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تمهيد
«االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغري» هو الرابع يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية حول و�ضع البيئة العربية .التقرير الأول ،الذي �صدر عام 2008
بعنوان «البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل» ،عر�ض لأبرز الق�ضايا البيئية يف املنطقة واقرتح
حلو ًال لها .وبحث التقرير الثاين عام  2009يف �أثر تغري املناخ على البلدان العربية ،يف حني
كانت املياه مو�ضوع تقرير عام  ،2010يف �أكرث مناطق العامل جفاف ًا.
بعد �أقل من �شهرين على قرار جمل�س �أمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية ،يف �أواخر عام
� ،2010أن يكون االقت�صاد الأخ�ضر مو�ضوع تقريره ل�سنة  ،2011انطلقت االنتفا�ضات يف املنطقة
يف ما ُ
ٍ
عندئذ،
ا�صطلح على ت�سميته بـ«الربيع العربي» ،الذي احتل �صدارة الأخبار العاملية.
قررنا �أن يركز التقرير على كيف ميكن لالقت�صاد الأخ�ضر �أن ي�ساعد يف نقل العامل العربي
اىل اجتاه جديد يف التنمية ي�ؤمن اال�ستدامة واال�ستقرار ،يف البيئة كما يف االقت�صاد ،حيث
التوقعات يف املجالني ما زالت قامتة .غري �أنه من املنتظر �أن ت�ؤدي اال�صالحات ال�سيا�سية اىل
و�ضع حد للف�ساد االداري كما ل�سوء ادارة املوارد الطبيعية .فال بد للحكومات الأكرث متثي ًال
ل�شعوبها �أن تعمل ب�إرادة �سيا�سية �أقوى الدارة املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة ،بحيث
يكون للنا�س الأكرث ت�أثر ًا �صوت م�سموع يف تكوين القرارات ال�سيا�سية .لهذا فمن الطبيعي �أن
ينعك�س حت�سني �أنظمة احلكم عامة ب�شكل �إيجابي على ادارة البيئة واملوارد الطبيعية.
على الرغم من ارتفاع دخل البرتول و�آثاره حتى على دول املنطقة غري املنتجة للنفط ،تعاين
االقت�صادات العربية م�شاكل بنيوية ،م�صحوبة ب�أنظمة �سيا�سية ه�شة ،متنعها من االنتقال
الفعال اىل االقت�صاد الأخ�ضر .فهذه االقت�صادات ما زالت تفتقر اىل التنوع ،وهي تعتمد بقوة
ّ
على البرتول وبع�ض ال�سلع الأ�سا�سية التي تفتقر اىل القيمة امل�ضافة ،مثل اال�سمنت والألومنيوم
والأ�سمدة والفو�سفات.
ومتثل التحوالت ال�سكانية حتدي ًا كبري ًا يف املنطقة ،حيث ارتفع عدد ال�سكان من مئة مليون عام
 1960اىل نحو  400مليون اليوم� ،ستّون يف املئة منهم حتت �سن اخلام�سة والع�شرين .وازداد
عدد �سكان املدن من  38يف املئة عام  1970اىل �أكرث من  65يف املئة اليوم .ف�إذا مل ت�صبح التنمية
الريفية �أولوية� ،ستواجه املنطقة العربية املزيد من الهجرة الريفية نحو املدن بحث ًا عن وظائف،
مما �سي�ضع �ضغوط ًا �أكرب على البنى التحتية غري املالئمة �أ�ص ًال .كما �أن �أمناط التنمية الراهنة
حتد من قدرة احلكومات العربية على خلق مزيد من الوظائف املجزية ،يف منطقة تتجاوز فيها
ن�سبة العاطلني عن العمل بني ال�شباب �ضعفي املعدل العاملي.
من املحتم �أن يزداد الطلب على الغذاء واملياه وال�سكن والرتبية والنقل والكهرباء وغريها من
اخلدمات البلدية .فالطلب املحلي على الطاقة يف ال�سعودية ،مث ًال ،يرتفع مبا يتجاوز  7يف املئة
عمان والقاهرة وغريهما من املدن العربية تندثر �أمام متدد
�سنوي ًا .الأرا�ضي الزراعية حول ّ
املدن وال�ضواحي .ويف حني يزداد عدد اجلامعات ،تبقى نوعية الرتبية دون امل�ستوى املقبول.
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متهيد
ومع ازدهار املجمعات ال�سكنية الفخمة و�أبنية املكاتب ال�شاهقة ،ي�ستمر اهمال ال�سكن اجليد
لذوي الدخل املحدود .وحتى حني يتوفر التمويل ،تتوجه اال�ستثمارات اىل حيث ميكن حتقيق
مردود �أ�سرع ،يف غياب �سيا�سات توجهها بحيث ت�ساهم يف االمناء املتوازن.
وجد تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام � 2010أن املنطقة العربية تتجه اىل كارثة مائية
خالل �سنوات معدودة .وكان تقرير املنتدى لعام  2009وجد �أن تغيرّ املناخ �سي�ضاعف خماطر
ندرة املياه والغذاء .ومع هذا ،ال تتجاوز كفاءة الري يف املنطقة  30يف املئة ،غالب ًا النتاج حما�صيل
قليلة القيمة وحتتاج اىل كميات كبرية من املياه .وهذا يقت�ضي تنويع ًا يف املحا�صيل النتاج كمية
�أكرب مبياه �أقل ،حتى لو اقت�ضى هذا تعديالت يف العادات الغذائية عن طريق ا�ستبدال �أ�صناف
ب�أخرى .وعلى الدول العربية �أن ت�ؤدي دورها يف تخفي�ض االنبعاثات الكربونية ،من خالل
كفاءة �أف�ضل للطاقة وا�ستخدام �أنظف للنفط والغاز واعتماد �أو�سع على الطاقات املتجددة.
احلقيقة �أن التحول اىل االقت�صاد الأخ�ضر ،يف مواجهة هذه التحديات ،ال يقت�صر على كونه
خيار ًا للمنطقة العربية ،بل يغدو حاجة لت�أمني عبور م�أمون اىل التنمية امل�ستدامة.
ا�ستناد ًا اىل موقعه كمنظمة �إقليمية عربية جتمع القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع املدين
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية واالعالمية ،حتت �سقف واحد مع الهيئات احلكومية ك�أع�ضاء مراقبني،
بادر املنتدى العربي للبيئة والتنمية اىل ترويج مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر ك�أ�سا�س لتحويل
االقت�صادات العربية يف اجتاه يخولها حتقيق التنمية امل�ستدامة .وهذا يعني التحول من
«االقت�صاد الوهمي» ،القائم �أ�سا�س ًا على امل�ضاربات العقارية واملالية ،اىل «االقت�صاد احلقيقي»
الذي يركز على االنتاج امل�ستدام ،اذ وحده امل�ؤهل حلماية ر�أ�س املال الطبيعي وخلق فر�ص عمل
دائمة.
هذا التقرير ال�شامل حول خيارات االقت�صاد الأخ�ضر يف البلدان العربية ميثل املرحلة الأوىل
من مبادرة املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف هذا املجال .عمل على هذا التقرير �أكرث من 100
خبري ،ومتت مناق�شة م�سوداته يف اجتماعات ا�ست�شارية حول العامل العربي ،و�صو ًال اىل ن�شر
التقرير ب�صيغته النهائية وتقدميه اىل امل�ؤمتر ال�سنوي للمنتدى يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)
 .2011ويتوخى التقرير حث احلكومات وقطاعات الأعمال وم�ساعدتها على التحول اىل
االقت�صاد الأخ�ضر .وهو يقرتح �سيا�سات حكومية ومناذج اقت�صادية وفر�ص ًا ا�ستثمارية خ�ضراء
وحلو ًال مبتكرة ،كما يقدم درا�سات حالة منوذجية يف ثمانية قطاعات :الزراعة ،املياه ،الطاقة،
ال�صناعة ،املدن والأبنية ،النقل ،ال�سياحة� ،إدارة النفايات.
املرحلة الثانية من املبادرة ت�شمل نقل التو�صيات اىل حيز التطبيق ،من خالل تنفيذ م�شاريع
خ�ضراء منوذجية مب�شاركة م�ؤ�س�سات وطنية .وقد �أنتج املنتدى دلي ًال عملي ًا لكفاءة ا�ستخدام
املياه ،كما �أطلق �سل�سلة من ور�ش العمل حول كفاءة املياه ،بالتعاون مع وزارة البيئة والكهرباء
ال�سعودية وغريها من ال�شركاء .وت�شمل الن�شاطات الأخرى انتاج دليل لكفاءة ا�ستخدام
الطاقة يف �أبنية املكاتب ،وور�ش عمل حول التمويل الأخ�ضر ،وكفاءة املياه يف ال�صناعة
والزراعة ،وتقارير اال�ستدامة لل�شركات .و�سيناق�ش املنتدى نتائج تقريره وتو�صيات م�ؤمتره
مع احلكومات ،للم�ساهمة يف التو�صل اىل موقف عربي قوي يف م�ؤمتر الأمم املتحدة حول
التنمية امل�ستدامة « Rio+20الذي يعقد يف حزيران (يونيو)  ،2012ويبحث االقت�صاد الأخ�ضر
كمو�ضوع رئي�سي .و�سيكون امل�ؤمتر فر�صة لتوظيف االقت�صاد الأخ�ضر ك�أداة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة.
وقد �أثبتت التطورات الأخرية يف الدول العربية �أن حتقيق التنمية امل�ستدامة ال ميكن �أن يقوم
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على املفا�ضلة بني احلرية واال�ستقرار .وال�صحيح �أي�ض ًا �أنه ال ميكن �أن نربح حرب ًا على االرهاب
�إذا �أخفقنا يف احلرب على الفقر واال�ضطهاد وتدمري احلقوق الوطنية واالن�سانية.
ي�أمل املنتدى �أن ي�ساهم هذا التقرير يف �إدخال مفاهيم االقت�صاد الأخ�ضر اىل املنطقة
العربية وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ،مبا فيه احلث على تطوير ا�صالحات مالئمة يف امل�ؤ�س�سات
وال�سيا�سات� .إذا جنح هذا التقرير يف �إي�صال املعلومات و�إحداث بع�ض التغيريات يف ال�سيا�سات
احلكومية وت�شجيع القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف االقت�صاد الأخ�ضر لدفع عملية التنمية
امل�ستدامة يف العامل العربي ،فهو يكون قد حقق هدفه.
وتتوجه الأمانة العامة للمنتدى العربي للبيئة والتنمية بال�شكر اىل جميع الذين دعموا هذا
العمل ،وال �س ّيما امل�ؤلفني واخلرباء الذين �ساعدوا يف التخطيط والكتابة واملراجعة .كما ي�شكر
املنتدى �صندوق �أوبك للتنمية الدولية لدعمه املتوا�صل لربنامج املنتدى ،والبنك اال�سالمي
للتنمية ،وال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية ،وجميع ال�شركاء من القطاع اخلا�ص
وامل�ؤ�س�سات االعالمية ،الذين جعلوا اجناز هذا العمل ممكن ًا .وال�شكر �أي�ض ًا لفريق التحرير
واالدارة واالنتاج يف جملة «البيئة والتنمية» ،الذي لواله ملا كان انتاج التقرير والكتاب ممكن ًا
خالل فرتة مل تتجاوز ع�شرة �أ�شهر.

جنيب �صعب

الأمني العام
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

VII

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

الملخ�ص التنفيذي

االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغي

التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «�أفد» 2011

كان الأداء الفعلي لالقت�صادات العربية �سيئ ًا خالل العقود الأربعة املا�ضية .وقد تبنت البلدان
العربية مناذج جريئة للنمو االقت�صادي ،لكنها يف هذا ال�سبيل قو�ضت التقدم يف امل�سائل
االجتماعية والبيئية .و�أ�سفر ذلك عن �أ�شكال من الفقر والبطالة وتهديدات الأمن الغذائي
واملائي والتدهور البيئي .هذه النواق�ص ال تنم بال�ضرورة عن معوقات طبيعية ،بل هي نتائج
خيارات �سيا�سية.
مواطن ال�ضعف هذه يف �أداء االقت�صادات العربية �ساهمت ب�شكل كبري �أي�ض ًا يف تدهور الأو�ضاع
االجتماعية .و�أدى ا�ستمرار الفقر والبطالة اىل تهمي�ش اجتماعي ،زادت تباينات املداخيل يف
تفاقمه .وت�سببت الت�أثريات الكلية لهذه النواق�ص يف عدم ا�ستقرار اجتماعي و�سيا�سي .وتُظهر
مطالب التغيري يف البلدان العربية �أن التوترات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية املتعاظمة،
وما ينتج عنها من تداعيات على الأمن املعي�شي� ،أ�صبحت ال حتتمل.
تقرير «االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغري» ،ال�صادر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) ،يدعو اىل منوذج تنموي متجذر يف اقت�صاد �أخ�ضر .فمن املبادئ الأ�سا�سية لالقت�صاد
الأخ�ضر �إعطاء وزن مت�ساو للتنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية واال�ستدامة البيئية.
ويرى التقرير �أن تلبية هذه الأهداف الثالثة يوفر �أ�سا�س ًا �سليم ًا ملعاجلة نواق�ص االقت�صادات
العربية ،من تخفيف الفقر والبطالة� ،إىل حتقيق �أمن غذائي ومائي وطاقوي� ،إىل توزيع
�أكرث عدالة للمداخيل� .إىل ذلك ،يركز االقت�صاد الأخ�ضر على اال�ستعمال والتوزيع الكفوءين
للأ�صول الطبيعية من �أجل تنويع االقت�صاد ،وهذا يوفر مناعة يف وجه تقلبات االقت�صاد العاملي
و�ضغوطه الركودية.
وميكن فهم التوترات العامة التي ت�سببها مناذج التنمية العربية من خالل تفح�ص امل�ؤ�شرات يف
جمموعة من الأبعاد .فالفقر ما زال يهيمن على  65مليون ن�سمة يف البلدان العربية .وانعدام
الأمن االقت�صادي يتفاقم مع ارتفاع مقلق ملعدالت البطالة التي بلغت  14.8يف املئة من ال�سكان،
وهي ت�صل �إىل  27.3يف املئة يف �صفوف ال�شباب .وب�شكل �إجمايل� ،سجلت هذه االقت�صادات
ارتفاع ًا يقل عن  0.5يف املئة يف الناجت املحلي االجمايل احلقيقي للفرد من العام � 1980إىل .2004
وتلقي هذه الأرقام ظال ًال من ال�شك على قدرة االقت�صادات العربية ،وفق هيكليتها احلالية،
على خلق  51مليون وظيفة جديدة ُيتوقّ ع �أن تكون مطلوبة بحلول �سنة  ،2020ملجرد ا�ستيعاب
الداخلني اجلدد �إىل ميدان العمل ،مع �إبقاء معدالت البطالة الراهنة على حالها.
وما برحت تطغى على ا�سرتاتيجيات التنمية العربية ا�ستثمارات يف املنتجات ال�سلعية
اال�ستخراجية املخ�ص�صة لأ�سواق الت�صدير .وتتطلب هذه ال�صناعات ا�ستثمارات �أولية مرتفعة،
لكنها تولد م�ستويات عمالة منخف�ضة .وعلى رغم �أن هذا النموذج يولد منو ًا مرتفع ًا يف الناجت
املحلي االجمايل ،فهو يجعل االقت�صادات العربية �أكرث عر�ضة لتقلبات الأ�سواق العاملية ،يف
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حني يخفق يف خلق فر�ص عمل جديرة باالعتبار .وي�شكل انعدام تنوع املداخيل �سبب ًا رئي�سي ًا
لل�ضعف البنيوي لالقت�صادات العربية.

حتديات البيئة والتنمية
تواجه املوارد املائية �أزمة حادة يف معظم البلدان العربية ،مدفوعة غالب ًا ب�سيا�سات ت�شجع على
الإفراط يف اال�ستهالك وجتيز املبالغة يف ا�ستغالل املوارد املائية ال�شحيحة املتوافرة ،ما يجعل
الأجيال املقبلة تدفع ثمن ال�سيا�سات الراهنة .ويف البلدان العربية اليوم �أكرث من  45مليون
ن�سمة ميثلون نحو  10يف املئة من عدد ال�سكان يفتقرون �إىل مياه نظيفة وخدمات �صحية
م�أمونة.
وي�شكل الأمن الغذائي تهديد ًا كبري ًا �آخر ،يدفعه ب�شكل رئي�سي �إهمال القطاع الزراعي وتخلفه،
الأمر الذي ي�ؤدي �إىل �سوء الإنتاجية الزراعية وانخفا�ض كفاءة الري و�ضعف خدمات الإر�شاد
املقدمة �إىل املزارعني .وقد بلغت الفاتورة ال�صافية مل�ستوردات ال�سلع الغذائية الرئي�سية
الزراعي َّ
 30بليون دوالر عام  ،2008مبا فيها  18.3بليون دوالر للحبوب .وي�سبب ت�صاعد فواتري
امل�ستوردات الغذائية عجز ًا جتاري ًا كبري ًا ،ويرهق املوازنات العامة للبلدان العربية ويجعلها
عر�ضة حلظر ال�صادرات من قبل بلدان �أخرى.
وما تزال االقت�صادات العربية ت�ستنزف املوارد الطبيعية املتجددة ب�شكل غري م�ستدام ،حتفزها
�أرباح ق�صرية الأجل .وهذا يت�سبب ب�إفقار املوارد الأر�ضية واملائية ال�شحيحة وتقليل قيمتها
ويقدر معدل الكلفة ال�سنوية للتدهور البيئي يف البلدان العربية بنحو 95
للأجيال املقبلةَّ .
بليون دوالر� ،أي ما يعادل  5يف املئة من جمموع ناجتها املحلي االجمايل عام .2010
ويفتقر نحو  60مليون ن�سمة يف البلدان العربية �إىل خدمات طاقة ميكن حتمل نفقاتها ،ما يحد
من الفر�ص املتاحة لهم لتح�سني م�ستويات معي�شتهم .و�أ�صبح �أمن الطاقة هم ًا جدي ًا للبلدان
امل�ستوردة للنفط ب�سبب ارتفاع �أ�سعاره .وتعترب اقت�صادات عربية عدة من بني الأقل كفاية
حول العامل يف جماالت الطاقة ،قيا�س ًا على انبعاثاتها الكربونية ال�سنوية للفرد وبوحدة الناجت
املحلي االجمايل .ومع ت�صاعد الطلب على الكهرباء يف هذه البلدان ،ف�إن �سيا�سة بناء املزيد من
حمطات الطاقة ودعم الأ�سعار لن تبقى م�ستدامة اقت�صادي ًا.
ركزت �سيا�سات النقل يف البلدان العربية على �إن�شاء الطرق ال�سريعة والعادية بد ًال من النقل
العام اجلماعي .و�أدى غياب �سيا�سات ّ
تدخل فعالة يف قطاع النقل �إىل زحمات �سري خانقة يف
املراكز احل�ضرية ،و�سوء نوعية الهواء يف كثري من املدن ،وتدهور الأرا�ضي.
تعاين املدن العربية من حاالت فو�ضوية يف �أمناط ا�ستخدام الأرا�ضي ،ومن متدد ح�ضري
مفرط .وهذا ما يجعل نظم البنى التحتية غري قادرة على دعم �سكانها بال�شكل املنا�سب.
و�ساهمت الهجرة من الأرياف وارتفاع تكاليف ال�سكن يف كثري من املدن العربية يف انت�شار
�أحياء الب�ؤ�س ،التي تعاين من نق�ص اخلدمات الأ�سا�سية �أو غيابها متام ًا.
ويت�صف ا�ستخدام الطاقة واملياه يف الأبنية ،خ�صو�ص ًا التجارية واحلكومية ،بعدم الكفاءة
على نحو ينذر باخلطر .وال تتنا�سب املقاربة املعوملة للعمارة والبناء يف املنطقة ب�شكل كاف مع
مبدد للطاقة.
الظروف املناخية املحلية .وهذا ي�ؤدي �إىل ا�ستهالك ِّ
ويعاين قطاع �إدارة النفايات يف البلدان العربية من التخلف ونق�ص اال�ستثمار وممار�سات عالية
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اخلطورة للتخل�ص من النفايات ،ومن �أنظمة غري وافية و�ضعف معايري التخل�ص من النفايات.
ويف كثري من البلدان العربية ،يبقى �أكرث من  50يف املئة من النفايات املولدة بال جتميع .وكثري ًا
ما ميار�س احلرق يف الهواء الطلق يف مواقع املكبات ،ما يجعل النفايات املتحللة تلوث الهواء
والرتبة واملياه اجلوفية وال�سطحية.

تغيري امل�سار :التحول اىل اقت�صاد �أخ�ضر
يتطلب التحول اىل اقت�صاد �أخ�ضر مراجعة ال�سيا�سات احلكومية و�إعادة ت�صميمها لتحفيز
حتوالت يف �أمناط الإنتاج واال�ستهالك وال�شراء واال�ستثمار .وتقدم ف�صول تقرير املنتدى
العربي للبيئة والتنمية �سيا�سات و�أو�ضاع ًا متكينية �ستكون مطلوبة للتحول اىل اقت�صاد �أخ�ضر
يف ثمانية قطاعات ذات �أولوية.
يدعو التقرير احلكومات العربية اىل �إيالء التنمية الريفية الزراعية �أولوية ،كهدف �سيا�سي
ا�سرتاتيجي لتخفيف الفقر يف الأرياف وعك�س اجتاه �سنوات االهمال .هذا التحول ال�سيا�سي،
مقرون ًا بخدمات �إر�شاد زراعي جيدة الت�صميم� ،سوف ِّ
ميكن املزارعني من حت�سني نوعية
البذور وكفاءة الري وحفظ الرتبة واملحا�صيل الزراعية واملمار�سات امل�ستدامة .ومن �ش�أن �إعادة
يح�سن م�ستويات
احليوية اىل القطاع الزراعي �أن تزيد ح�صته يف القوة العاملة املنتجة ،على نحو ّ
املعي�شة ويحد من هجرة �أهل الأرياف اىل املدن .و�إذا ارتفعت ن�سبة العمال الزراعيني يف املنطقة
العربية ،نتيجة هذا التح ّول� ،إىل  40يف املئة من القوة العاملة ،ف�سوف يو ّلد ذلك �أكرث من 10
ماليني وظيفة يف القطاع� .إ�ضافة اىل هذا ،من املتوقع �أن يحقق التحول اىل املمار�سات الزراعية
امل�ستدامة ُوفورات يف البلدان العربية تراوح بني  5و 6يف املئة من الناجت املحلي االجمايل� ،أي
ما مقداره نحو  100بليون دوالر �سنوي ًا ،نتيجة ازدياد االنتاجية املائية وحت�سني ال�صحة العامة
وحماية �أف�ضل للموارد البيئية.
التحوالت يف �سيا�سات قطاع املياه يجب �أن تبد�أ بادخال �إ�صالحات م�ؤ�س�سية وقانونية ت�ؤثر
يف ا�ستخدام املياه وتنظيمها وحوكمتها .وعلى البلدان العربية �أن تركز على �سيا�سات ت�ضبط
وتنظم الو�صول اىل املياه ،وتعزز كفاءة الري وا�ستخدام املياه ،ومتنع تلوث املياه ،وتقيم مناطق
حممية حيوية ملوارد املياه .يجب العمل على زيادة ن�سبة مياه ال�صرف املعاجلة من  60يف املئة
حالي ًا �إىل ما بني  90ـ  100يف املئة ،كما يجب زيادة ن�سبة املياه املعاجلة التي يعاد ا�ستخدامها من
 20يف املئة حالي ًا �إىل مئة يف املئة .وال بد من تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية حملي ًا ،خا�صة
با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.
بالن�سبة اىل قطاع الطاقة ،يقرتح التقرير ا�ستثمارات م�ستدامة يف جماالت الكفاءة ويف م�صادر
الطاقة املتجددة ،من خالل اجلمع بني املقايي�س التنظيمية واحلوافز االقت�صادية .و�إذا انخف�ض
معدل اال�ستهالك الفردي ال�سنوي للكهرباء يف البلدان العربية اىل املعدل العاملي ،من خالل
يقدر �أن ت�صل اىل 73
�إجراءات كفاءة الطاقة ،ف�سوف يولد ذلك وفورات يف ا�ستهالك الكهرباء َّ
بليون دوالر �سنوي ًا .و�إذا خف�ض دعم �أ�سعار الطاقة بن�سبة  25يف املئة ،ف�سوف يحرر ذلك �أكرث
من  100بليون دوالر خالل مدة ثالث �سنوات ،وهذا مبلغ ميكن حتويله لتمويل االنتقال اىل
م�صادر الطاقة اخل�ضراء.
على البلدان العربية �أن ت�ضع ا�سرتاتيجيات منخف�ضة الكربون للتنمية ال�صناعية ،حتفزها
فعالة يف جماالت الطاقة .وهذا يعزز املناف�سة ال�صناعية املحلية
فر�صة التطور اىل اقت�صادات ّ
وتنوع املداخيل وخلق فر�ص العمل .ويقدر االنخفا�ض العملي يف متطلبات الطاقة لكل طن
من املنتج يف حدود  30يف املئة .فعلى �سبيل املثال ،من �ش�أن تعزيز كفاءة الطاقة يف �صناعة
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اال�سمنت �أن يخف�ض ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  20اىل  40يف املئة لكل طن من اال�سمنت .وهذا
مينح ال�شركة املنتجة �أف�ضلية من خالل انخفا�ض تكاليف الطاقة.
ومن �أهم االجراءات لتخفي�ض االنبعاثات اعتماد تكنولوجيات االنتاج الأكرث كفاءة يف امل�صانع
اجلديدة ،وجتهيز املحطات القائمة مبعدات كفوءة بالطاقة حيثما كان ذلك عملي ًا من الناحية
ويقدر �أن ي�ؤدي تخفي�ض متطلبات الطاقة بن�سبة  30يف املئة ،نتيجة عمليات
االقت�صاديةَّ .
�صناعية �أكرث جدارة ،اىل وفورات �سنوية مقدارها  150.000بليون كيلوواط �ساعة� ،أو 12.3
بليون دوالر.
�أما يف قطاع النقل ،فيطالب التقرير ب�سيا�سات تدعم نظم النقل العام اجلماعي ،ومبعايري
لفعالية وقود ال�سيارات .وقد ثبت �أن لهذه التدخالت ال�سيا�سية كلفة منخف�ضة ن�سبي ًا ،يف حني
تنتج �أرباح ًا اقت�صادية واجتماعية وبيئية مرتفعة خالل فرتة زمنية ق�صرية .وت�شمل الفوائد
تقدمي خدمات نقل موثوقة وم�أمونة وكفوءة يف مردود الطاقة و�ضمن قدرة اجلميع ،ويف
الوقت نف�سه تقلل التلوث وزحمة ال�سري والتمدد احل�ضري الع�شوائي .وبتحقيق هدف لتخ�ضري
 50يف املئة من قطاع النقل ،نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد ا�ستعمال النقل العام وال�سيارات
الهجينة (هايربيد) ،تتولد وفورات تقدر بنحو  23بليون دوالر �سنوي ًا.
ومن �أجل خلق جمتمعات مدينية �صحية وتناف�سية اقت�صادي ًا وقادرة على توفري م�ستويات
معي�شة عالية ل�سكانها ،يدعو التقرير اىل تبنّي �أنظمة ت�صنيف الأرا�ضي والتنمية املختلطة
اال�ستعماالت .كذلك يجب تكييف مقاربات الت�صميم التقليدية يف العمارة العربية ،التي
ت�ستجيب لالعتبارات البيئية يف كثري من احلاالت ،وتطبيقها حني تكون مالئمة ،بحيث
ت�ساهم يف اال�ستدامة البيئية واالجتماعية والثقافية.
وبالن�سبة اىل الأبنية ،ف�إن مقاربة ت�صميمية �شمولية ،تدمج املبادئ البيئية يف �شكل املبنى
ومواده ووجهته واملعدات املركبة فيه وجوانب �أخرى ،ت�ستطيع �أن حتقق مكا�سب �أعلى يف كفاءة
الطاقة .وتعترب معايري كفاءة الأبنية �أفعل املحركات امل�ؤ�س�سية للت�أثري يف ممار�سات البناء.
ومن املتوقع �أن ي�سفر دمج اعتبارات فعالية الطاقة يف ت�صميم الأبنية عن انخفا�ض بن�سبة
نحو  29يف املئة يف االنبعاثات الكربونية بحلول �سنة  ،2020ما يخف�ض اال�ستهالك مبقدار 217
بليون كيلوواط �ساعة ويولد وفورات مبقدار  17.5بليون دوالر �سنوي ًا .اىل ذلك ،ف�إن �إنفاق 100
بليون دوالر يف تخ�ضري  20يف املئة من الأبنية القائمة يف البلدان العربية خالل ال�سنني الع�شر
املقبلة ،با�ستثمار ما معدله  10000دوالر لكل مبنى لرتكيب جتهيزات حديثةُ ،يتوقَّ ع �أن يخلق
�أربعة ماليني فر�صة عمل.
وي�شري التقرير اىل حاجة ملحة لتحول �أ�سا�سي يف الت�صدي مل�س�ألة النفايات البلدية ال�صلبة،
من الرمي الع�شوائي واحلرق والطمر اىل مقاربة �إدارية لهذا املورد ت�سعى اىل جني �أرباح
�إيجابية من النفايات باعتماد التقليل و�إعادة اال�ستعمال والتدوير واال�سرتداد .وميكن �أن
ي�ؤمن تخ�ضري قطاع �إدارة النفايات للبلدان العربية  5.7بليون دوالر �سنوي ًا .وت�ساهم الإدارة
اخل�ضراء للنفايات يف خلق الوظائف ،لأنها تعتمد على الأيدي العاملة وحتفز الطلب على
املنتجات والنظم واخلدمات يف �صناعات �أخرى ،كما توفّ ر فر�ص ًا ا�ستثمارية فريدة يف �إعادة
التدوير و�إنتاج ال�سماد الع�ضوي وتوليد الطاقة .وميكن ا�ستعمال النفايات الغذائية الع�ضوية،
التي ت�شكل من � 40إىل  80يف املئة من النفايات البلدية يف البلدان العربية ،كمادة �أولية لإنتاج
ال�سماد الع�ضوي لال�ستعمال الزراعي وتوليد الغاز احليوي (بيوغاز) للحلول مكان الوقود
الأحفوري .وميكن ا�ستخدام النفايات الزراعية كمادة �أولية حمتملة لإنتاج الوقود احليوي
(بيوفيول).
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يف البلدان العربية حالي ًا ،ما زال التخطيط االقت�صادي ال�سائد مرتبط ًا بنمو ق�صري الأجل
للناجت املحلي االجمايل ،وبحلول �سريعة ،مع �إهمال الأ�سباب الكامنة للفقر ،وانعدام العدالة،
والبطالة ،والتدهور البيئي .ومن الوا�ضح �أن اال�ستجابة ال�سيا�سية لهذه النواق�ص وما يرتبط
بها من تباينات يف الدخل والقدرات مل تكن كافية على االطالق.
يدعو تقرير «�أفد» اىل ا�ستجابة ترتبط بالتح ّول نحو اقت�صاد �أخ�ضر .وي�شدد بقوة على �أن
املنطقة غري م�ضطرة اىل االختيار بني التنمية االقت�صادية وامل�ساواة االجتماعية والنظم
االيكولوجية ال�سليمة .فاالقت�صاد الأخ�ضر ،يف ت�صميمه ،ي�سعى اىل حتقيق �أهداف �سيا�سية
اقت�صادية واجتماعية وبيئية .و�سوف حتتاج التغريات التي يقرتحها التقرير اىل حتوالت يف
ال�سيا�سات والنظم االقت�صادية.
�إن االنتقال اىل تنمية خ�ضراء لي�س حدث ًا فوري ًا ميكن حتقيقه بقرار واحد ُيتَّخذ على م�ستوى
عال .بل يجب اعتباره عملية طويلة و�شاقة ،توجهها نظرة �سيا�سية من الأعلى اىل القاعدة
وم�شاركة جماهريية من القاعدة اىل فوق .هذه املقاربة تعطي التحول ال�شرعية ال�سيا�سية
واالجتماعية املطلوبة ل�ضمان ح�شد اجلهود على نطاق وا�سع جلعل هذا التحول حقيقة.
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االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغي

التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «�أفد» 2011

عامل االن�سان الطبيعة منذ �أقدم الع�صور ك�أنها معني ال ين�ضب للموارد .وكانت الأن�شطة تق َّيم
مبعطيات مالية ِ�ص ْرف من دون التقييم االقت�صادي للمنافع غري النقدية ومن دون مراعاة
االعتبارات البيئية واالجتماعية .ومن الف َر�ضيات ال�سائدة � ّأن ر�أ�س املال الطبيعي ور�أ�س
املال الب�شري املن�ش�أ قابالن لال�ستبدال ،و� ّأن قدرة الطبيعة على �إمداد النا�س بدعائم حياتهم
حد لها ال�ستيعاب النفايات التي تو ّلدها الأن�شطة
قدرة مطلقة ،و� ّأن يف الطبيعة �إمكانات ال ّ
تردي الأو�ضاع البيئية
االقت�صاديةّ .
لكن التجربة �أثبتت عدم �صحة ذلك ،والدليل ما ن�شهده من ّ
يف �أ�صقاع الأر�ض كافة.
ّ
ي�شكل االقت�صاد الأخ�ضر مثا ًال خمتلف ًا للنظر �إىل التفاعل بني الأن�شطة الب�شرية والظروف
االجتماعية والبيئة .وعلى عك�س االجتاه ال�سائد يف التخطيط االقت�صادي الذي يدر�س
البيئة مبعزل عن �أي �شيء �آخر ،ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر يوفّ ق بني �سيا�سات االقت�صاد الكلي
مبني على دمج النمو االقت�صادي
للدولة والأهداف البيئية واالجتماعية لل�سيا�سات� .إنه نهج
ّ
واال�ستدامة البيئية وامل�ساواة االجتماعية ب�شكل متكامل .ويعطي االقت�صاد الأخ�ضر قيمة
مما ي�سمح ب�أخذ املظاهر اخلارجية للأن�شطة الب�شرية بعني االعتبار
لر�أ�س املال الطبيعيّ ،
يف عملية اتخاذ القرارات ،على �أمل حتقيق التنمية االقت�صادية من دون ّ
تخطي احلدود
الإيكولوجية للأنظمة البيئية �أو الت�أثري �سلب ًا على الأو�ضاع االجتماعية.
يرى املنتدى العربي للبيئة والتنمية �أنه ،على رغم �ضرورة حماية القيم الأ�صيلة الكامنة يف
الأنظمة البيئية ،ف�إن الدعوات للمحافظة على �سالمة هذه الأنظمة لي�ست بهدف حماية
فح�سب ،بل هي تهدف �أي�ض ًا �إىل
غابات الأر�ض وحميطاتها ومناخها من �أجل الطبيعة
ْ
حت�سني الظروف االقت�صادية واالجتماعية املحيطة بالأجيال الب�شرية احلالية والقادمة .وال
ميكن اعتبار مظاهر مثل نق�ص املاء العذب وت� ّأكل الرتبة ال�سطحية وامتالء اجل ّو باملواد ال�سامة
حتملها وقبولها .و�إذا مل تُعا َلج
عواقب غري مق�صودة �أو �آثار ًا جانبية للنم ّو االقت�صادي ميكن ّ
بحدة وت�ؤدي �آثارها املرتاكمة
هذه الأ�ضرار البيئية بحكمة ف�إنها ،مع مرور الوقت� ،ستتفاقم ّ
ّ
�إىل �إجهاد �شامل يطال املوارد واالقت�صادات وال�صحة ،حتى �أن انعكا�ساتها قد ت�س ّبب التفكك
االجتماعي واال�ضطرابات ال�سيا�سية .وهذه تكاليف غري م�ستدامة بالن�سبة لأي جمتمع.
لطاملا كانت �أ�سباب الرزق واالقت�صادات تعتمد على املوارد واخلدمات التي تتيحها هبات الطبيعة.
لذلك ف�إن زيادة تدهور املوجودات الطبيعية والبيئية نتيجة لأن�شطة الإن�سان �سوف تُ�ضعف القدرة
الإنتاجية الطويلة الأجل لهذه الأنظمة الإيكولوجية ـ من حميطات وتربة وبحريات ـ التي تعتمد
عليها االقت�صادات لتلبية احتياجاتها الأ�سا�سية ،ومنها املياه النظيفة والطعام والألياف والأدوية.
لذا ينبغي �أن نتبع منط عي�ش �أكرث اتّ زان ًا وبرناجم ًا يخدم التقدم االقت�صادي واالجتماعي والبيئي
بالت�ساوي .هذه املجاالت الثالثة مرتابطة ،وحماوالت ت�سريع النمو االقت�صادي ب�أ�ساليب تُ�ضعف
الأو�ضاع البيئية �أو االجتماعية ال بد من �أن تق ّو�ضها امل�ضاعفات وعوامل الإجهاد املرتاكمة.

XV

XVI

مقدمة

عجز االقت�صادات العربية
عدة م�ستويات .فالفقر ي�صيب نحو 65
ت�شوب برامج التنمية العربية نواق�ص خمتلفة على ّ
مليون عربي وفق ًا ملا ورد يف تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام  .2009وقد خل�ص التقرير
�إىل � ّأن ن�سبة ّ
ال�سكان دون خط الفقر الوطني الأعلى هي نحو  %29يف لبنان و�سورية ،و %41يف
م�صر و %59.5يف اليمن .ويقع على كاهل �سكان الأرياف معظم عواقب فقر املداخيل وما ينتج
عن ذلك من انعدام الأمن االقت�صادي.
من امل�ؤ�شرات املقلقة على انعدام الأمن االقت�صادي يف البلدان العربية �أو�ضاع التوظيف.
معدل البطالة بني ال�شباب
فمعدل البطالة يف الدول العربية بلغ  %14.8يف العام  .2009وو�صل ّ
ّ
ً
�إىل  %27.3يف العام  ،2007م�سجال �أكرث من  %70من البطالة يف م�صر والأردن وموريتانيا
واليمنُ .ي�شار �إىل �أن ن�سبة �سكان الدول العربية الذين ال يتجاوزون  15عام ًا من العمر كان
 %35.5عام  .2005لذا ت�شري التقديرات �إىل �أن املنطقة العربية بحاجة لإيجاد  51مليون وظيفة
جديدة بحلول �سنة  2020لتوظيف الداخلني ُ
اجلدد �إىل القوة العاملة (مع املحافظة على
معدالت البطالة احلالية) .هذه الأرقام تلقي ظال ًال من ال�شك على قدرة االقت�صادات
م�ستوى ّ
العربية ،يف هيكل ّيتها احلالية ،على التو�سع وخلق فر�ص عمل جديدة لهذا العدد الكبري من
طالبي الوظائف يف ال�سنني الع�شر املقبلة.
احلاد وا�ستمرار الفقر يف بع�ض البلدان العربية دلي ًال على ف�شل
و ُيعترب م�ستوى البطالة
ّ
ّ
ربر حرمان  45مليون
ن
فكيف
ال
�
إ
و
املن�صرمة.
أربعة
ل
ا
العقود
خالل
�أمناط التنمية العربية
ّ
نف�سر � ّأن
�إن�سان من احل�صول على املياه النظيفة �أو خدمات ال�صرف ال�صحي امل�أمونة؟ وكيف ّ
 60مليون �إن�سان ال يح�صلون على خدمات طاقة معقولة الكلفة ،بل ي�ستخدمون بد ًال من ذلك
�أنواع وقود غري جتاري مثل احلطب والروث واملخلفات الزراعية ليل ّبوا احتياجاتهم اليومية
من �أجل التدفئة والطبخ؟ وال تزال التحديات قائمة اليوم كما كانت يف �سبعينات وثمانينات
وت�سعينات القرن الع�شرين :فلماذا مل ّ
تتمكن االقت�صادات العربية من توفري فر�ص توظيف
ق�صرت االقت�صادات العربية عن
م�ضمونة للباحثني عن عمل ،وكثري منهم متع ّلمون؟ وملاذا ّ
تلبية االحتياجات الأ�سا�سية ملاليني النا�س؟
يعود ال�سبب �إىل عدم قدرة الدول العربية� ،أو عدم رغبتها ،منذ ال�سبعينات يف تنويع
اقت�صاداتها .ومع � ّأن مداخيل النفط والغاز �ساهمت ،بال ريب ،يف النمو االقت�صادي
واالجتماعي ال�سريع يف البلدان العربية ،ف�إن االقت�صادات العربية ظ ّلت ،على مدى العقود
الأربعة املا�ضية ،تت� ّأثر بتق ّلبات �أ�سعار النفط العاملية .ولقد كان لدورات االزدهار والك�ساد يف
�أ�سواق النفط العاملية ،خ�صو�ص ًا يف ال�سبعينات والثمانينات والت�سعينات� ،أثرها على البلدان
خل�ضات اقت�صادية قا�سية مت ّثلت م�ضاعفاتها يف النم ّو االقت�صادي
العربية� ،إذ ع ّر�ضتها
ّ
ال�سلبي (الكويت والأردن) وارتفاع م�ستويات الديون (م�صر واملغرب ولبنان) و�إنزال الناجت
املحلي الإجمايل �إىل الن�صف (ال�سعودية) .والواقع � ّأن تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام
 2009ي� ّؤكد � ّأن «املنطقة بالكاد �شهدت �أي منو اقت�صادي ُيذكر على مدى عقدين ون�صف عقد
تقريب ًا بعد العام  ،»1980و� ّأن «بيانات البنك الدويل ت�شري �إىل � ّأن من ّو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي للفرد يف البلدان العربية مل يتجاوز  6.4يف املئة على مدى  24عام ًا من � 1980إىل 2004
�سنوي ًا)».
(�أي �أقل من  0.5يف املئة
ّ
ولعل ف�شل الدول العربية يف تعزيز تنويع اقت�صاداتها عن طريق التطوير الزراعي وال�صناعي
يف�سر عدم قدرتها على خلق فر�ص عمل حقيقية .ويخل�ص تقرير التنمية الإن�سانية العربية
ّ
ً
ّ
مما كانت
2007
عام
الت�صنيع
يف
ا
م
تقد
أقل
�
العموم،
وجه
على
كانت،
العربية
«البلدان
أن
�
�إىل
ّ
ّ
ّ
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عام � ،1970أي قبل ذلك بنحو �أربعة عقود»� .إن خيارات �سيا�سات احلكومات العربية ،التي
�أنتجت الإهمال املزمن للزراعة والتنمية الريفية والت�صنيع ،هي ال�سيا�سات نف�سها التي �أوجدت
االقت�صادات ِّ
املبذرة واملعتمدة على اال�سترياد.
بعد االنتعا�ش املايل الكبري الذي عرفته الدول العربية املنتجة للنفط نتيجة ارتفاع �أ�سعاره يف
الفرتة  ،2008 – 2002ت�سعى هذه الدول اليوم جاهدة لتوظيف اال�ستثمارات يف ال�صناعات
الكثرية اال�ستهالك للطاقة مثل البرتوكيماويات والألومنيوم واال�سمنت والفوالذ .كما �أن
ت�شجع ا�ستخراج املواد اخلام ومنها الفو�سفات والنحا�س والذهب واحلديد.
الدول العربية
ّ
خم�ص�صة لأ�سواق الت�صدير ،ف�إن عائدات هذه اال�ستثمارات ّ
تظل
أولية
ل
ا
املنتجات
ونظر ًا �إىل �أن
ّ
احلادة لأ�سعار املواد الأول ّية العاملية ولدورات االزدهار والك�ساد .عالوةً
عر�ضة للت� ّأثر بالتق ّلبات
ّ
ّ
على ذلك ،ف�إن هذه ال�صناعات ال�سلعية تتطلب كثافة ر�أ�سمالية ،لذا حتتاج �إىل ا�ستثمارات
�أولية مرتفعة ،لكنها ال حتتاج �إىل الكثري من الوظائف .وهذا الو�ضع يزيد من ت�أثر االقت�صادات
العربية وعدم قدرتها على خلق فر�ص عمل جديدة.
�ساهمت املداخيل املرتفعة الناجتة عن هذه الأن�شطة يف تطوير م�شاريع عقارية عمالقة يف
معظم املدن الرئي�سية يف العامل العربي ،حتى تلك املدن الواقعة يف مناطق حربية �أو حتت
االحتالل .وتتمثل غالبية م�شاريع التطوير العقاري يف بناء �أبراج للمكاتب التجارية ومراكز
لال�ستخدام التجاري والرتفيهي ،وحتى بناء مدن كاملة .لكن �سرعة تخطيط هذه املدن وتنفيذ
ً
عدة
بنائها ،بالإ�ضافة �إىل حوافز اال�ستهالك املفرط
(نتيجة لدعم �أ�سعار الطاقة واملاء) ،تثري ّ
ال�صعد االقت�صادية واالجتماعية
على
اال�ستثمارات
ت�سا�ؤالت حول الآثار البعيدة املدى لهذه
ُ
والبيئية.
مل تعالج برامج التنمية العربية حتى الآن حاجات الأمن الغذائي واملائي يف املنطقة .ولطاملا
�سيطرت على �إدارات موارد املياه العذبة ثقافة الإفراط يف ا�ستغالل �إمدادات املياه لتلبية
ً
ح�صة الفرد من
الطلب املتزايد مع جتاهل �إدارة هذا الطلب.
ونتيجة لذلكُ ،يخ�شى �أن تنخف�ض ّ
حاد ًا بحلول �سنة  2015وت�صبح عائق ًا �أمام التنمية االقت�صادية وال�صحة
املياه العذبة انخفا�ض ًا ّ
يهدد احلياة.
الب�شرية ورفاهية الإن�سان ،ورمبا تتح ّول ،يف بع�ض البلدان العربية� ،إىل خطر ّ
ي�ضاف �إىل ذلك �أن الو�صول �إىل موارد املياه هو َمثار خالفات يف �أنحاء عديدة من العامل العربي
حيث ،يف �أحوال كثرية ،حت�صل عليها ب�شكل غري عادل ال�شركات الكبرية وامل�ستثمرون الأثرياء
جد ًا ح�شد الدعم الكايف لإ�صالح ال�سيا�سات،
و�أ�صحاب النفوذ واملراكز .وكان من ال�صعب ّ
خ�صو�ص ًا �أن هذه امل�صالح املتجذّ رة ت�ستفيد كثري ًا من الو�ضع احلايل وتن�شط يف �سبيل املحافظة
عليه.
ومي ّثل الأمن الغذائي تهديد ًا �آخر خطري ًا .فمعظم الدول العربية حتتاج �إىل ا�سترياد الأغذية
تتحمل عجز ًا كبري ًا يف امليزان
لتغطية النق�ص املتنامي يف املواد الغذائية ،وهي بالتايل
ّ
ٍ
�صاف للحبوب يف العامل ،وم�صر
التجاري لل�سلع الزراعية .والدول العربية هي �أكرب م�ستورد
بالذات �أكرب م�ستورد للقمح .لذلك ف�إن معظم بلدان املنطقة �شديدة الت�أثر بزيادة �أ�سعار املواد
الغذائية ،كما حدث يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .وقد قُ ِّدرت فاتورة اال�سترياد ال�صايف لل�سلع
الغذائية الرئي�سية بنحو  30بليون دوالر يف العام  ،2008منها نحو  18.3بليون دوالر للحبوب
وحدها .وعلى افرتا�ض ثبات �أ�سعار العام  2008ومن ّو �صايف الواردات مبا يوازي النم ّو ال�سكاين
يف املنطقة العربية� ،أي � %1.6سنوي ًا خالل الفرتة  2010ـ  ،2030ف�إن فاتورة اال�سترياد ال�صايف
لل�سلع الغذائية الرئي�سية �ست�صل �إىل  96بليون دوالر وللحبوب �إىل  25بليون ًا �سنة .2030
وبالن�سبة اىل احلبوب وحدها ،ف� ّإن الكلفة الرتاكمية ل�صايف الواردات على مدى الفرتة 2010
– � 2030سوف تتجاوز  450بليون دوالر.
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مقدمة
�إ�ضافة �إىل ال�ضغط على املاليات العامة ،ف�إن الدول العربية �سريعة الت� ّأثر بحظر الت�صدير الذي
قد تفر�ضه دول �أُخرى .فم�صر مث ًال تُركت تتخ ّبط بحث ًا عن م�صدر �آخر ملا يزيد على � 500ألف
طن من م�شرتيات القمح ،بعد �أن فر�ضت رو�سيا يف �آب (�أغ�سط�س)  2010حظر ًا دام � 11شهر ًا
ً
نتيجة لتلف حما�صيلها ب�سبب اجلفاف .كما ُيعزى عجز الدول العربية
على ت�صدير احلبوب
عن حتقيق االكتفاء الذاتي يف ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية �إىل تبنّي �سيا�سات ا�ستعا�ضت عن
زراعة احلبوب ،التي ُيحتمل �أن تكون �أ�سعارها يف متناول معظم ال�سكان ،بزراعة العلف
(لرتبية املوا�شي) واخل�ضر ،وهما �سلعتان يف متناول الأغنياء فقط .وقد قُ ِّدر �أن م�صر تزرع
من املحا�صيل الزراعية لرتبية احليوانات �أكرث مما تزرع لال�ستهالك الب�شري.
ثمة عامل �آخر يزيد تفاقم م�س�ألة الفقر من جهة ،والأمن الغذائي واملائي من جهة �أخرى ،هو
ّ
تغيرّ املناخ .ولقد ا�ستنتج تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية عام  ،2009حول �أثر تغيرّ
املناخ على البلدان العربية� ،أن م�ضاعفات تغيرّ املناخ يف املنطقة �سوف ت ِ
ب�شدة خماطر
ُفاقم ّ
يهدد �أ�سباب عي�ش الكثريين ،خ�صو�ص ًا ذوي القدرة املحدودة على
مما ّ
نق�ص املياه والغذاءّ ،
التك ّيف .وعلى رغم التحذيرات ال�شديدة ب�ش�أن املخاطر الو�شيكة الناجمة عن تغيرّ املناخ والتي
ُ
وتوافر املياه ،ف� ّإن احلكومات العربية مل ت�ضع ا�سرتاتيج ّيات متما�سكة
تهدد الإنتاجية الزراعية
حدة املخاطر والتك ّيف مع املتغيرّ ات.
لتخفيف ّ
لقد �ساهمت �صيغ التنمية االقت�صادية التي تبنّتها الدول العربية يف �إفقار البيئة ،فرتاجعت
م�ستويات جودة الهواء واملاء والرتبة ب�شكل متوا�صل .فمث ًال ،االنبعاثات ال�سامة التي تطلقها
معامل الكهرباء وال�سيارات وامل�صانع يف الهواء ت�سبب الأ�ضرار لكل املع ّر�ضني لتل ّوث الهواء.
وتفريغ مياه ال�صرف يف الأنهر �أو البحريات قد يجعل املياه العذبة غري �صاحلة لال�ستعمال.
�أما الأ�ساليب الزراعية غري امل�ستدامة والإفراط يف الرعي فيمكن �أن ي�س ّببا ت� ّأكل الرتبة ويخفّ �ضا
جتددها
�إنتاجية الأر�ض تدريجي ًا .كما �أن الإفراط يف ا�ستغالل موارد املياه
املتجددة فوق حدود ّ
ّ
�سوف ي�س ّرع وترية ن�ضوب هذه املوارد ويحرم الأجيال القادمة من �إمكانية ا�ستخدامها .وال �شك يف
وحتد من رفاه النا�س واملجتمعات.
�أن مثل هذه ال�سلبيات البيئية تك ّلف خ�سائر اقت�صادية باهظة
ّ
يف درا�سة للمنتدى االقت�صادي العربي ،قُ درت تكاليف التدهور املرتبطة بثالث فئات بيئية يف
 16بلد ًا عربي ًا .تناولت الدرا�سة تكاليف الرعاية ال�صحية املرتبطة بعدم �صالحية مياه ال�شرب
وال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،وبتل ّوث الهواء اخلارجي ،وتكاليف تدهور الأرا�ضي
وتو�صلت �إىل �أن التكاليف ال�سنوية للتدهور البيئي يف
الناجم عن زراعة املحا�صيل الزراعية.
ّ
هذه الدول بلغت  27بليون دوالر يف العام  .2008ويظهر ال�شكل  1تقديرات التكاليف لكل بلد.
ويالحظ �أن التكاليف ال�سنوية يف البلدان الع�شرة ذات الناجت املحلي الإجمايل الأعلى للفرد،
معدله  %3.1من الناجت املح ّلي الإجمايل (هذه
من بني البلدان التي �شملتها الدرا�سة ،بلغت ما ّ
البلدان هي اجلزائر وم�صر والعراق والأردن ولبنان وليبيا واملغرب و�سورية وتون�س وال�ضفة
الغربية وغزة) ،وما يوازي  %8.7من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول ال�ست املتبق ّية (جزر
القمر وجيبوتي وموريتانيا وال�صومال وال�سودان واليمن) .ولوحظ �أن �أعلى التكاليف ال�سنوية
كانت يف م�صر حيث بلغت  5.6بليون دوالر ،ويف ال�سودان حيث بلغت  4.1بليون دوالر ،ويف
اجلزائر حيث بلغت  3.6بليون دوالر .ي�شار �إىل �أن تقديرات تكاليف التدهور البيئي املذكورة
هنا تنح�صر يف ثالث فئات بيئية ،وال ت�شمل تكاليف تدهور املراعي والغابات واملياه العذبة،
والإفراط يف ا�ستخراج املياه اجلوف ّية ،وتدهور ال�سواحل وم�صائد الأ�سماك ،و�سوء �إدارة
والت�صحر ،واخل�سائر املحتملة يف التن ّوع البيولوجي ويف نوعية املناطق املحم ّية،
النفايات،
ّ
وت�أثريات تغيرّ املناخ العاملي .وعالوةً على ذلك ،يتعذّ ر �أحيان ًا تقدير وح�ساب تكاليف التدهور
البيئي .مثال على ذلك � ّأن الرتبة ال�سطحية اخل�صبة والهواء النظيف واملناخ امل�ستق ّر لي�س لها
بدائل م�ستدامة ومعقولة الكلفة االقت�صادية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

XIX

التكاليف ال�سنوية التقديرية ( )2008للتدهور البيئي يف ثالث فئات بيئية (مباليني الدوالرات)
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و�إذا كانت الأرقام املالية ت�شري �إىل �ضخامة الأ�ضرار البيئية املفرو�ضة وتوفّ ر �أداة مدرو�سة للفئة
البيئية التي ينبغي �إعطا�ؤها الأولوية ،ف�إنه ينبغي كذلك درا�سة ال�ضرر احلا�صل من زاوية
املهم�شة والن�ساء والأطفال العبء الأكرب لهذه
خمتلفة .وغالب ًا ما
يتحمل الفقراء واجلماعات ّ
ّ
معدالت وفيات الأطفال بالإ�سهال وحاالت �سوء التغذية بني الأطفال،
التكاليف ،بدليل ارتفاع ّ
نتيجة لعدم احل�صول ب�شكل واف على املياه النظيفة واملرافق ال�صحية والنظافة ال�صحية.
وال �شك يف �أن عدم قدرة �أفراد هذه اجلماعات على الوفاء مبعظم احتياجاتهم الأ�سا�سية يف
عما فعلته احلكومات العربية ب�ش�أن التفاوت االجتماعي وتباين
جمال ال�صحة يطرح ت�سا�ؤالت ّ
املداخيل.
وت�شري نواق�ص االقت�صادات العربية املذكورة �إىل امل�ضاعفات ال�سلبية الناجمة عن النموذج
االقت�صادي «البن ّّي» (غري الأخ�ضر) الذي تبنّته الدول العربية .ف�أي منوذج تطوير مبني على
من ّو الناجت املحلي االجمايل ،مع زيادة تفاقم التهمي�ش االجتماعي ون�ضوب املواردّ ،
ي�شكل
خماطر كربى على رفاه املجتمعات العربية وا�ستقرارها.

دور االقت�صاد العربي الأخ�ضر
ينبغي �إعادة النظر يف االعتقاد ال�سائد ب�أن الرفاه امل�ستدام ميكن حتقيقه بزيادة منو الناجت
املحلي الإجمايل مع �إهمال �أو �إ�ضعاف التقدم االجتماعي  /ال�سيا�سي والبيئي .والتحول
الذي يدعو املنتدى العربي للبيئة والتنمية البلدان العربية �إىل اتّ باعه يق�ضي بجعل التنمية
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مقدمة
االقت�صادية واال�ستدامة البيئية وامل�ساواة االجتماعية �أبعاد ًا مت�ساوية ال غنى عنها لتحقيق
رفاه الإن�سان .وهذا هو �أ�سا�س االقت�صاد الأخ�ضر.
التقدم والرخاء .وهو
فاالقت�صاد الأخ�ضر هو يف احلقيقة �صياغة القيم حول كيفية تعريف
ّ
يقت�ضي اختيار مقاربة للتطوير على �أ�سا�س تلك القيم� .إنّ ه ،يف اجلوهر ،منهجية تعزّز التو�سع
االقت�صادي وحتمي الغالف احليوي وت�ضمن امل�ساواة االجتماعية يف �آن واحد ،مع عدم
ال�سماح بنجاح �أي من هذه الأبعاد الثالثة على ح�ساب البعدين الآخرين .وي�ستلزم هذا الإطار
ت�شجيع اال�ستثمارات االقت�صادية� ،شرط اال�ستخدام امل�ستدام للموارد مبا ال يتجاوز حدود
الأر�ض الإيكولوجية ،مع �إتاحة املجال لت�أمني الرفاهية والفر�ص االقت�صادية للجميع.
�سوف ت�ؤدي ال�سيا�سة العامة دور ًا رئي�سي ًا يف التمكني من حتقيق �أهداف االقت�صاد الأخ�ضر
واحلفاظ على قيمه اجلوهرية يف ال�سيا�سة واملمار�سة .ويتطلب �إحراز تقدم باجتاه اقت�صاد
عربي �أخ�ضر مراجعة واعادة نظر �أ�سا�سية يف ال�سيا�سات العامة العربية الراهنة .و�أثناء
القيام بهذه املراجعة ،يجب �إعطاء الأهداف البيئية واالجتماعية م�ستوى الأولوية ذاته الذي
يعطى للأهداف االقت�صادية .وينبغي �أن ت�ضمن املقاربة اجلديدة �أال ِ
تهمل النتائج االقت�صادية
الق�صرية الأجل �أهداف ال�سيا�سات االجتماعية والبيئية الطويلة الأجل.
يهتم االقت�صاد الأخ�ضر بالإمكانية الكبرية جلعل االقت�صاد �أكرث كفاءة على املدى الطويل،
حد ممكن ويقلل النفايات ويخف�ض
فيزيد �إنتاجية املوارد (خ�صو�ص ًا الطاقة واملاء) �إىل �أق�صى ّ
ُوجه اال�ستثمارات ،يف االقت�صاد الأخ�ضر� ،إىل الإدارة
التلوث وكميات املواد امل�ستعملة .وت َّ
امل�ستدامة للموارد الطبيعية من �أجل زيادة �إنتاجيتها االقت�صادية والبيئية وقدرتها على خلق
حد ممكن� .إىل ذلك ،يتم اعتماد احلوكمة امل�شرتكة
وظائف خ�ضراء ودعم الفقراء �إىل �أق�صى ّ
لهذه املوارد الطبيعية ،لت�ضم جميع اجلهات املعنية ،خ�صو�ص ًا اجلماعات التي متلك �سلطة
م�ؤ�س�سية �ضعيفة .وهذا ي�ضمن امل�ساءلة وال�شفافية ب�ش�أن كيفية �إدارة املوارد الطبيعية.
ولإتاحة التو�صل �إىل هذه املكا�سب يف الكفاءة والإنتاجية ،ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر ينبغي �أن
يلغي دعم الأ�سعار (خ�صو�ص ًا للوقود والكهرباء واملاء) وبقية احلوافز امل�ض ّرة .فهذه الإعانات
ت�شجع على املبالغة يف اال�ستهالك ،وال ت�صل عادة �إىل الفقراء ب�شكل عادل ،وت�سبب الإ�ضرار
ّ
باملوارد البيئية ،وتق ِّو�ض اال�ستثمارات اخل�ضراء .وينبغي اال�ستعا�ضة عن مثل هذه الإعانات
خم�ص�صة للفئات الأكرث حاجة للم�ساعدة ،على �أن يعاد تخ�صي�ص الأموال
العامة ب�إعانات
ّ
العامة املوفَّ رة لتمويل م�شاريع البنى التحت ّية اخل�ضراء وجميع برامج احلوافز اخل�ضراء� .إن
ملميزات االقت�صاد الأخ�ضر هذه �أهمية يف معاجلة عجز االقت�صادات العربية احلالية وق�صور
ال�سيا�سات يف العقود الأربعة املا�ضية.
وال �شك يف �أن النقلة �إىل اقت�صاد عربي �أخ�ضر تقت�ضي االلتزام بالتنمية امل�ستدامة �أو
اال�ستثمارات «اخل�ضراء» يف القطاعات التي كانت احلكومات العربية �أهملتها فع ًال (مثل
املتجددة و�إدارة النفايات) ،وكذلك تطوير القطاعات التي كانت
الزراعة وكفاءة الطاقة والطاقة
ّ
قد ُط ِّورت ب�شكل غري م�ستدام من �ضمن االقت�صاد «البن ّّي» وحتويلها �إىل قطاعات م�ستدامة
�أو خ�ضراء (ومنها قطاعات املاء والنقل وال�سياحة وال�صناعة والبناء).
يحتاج االقت�صاد العربي الأخ�ضر �إىل ا�ستثمارات مرتبطة بالأ�صول املادية ،ومنها البنى
التحتية للنقل العام ،وخطوط ال�سكك احلديد االقليمية ،ومعامل حتويل النفايات �إىل طاقة،
وحمطات الطاقة املتجددة ،وكفاءة الطاقة ،ونظم توليد الطاقة ال�شم�سية يف املناطق الريفية
غري املربوطة بال�شبكة العامة .وتكون جميع هذه اال�ستثمارات اخل�ضراء مرتكزة حمل ّي ًا وذات
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مما ي�ضمن عائدات م�ستقرة يف املدى البعيد مع كونها
�أ�سواق حمدودة تخدم �سكان ًا متزايدينّ ،
حد ما ،عن تق ّلبات الأ�سواق العاملية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هذه اال�ستثمارات
مبن�أى� ،إىل ّ
ّ
وغريها من �أ�شكال اال�ستثمارات اخل�ضراء يف الإنتاج الأخ�ضر �سوف تولد الكثري من فر�ص
التوظيف ذات الأجور اجل ّيدة.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن اال�ستثمارات يف قطاعات املوارد الطبيعية ،مثل الزراعة وال�صناعات
واخلدمات ذات القيمة امل�ضافة املرتبطة بها ،ميكن �أن تكون وا�سعة املدى .فهناك حاجة
لال�ستثمار ،ب�شكل خا�ص ،يف الإنتاجية الزراعية ويف حت�سني كفاءة الري لتحقيق الأمن
وثمة فكرة بحاجة �إىل ا�ستثمارات يف الأبحاث والتطوير ،هي �إنتاج �أنواع
الغذائي واملائيّ .
الوقود امل�شتقّ من النفايات الزراعية ،علم ًا �أن الفوائد املالية قد تكون ج ّيدة .وهناك �أي�ض ًا
اال�ستثمارات يف الزراعة التي ت�ساهم يف التنمية الريفية وزيادة املداخيل وتوفّ ر للمزارعني
الفر�ص االقت�صادية التي يحتاجونها للتخ ّل�ص من الدين والفقر.
على احلكومات العربية �إعادة توجيه طاقاتها ومواردها ال�ضخمة نحو التحول اىل اقت�صاد
�أخ�ضر .و�إ�ضافة اىل تلبية املطالبة بالتغيري� ،سيعالج االقت�صاد العربي الأخ�ضر نواق�ص الأداء
االقت�صادي العربي ال�سابق ،من الفقر والبطالة اىل تهديدات الأمن الغذائي واملائي.

االقت�صاد العربي الأخ�ضر :فر�ص وحتديات
�إذا �أرادت احلكومات العربية �أن تط ّبق جدو ًال فعا ًال للتنمية امل�ستدامة ،ف�سيتعينّ عليها و�ضع
التحديات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية التي تواجه
ا�سرتاتيج ّيات بعيدة املدى ملعاجلة
ّ
ّ
املنطقة .ولقد � ِأع ّد هذا التقرير بغية �إطالق وعر�ض خطة جلدول �أعمال تنمية اقت�صادية
خ�ضراء .وهو يتوجه �إىل �صانعي ال�سيا�سات العرب و�إىل ال�شعوب العربية .ويحدد املنتدى
العربي للبيئة والتنمية ،يف هذا التقرير ،جمموعة خيارات لل�سيا�سة العامة من �أجل التح ّول
�إىل االقت�صاد الأخ�ضر يف ثمانية قطاعات :الزراعة ،والطاقة ،واملياه ،واملدن والعمارة ،والنقل
واملوا�صالت ،وال�صناعة ،و�إدارة النفايات ،وال�سياحة .وي�ستعر�ض التقرير اال�ستنتاجات حول
�أداء كل قطاع يف ظل ال�سيا�سات احلالية ،و ُيربز الظروف التي ت�ساهم يف متكني اال�سرتاتيجيات
اخل�ضراء وانعكا�ساتها الإيجابية املحتملة على الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
يف ما ي�أتي عر�ض موجز النعكا�سات ال�سيا�سات احلالية على الأداء يف كل من القطاعات
املذكورة ،متبوع ًا بتو�صيات مقرتحة لل�سيا�سات.

الزراعة

ً
نتيجة لع�شرات ال�سنوات من ال�سيا�سات احلكومية املنحرفة والإهمال واال�ستثمارات ذات
التوجهات اخلاطئة ،و�صلت الزراعة يف املنطقة العربية �إىل الو�ضع املتقلقل الذي تتخ ّبط فيه
ّ
التكاملي الالزم
التوجه
الآن .فلقد افتقرت اال�سرتاتيجيات الزراعية للحكومات العربية �إىل
ّ
ّ
لتعزيز التط ّور وتخفيف وط�أة الفقر يف املناطق الريفية ،حيث البنى امل�ؤ�س�س ّية والتنظيمية
الفعالة معدومة .وجنم عن ذلك تهمي�ش �صغار املزارعني ووقوعهم
هزيلة واخلدمات الإر�شادية ّ
يف الديون� .أما امل�ساعدات اخلارجية من م�ؤ�س�سات التمويل وهيئات التنمية الدول ّية ،فقد �أفاد
املتعددة اجلن�سية .وهذا ما زاد يف تهمي�ش
منها كبار امل ّالكني وموظفو الدولة وال�شركات
ّ
املزارعني ال�صغار والفقراء.
فعالة .وت�ستهلك الزراعة حال ّي ًا �أكرث
يالحظ �أن معظم �أنظمة الري يف البلدان العربية غري ّ
من  85يف املئة من موارد املياه العذبة الطبيعية املتوافرة ،مع كفاءة ا�ستهالك ال تتجاوز 50
يف املئة وميكن �أن تتدنّ ى حتى  30يف املئة يف العديد من الدول العربية .ومع تنامي الطلب
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على املاء لال�ستعمال املنزيل وال�صناعة ،ال بد �أن ي�صبح تخ�صي�صه وتوزيعه يف العقود املقبلة
مو�ضع خالفات ونزاعات .وكثري ًا ما �أهملت ال�سيا�سات واملمار�سات الزراعية يف البلدان
مما � ّأدى �إىل ت�أكل الرتبة واجنرافها وتدهور
العربية حماية املوارد الطبيعية والأنظمة البيئيةّ ،
ّ
وت�شكل هذه الآثار اخلارجية
والتم ُّلح وتل ّوث املاء ون�ضوب طبقات املياه اجلوفية.
الأرا�ضي
َ
�ضغوط ًا متزايدة على املوارد الزراعية املحدودة ،مع حتقيق فوائد ق�صرية املدى ومتو�سطة
املدى على ح�ساب اال�ستدامة الزراعية البعيدة املدى .لذا جند �أن �إنتاجية املحا�صيل يف العامل
جد ًا ،خ�صو�ص ًا حما�صيل احلبوب والبقول احل ّب ّية والعلف.
العربي متدنية ّ
ً
ا�ستدامة ال�ستغالل الأرا�ضي املحدودة وموارد املياه
من هنا تربز احلاجة �إىل منهج �أكرث
ال�شحيحة ،على �أن يجمع هذا املنهج بني �إ�صالح ال�سيا�سات و�أف�ضل املمار�سات الزراعية.
وينبغي البدء بتقدمي الدعم والإعانات و�إ�صالح الأرا�ضي ،وجعل متكني املزارعني والعمال
الزراعيني حمور ا�سرتاتيجيات النمو االجتماعي واالقت�صادي الأو�سع .وال مهرب من معاجلة
م�شكلة ّ
تركز الأرا�ضي يف ملك ّيات قليلة ن�سب ّي ًا ،وم�شكلة العائالت الزراعية التي ال متلك �أر�ض ًا.
ً
وهناك حاجة �أي�ضا اىل ال�سيا�سات املالئمة للمحافظة على ا�ستدامة موارد املياه ال�سطحية
واجلوفية و�ضمان كفاءة ا�ستخدامها يف الري ،مع الت�شديد على �إنتاجية املاء بد ًال من رفع
حد ممكن .و�إذا ما ط ّبقت هيكلية منا�سبة
م�ستوى الغ ّلة لكل وحدة من الأر�ض �إىل �أق�صى ّ
للحوافز والأنظمة ،فقد يكون ذلك عام ًال مف�صل ّي ًا يف رفع كفاءة الري ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل
زيادة �إنتاجية املاء واملحا�صيل ويخفّ ف الت�أثريات ال�سلبية على البيئة.
وميكن �أن يكون لهذه الإ�صالحات يف ال�سيا�سات نتائج جوهرية على الأمن الغذائي واملائي
العربي .و ُيتوقّ ع حتقيق نتائج جيدة �إذا ما متّ رفع �إنتاجية احلبوب من م�ستواها احلايل
املتدين ،البالغ  1700كيلوغرام لكل هكتار يف �ست دول عربية (اجلزائر وم�صر والعراق واملغرب
وال�سودان و�سورية) �إىل امل�ستوى العاملي البالغ  3700كيلوغرام لكل هكتار ،خ�صو�ص ًا �إذا قُ رن
ذلك بتح�سني كفاءة الري بنحو  70يف املئة .فحينذاك �سريتفع الإنتاج الإجمايل للحبوب يف
هذه الدول ال�ست مبقدار  50مليون طن ،ما يكفي لتغطية النق�ص احلايل البالغ  20مليون طن،
وحتى توفري فائ�ض يبلغ نحو  30مليون طن �سنة  ،2030و 12مليون طن �سنة  .2050و�إذا متكن
ال�سودان وحده من رفع �إنتاجية احلبوب لديه من م�ستواها احلايل البالغ  567كيلوغرام ًا لكل
املعدل العاملي ،ف�إنه �سيزيد �إنتاجه من احلبوب بنحو  28مليون طن �سنوي ًا ،وهذه
هكتار �إىل ّ
املقدر بنحو  20مليون طن.
كمية تزيد عن العجز يف �إنتاج احلبوب �سنة ّ 2030
ونظر ًا �إىل �سيطرة الزراعة املطرية يف العامل العربي ،يتحتّم تركيز االهتمام على التدابري
حت�سن �إنتاجية هذه املحا�صيل .وميكن حتقيق هذا الهدف �إذا توفّ رت معطيات النوعية
التي ّ
للتو�صل �إىل �أف�ضل املعطيات
أبحاث
ل
ا
عن
ّة
ت
الب
غنى
وال
مالئمة.
ات
ي
بكم
وا�ستخدمت
املنا�سبة
ّ
ّ
واكت�شاف الأنواع امل�ستَنبتة املقاومة للجفاف واملحا�صيل التي حتتمل امللوحة .كما ينبغي تعزيز
ودعم الأ�ساليب الزراعية ـ البيئية اجلديدة التي حتمي الرتبة والأرا�ضي واملياه ،مثل �أ�ساليب
الزراعة الع�ضوية والزراعة احلافظة.
الحظ � ّأن �سوق املنتجات الزراعية الع�ضوية ،على ال�صعيد العاملي ،منَ ت من  15بليون دوالر
ُي َ
عام � 1999إىل  55بليون دوالر عام  .2009وتوفّ ر الزراعة الع�ضوية وظائف لكل هكتار تزيد �أكرث
من  30يف املئة عما توفره �أمناط الزراعة التقليدية .لذا ف�إن دعم الزراعة امل�ستدامة يف البلدان
خم�ص�صة
العربية �سوف ُين ِتج فر�ص عمل ومداخيل جديدة ل�سكان الأرياف ،مع �إيجاد �سوق
ّ
للمنتجات الزراعية العربية يف الأ�سواق الدولية.
عموم ًا ،ال ميكن �إنكار �أهمية اال�ستثمار يف التنمية االقت�صادية الريفية .فخالل العقدين

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
املا�ضيني ،هبطت ح�صة قطاع الزراعة يف القوة العاملة يف املنطقة العربية من  44يف املئة
�إىل  29يف املئة .ف�إذا ما �أُعيد �إحياء القطاع الزراعي ف�إن ح�صته يف القوة العاملة �ستزداد،
�سيح�سن م�ستويات املعي�شة ويق ّلل الهجرة من الريف �إىل املدن .ي�شار �إىل �أن رفع ن�سبة
مما
ّ
ّ
عمال الزراعة يف القوة العاملة يف املنطقة العربية �إىل  40يف املئة �سوف يو ّلد ما يتجاوز 10
ماليني وظيفة جديدة يف القطاع (من  27.5مليون �إىل  37.8مليون) ،ا�ستناد ًا �إىل تقديرات
عدد ال�سكان عام  .2010ونظر ًا �إىل �أن  76يف املئة من الفقراء يف املنطقة العربية يعي�شون يف
املناطق الريفية ،ف�إن توفري االنتعا�ش االقت�صادي واالجتماعي للمجتمعات الريفية والزراعية
�سوف يف�ضي �إىل تعزيز العدالة واال�ستقرار.
�إن اعتماد اال�سرتاتيجيات املختلفة املذكورة ميكن �أن يوفّ ر للبلدان العربية منافع ج�سيمة
وملمو�سة .فالتح ّول �إىل املمار�سات الزراعية امل�ستدامة ،مث ًالُ ،ي َ
نتظر �أن ّ
ميكن الدول العربية
ً
نتيجة لزيادة �إنتاجية املاء ورفع
من توفري ما بني  5و 6يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل
م�ستوى ال�صحة العامة وحماية املوارد البيئية .وانطالق ًا من �أرقام الناجت املحلي الإجمايل
للبلدان العربية عام  ،2010ف�إن �إجمايل التوفري �سيبلغ  114بليون دوالر* .كما �أن �إعادة �إحياء
القطاع الزراعي عن طريق اال�ستثمارات املنا�سبة والأبحاث والتطوير �ست�ؤدي �إىل تخفي�ض
الواردات على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة بن�سبة  30يف املئة ،يف �أقل تقدير ،وبالتايل تدعيم
الأمن الغذائي .و�سينجم عن ذلك توفري املنطقة مبلغ  45مليون دوالر خالل هذه ال�سنوات
اخلم�س**.

املياه

حد الأزمة ،وذلك ناجم عن عدم النظر
يكاد و�ضع موارد املياه يف معظم البلدان العربية يالم�س ّ
ً
ونتيجة لذلكُ ،يخ�شى �أن يواجه العامل العربي
�إىل البعيد واجلمود ال�سيا�سي حيال �أي �إ�صالح.
احلاد قريب ًا �سنة  ،2015فال تتجاوز ح�صة الفرد ال�سنوية  500مرت مكعب.
خطر ال�شح املائي
ّ
�سنوية
ح�صة
عدل هو �أدنى من ُع ْ�شر ّ
وهذا ا ُمل ّ
ّ
املعدل العاملي البالغ  6000مرت مكعب .وتُعترب �أي ّ
مكعب عائق ًا خطري ًا للتنمية االقت�صادية وال�صحة والرفاه� .أما دون معدل
للفرد دون  1000مرت ّ
يهدد احلياة.
�شح املاء ي�صبح خطر ًا ّ
 500مرت مكعب ،ف�إن ّ
يفتقر �أكرث من  45مليون �شخ�ص يف العامل العربي اليوم� ،أو نحو  10يف املئة من جممل
ال�سكان ،للو�صول �إىل املياه النظيفة وال�صرف ال�صحي امل�أمون ،علم ًا �أن امليزانيات العمومية
احلكومية مك ّبلة ،وهي �أعجز من �أن ت� ّؤمن م�ست ًوى فاع ًال من خدمات املياه لل�سكان احلاليني
الذين تنمو �أعدادهم مبعدل  2ـ  3يف املئة �سنوي ًا .وال �شك يف �أن هذا النمو يزيد ال�ضغط على
ّ
املكتظة �أ�ص ًال والتي حت�صل على خدمات غري وافية .ولقد كان لنظام االقت�صاد ال�سيا�سي
املدن
الذي يح ّبذ تخفي�ض تعرفة املاء ودعم �أ�سعاره �أثره ال�سلبي يف العامل العربي� ،إذ �ساهم يف
الإفراط با�ستخدام موارد املياه ال�شحيحة .ونظر ًا لتف�شي تلك احلوافز الفا�سدة ،ثمة نق�ص
فادح يف خلقيات ا�ستخدام املياه باعتدال وا�ستهالكها ب�شكل ر�شيد ،وهذه حقيقة مقلقة يف
ظل ندرة املياه يف املنطقة.
أعدها البنك الدويل للمغرب يف العام ،2000
* هذا الرقم مبني على التكاليف التقديرية للتدهور البيئي التي � ّ
وهي مل ت�أخذ بعني االعتبار املنافع والتوفريات الأخرى مثل الت�أثريات ال�صحية الإيجابية وزيادة احتماالت
الو�صول �إىل الأ�سواق اخلارجية وتخفي�ض الهجرة من الريف �إىل املدن وزيادة فر�ص العمل.
** ي�ستند ذلك �إىل تكاليف واردات املنطقة من الأغذية يف العام  2008واملقدرة مببلغ  29.9بليون دوالر ،من
النمو ال�سكاين وارتفاع �أ�سعاراملواد الغذائية.
دون ح�ساب الزيادة يف الطلب على الغذاء ب�سبب
ّ
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ت�شجع التمادي يف ا�ستغالل موارد املياه اجلوفية ال�سرت�ضاء
غالب ًا ما كانت الدول العربية
ّ
املتجددة
املزارعني وال�صناعيني و�شركات التطوير العقاري .لذا ف� ّإن طبقات املياه اجلوفية غري
ّ
املتجددة ب�شكل مفرط يتجاوز
يتم ا�ستغالل موارد املياه اجلوفية
ّ
�آخذة يف الن�ضوب ب�سرعة ،فيما ّ
حدود م�ستويات الإنتاج امل�أمونة .و�إذا كانت هذه املمار�سات توفّ ر �شيئ ًا من االنفراج يف املدى
مهددة بالتدنيّ على املدى الطويل ،و�ست�ضطر
الق�صري ،ف�إن �سالمة ا�ستدامة موارد املياه العذبة ّ
الأجيال القادمة لتك ّبد ثمن هذه املمار�سات غري امل�ستدامةُ .ي�ضاف �إىل ذلك م�شكلة خطرية تعاين
منها املنطقة ،هي تل ّوث املياه الناجم عن الإكثار من ا�ستخدام املواد الكيميائية يف الزراعة وازدياد
تفريغ مياه ال�صرف املنزلية وال�صناعية غري املعاجلة يف الأج�سام املائية .وي�ساهم نق�ص مرافق
ال�صحي لقطاعات كبرية من ال�سكان يف تلويث املياه العذبة مبياه املجارير غري املعاجلة.
ال�صرف
ّ
ولقد تبينّ �أن كلفة الرعاية ال�صحية ال�سنوية املرتبطة بفقدان املياه النظيفة وظروف ال�صحة
العامة يف  16دولة عربية بلغت  8.5بليون دوالر عام � ،2008أي ما يوازي  2.7يف املئة من جمموع
ً
الحظ �أن جزء ًا كبري ًا من مدخول العائالت
الناجت املحلي الإجمايل لتلك البلدان
جمتمعة .و ُي َ
يخ�ص�ص ،ب�شكل متزايد ،ل�شراء مياه ال�شرب .ولكن ما زالت تكاليف الأمرا�ض املحمولة
�أ�صبح َّ
ً
مما
واملدر�سة،
العمل
عن
ب
ي
التغ
إىل
�
ؤدي
�
ي
حدوثها
تكرار
أن
�
ا
علم
االزدياد،
يف
آخذة
يف املاء �
ّ
ّ
يعني خ�سارةً يف الإنتاجية.
لأجل هذا نرى �أن مواجهة التحديات يف قطاع املياه يف العامل العربي ينبغي �أن تبد�أ ب�إدخال
�إ�صالحات م�ؤ�س�سية وقانونية و�سيا�سية ت�ؤثر يف ا�ستخدام املاء وتنظيمه وحوكمته .وعلى
الدول العربية �أن حت ّول اهتمامها عن اال�ستثمارات الوا�سعة النطاق يف م�شاريع الإمدادات
ّ
ّ
وت�شجع
وتنظم احل�صول على املياه
وتركز بد ًال من ذلك ،على �سيا�سات الطلب التي ت�ضبط
ّ
ً
كفاءة الري وكفاءة ا�ستخدام املياه ومتنع تل ّوثها .فمثال ،ميكن و�ضع حوافز اقت�صادية ملكاف�أة
كفاءة ا�ستخدام املياه ،مع فر�ض غرامات على املخالفات .وثبت �أن �إدارة الطلب على املاء
حد للإفراط يف
ت�ؤدي �إىل نتائج جيدة ،بتح�سني كفاءة اال�ستخدام
واحلد من اخل�سائر وو�ضع ّ
ّ
التقليدية يف
التدابري
من
أجدى
�
أنها
�
على
اال�ستخدام ومنع التل ّوث� ،إىل جانب ظهور دالئل
ّ
�إدارة الإمدادات.
جاد على �صعيد ال�سيا�سات يف امل�ستويات كافة .فالإ�صالح
حتتاج معاجلة �أزمة املياه �إىل عمل ّ
ال�سيا�سي العام يف هذا املجال يجب �أن ي�شمل ق�ضايا �إ�صالحات ملكية الأرا�ضي و�إعانات املاء
وحقوق املاء والأطر التنظيمية والتوزيع العادل للماء و�إدارة م�ستجمعات املياه وامل�شاركة
العامة والتمكني االجتماعي واحلكم الدميوقراطي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من ال�ضروري متكني
الن�ساء والفقراء واملزارعني ليكون لهم �صوت يف عملية امل�شاركة باتخاذ القرارات ،ل�ضمان �أخذ
�آرائهم بعني االعتبار بعدما كانوا حتى الآن �أ�صحاب م�صلحة بال ر�أي م�سموع.
قدر �أن تكون الدول العربية بحاجة �إىل توظيف ما ال يقل عن  1.5يف املئة من ناجتها املحلي
و ُي َّ
الإجمايل �سنوي ًا يف جماالت ال�صرف ال�صحي ،والبنى التحتية للمياه ،وابتكارات كفاءة
ّ
للتمكن من تلبية الطلب املتنامي على املاء .وا�ستناد ًا
ا�ستخدام املياه ،وتقنيات �إعادة التدوير،
�إىل �أرقام الناجت املحلي الإجمايل للعام  ،2010ف�إن ذلك ي�صل �إىل  28بليون دوالر �سنوياً.
من اال�سرتاتيجيات الواعدة يف جمال اال�ستفادة من املياه املبتذلة معاجلة مياه ال�صرف و�إعادة
تدوير املياه الرمادية .وعلى قوانني البناء �أن جتعل �إعادة تدوير املياه الرمادية �شرط ًا �إلزامي ًا
مل�شاريع البناء ال�سكني والتجاري اجلديدة .وعلى �أي ا�سرتاتيجية لإعادة تدوير مياه ال�صرف
�أن تلتزم بتن�سيق م�ؤ�س�سي قوي ل�ضمان معاجلة مياه ال�صرف بال�شكل املنا�سب و�إعادة
ا�ستخدامها جيد ًا وفق ًا ملتط ّلبات حماية ال�صحة والبيئة.
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الطاقة

ً
نتيجة للزيادة احلادة يف الطلب
�أ�صبح �أمن الطاقة م�صدر قلق بالغ يف جميع البلدان العربية،
وانعدام التن ّوع .ويعتمد نظام الطاقة العربي حالي ًا على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب
املحلي ،حيث �شكل النفط والغاز الطبيعي نحو  98.2يف املئة من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة عام
 .2009وتكاد كل االقت�صادات العربية تكون عر�ضة للت�أثر بتق ّلبات �أ�سواق النفط العاملية ،علم ًا
�أن البلدان امل�ستوردة للنفط جعلت على ر�أ�س �أول ّوياتها تخفي�ض قيمة فواتري م�ستورداتها
النفطية ،وذلك عائد بالدرجة الأوىل �إىل العبء الكبري الذي تلقيه الطاقة على املال ّيات العامة.
تتّ�سم �إدارة قطاع الطاقة املحلي يف كثري من البلدان العربية باتّ باع �سيا�سات م�ش ّوهة تنجم
ً
جمتمعة ،يف الوقت الراهن 135 ،بليون دوالر
عنها �آثار �سلبية .وتنفق احلكومات العربية
كل عام لدعم �أ�سعار الطاقة� ،أي ما يوازي نحو  7يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي للدول
ي�شجع على الهدر والإ�سراف يف اال�ستهالك،
العربية يف العام  .2010ويبدو �أن هذا الدعم ّ
ويهدد اجلدوى االقت�صادية ال�ستثمارات كفاءة
وي�ض ّلل امل�ستهلكني
حد �سواءّ ،
واملوردين على ّ
ِّ
املتجددة ،ويزيد من تفاقم التلوث البيئي وانبعاث الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س
الطاقة والطاقة
ّ
احلراري ،ويلقي ب�أعباء مالية مرهقة ّ
مر�شحة لالزدياد على كاهل احلكومات العربية .ف�ض ًال
عن ذلك ،يف�ضي هذا الدعم يف الغالب �إىل اختالل يف توزيع فوائده� ،إذ ان �أكرث من يفيد منه
متدن جد ًا.
معدل ا�ستهالك الفرد للطاقة لدى الفقراء
ٍّ
هي الطبقات املو�سرة لأن ّ
وعلى رغم �ضخامة اال�ستثمارات والإعانات يف البنى التحتية للطاقة يف العامل العربي ،خالل
العقود الأخرية ،ف�إن هناك تباينات وا�سعة بالن�سبة للح�صول على خدمات الطاقة احلديثة املعقولة
الكلفة بني الدول املختلفة وبني �سكان املدن و�سكان الأرياف يف كل دولة .فنحو  60مليون عربي
يحد من فر�ص النمو االقت�صادي وحت�سني
حمرومون من نيل خدمات الطاقة املعقولة الكلفة ،وهذا ّ
م�ستويات املعي�شة املتاحة لهم .ففي ال�سودان واليمن مث ًال ،ي�ستخدم ُخ ْم�س ال�سكان تقريب ًا الوقود
غري التجاري مثل احلطب والروث واملخ ّلفات الزراعية لتلبية حاجتهم اليومية للتدفئة والطبخ.
وتبلغ ن�سبة ه�ؤالء يف كل من اجلزائر وم�صر واملغرب و�سورية  5ـ  10يف املئة ،وهذه تُعترب ن�سب ًا
مرتفعة من ال�سكانُ .يزاد على ذلك �أن تل ّوث الهواء الداخلي الناجت عن تلك املمار�سات ُي�ض ّر
ب�صحة الن�ساء والأطفال الذين يهتمون عادة بالطهي والأعمال املنزلية.
خ�صو�ص ًا ّ
معدالت انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون التي ت�صدرها الدول العربية هي من
�صحيح � ّأن ّ
ً
بني الأدنى عامليا� ،إذ تبلغ نحو  5يف املئة فقط من جممل االنبعاثات العاملية� ،إال �أن معدل
زيادة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري هي من بني الأ�سرع عاملي ًا .فقد بلغ معدل الزيادة
معدل
 4.5يف املئة من  1990حتى  ،2003وكان يف املرتبة الثانية بعد جنوب �آ�سيا حيث بلغ ّ
الزيادة  4.9يف املئة خالل الفرتة نف�سها .كما ان م�ستويات انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون
للفرد ولكل وحدة من الناجت املحلي الإجمايل هي يف بع�ض البلدان العربية من الأعلى على
وعمان من بني 20
ال�صعيد العاملي .وقد كانت قطر والبحرين والإمارات والكويت وال�سعودية ُ
دولة �سجلت �أعلى ن�سبة من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون للفرد عام  .2006وجاءت الأردن
وال�سعودية و�سورية بني  20دولة �سجلت �أعلى ن�سب من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون لكل
وحدة من الناجت املحلي الإجمايل عام � 2006أي�ض ًا .وبلغ متو�سط ا�ستهالك الفرد للكهرباء يف
املعدل العاملي البالغ  2782كيلوواط
الدول العربية  5343كيلوواط �ساعة عام � ،2008أي �ضعفا ّ
املعدل يف كل من الإمارات والكويت ،حيث بلغ
جد ًا لهذا ّ
�ساعة ،مع الإ�شارة �إىل االرتفاع احلاد ّ
املعدل العاملي عام .2008
أ�ضعاف
معدل اال�ستهالك الفردي نحو � 6
ّ
ّ
ال �شك يف �أن هذه الأرقام دليل على ف�شل االقت�صادات العربية ف�ش ًال ذريع ًا .فالطلب على
بالتو�سع احل�ضري والت�صنيع والنمو
الطاقة يف البلدان العربية ينمو ب�سرعة فائقة ،مدفوع ًا
ّ

XXV

XXVI

مقدمة
ال�سكاين وتغريات �أمناط احلياة .ومع ذلك فال ا�سرتاتيجيات وطنية بعيدة املدى لزيادة كفاءة
الطاقة ،كما ان القدرة ّ
متجددة ،كالطاقة ال�شم�س ّية ،ال تزال �شبه
املركبة للتوليد من م�صادر
ّ
املتجددة ال
معدومة .ووفق ًا ملا ت�شري �إليه الأرقام ،ف� ّإن اال�ستثمارات العربية يف م�صادر الطاقة
ّ
تتعدى  2يف املئة من جممل اال�ستثمارات العاملية يف هذا امليدان.
ّ
ّ
ت�شكل التداعيات البيئية لنظام الطاقة العربي املرتكز �إىل الوقود الأحفوري تهديد ًا ملكا�سب
التطور االجتماعي – االقت�صادي التي حتققت يف العقود القليلة املن�صرمة ،وت�ؤدي �إىل تدهور
الأنظمة البيئية املحلية والإقليمية والعاملية .وقد انعك�س �إحراق �أنواع الوقود الأحفوري تدنّ ي ًا
حاد ًا يف جودة الهواء يف مراكز ح�ضرية كثرية ،ومنها على �سبيل املثال القاهرة ودم�شق
ّ
و�صنعاء .وتتجاوز م�ستويات تل ّوث الهواء يف العديد من املدن العربية معايري منظمة ال�صحة
العاملية ،وتزداد ب�سبب هذا التل ّوث حاالت الأمرا�ض التنف�سية والقلبية – الوعائية واملوت ّ
املبكر.
وال ميكن التغا�ضي عن عواقب انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري على البلدان العربية ،مع �أن
الت�صحر
مقدار انبعاثاتها من هذه الغازات لي�س �سوى  5يف املئة من االنبعاثات العاملية .كما ان
ّ
والتغيرّ ات املتوقعة يف كميات املطر وارتفاع م�ستوى �سطح البحر وتكرار حاالت اجلفاف هي
من امل�شاكل التي ُيخ�شى �أن ت�شهدها املنطقة ،ويكون من تداعياتها انتقا�ص الإنتاجية الزراعية
و�شح املاء وانت�شار الأمرا�ض .وللدول العربية م�صلحة يف االتفاقيات الدولية للتخفيف من
ّ
انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س احلراري .و ُي َ
نتظر �أن يكون ت�أثري تغيرّ املناخ ال�سلبي على
املنطقة عظيم ًا ،خ�صو�ص ًا من الناحية املالية .ووفق ًا لتقديرات البنك الدويل ،ف�إن كلفة التدهور
البيئي الناجم عن تغيرّ املناخ هي  2.1يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف تون�س و 4.8يف املئة
يف م�صر .و�إذا �أخذنا متو�سط هذين الرقمني ( 3.5يف املئة) ليم ّثل الكلفة بالن�سبة للمنطقة
املعزو �إىل تغيرّ املناخ �سوف يرتّ ب على الدول العربية كلفة �سنوية
كلها ،ف�إن التدهور البيئي
ّ
تبلغ  65.7بليون دوالر.
يف ظل هذا الواقع ،ف�إن حت ّول ال�سيا�سات نحو اال�ستثمارات يف كفاءة الطاقة وم�صادر الطاقة
املتجددة هو وحده ما ميكن �أن ّ
ي�شكل الدعامة الأ�سا�سية لدفع التغيري نحو قطاع طاقة �أكرث
ّ
ً
ا�ستدامة من الناحيتني االقت�صادية والبيئية .وا�ستنادا �إىل توقعات اال�ستثمارات العاملية يف
ح�صة الدول العربية من الطلب
قطاع الطاقة خالل ال�سنني الع�شر املقبلة ،وعلى افرتا�ض � ّأن ّ
املقدر �أن تبلغ اال�ستثمارات العربية يف
العاملي املتوقّ ع على الطاقة �ستكون  20يف املئة ،فمن َّ
ً
ً
حتقّ
الطاقة  200بليون دوالر �سنوي ًا .و�إذا �أرادت الدول العربية �أن ق حت ّوال ا�سرتاتيج ّيا بعيد
املتجددة بن�سبة  50يف املئة ،ف�إنها بحاجة �إىل توظيف  100بليون
املدى �إىل م�صادر الطاقة
ّ
ً
دوالر من اال�ستثمارات �سنويا يف هذا القطاع.
املتجددة ببدء العمل مبعايري حافظة الطاقة
ميكن فر�ض التح ّول التدريجي �إىل م�صادر الطاقة
ّ
املتجددة والإعفاءات
املتجددة� ،إ�ضافة �إىل حوافز مثل التعريفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة
ّ
ّ
ال�ضريبية لأوائل املتح ّولني �إليها .كما ميكن ت�شجيع ا�ستثمارات كفاءة الطاقة يف الأبنية
وال�صناعة واملوا�صالت عن طريق مزيج من املقايي�س التنظيمية واحلوافز االقت�صادية .وقد
حد ًا �أدنى من �شروط كفاءة الطاقة هي �أداة فاعلة يف توفري
ثبت � ّأن كودات البناء التي تفر�ض ّ
ا�ستهالك الطاقة وتخفي�ض انبعاثات الكربون على مدى عمر املبنى .و�إذا �أرادت احلكومات
يتوجب عليها �أن تفر�ض قانوني ًا معايري
العربية �أن تلجم ازدياد الطلب على وقود املوا�صالتّ ،
خا�صة � ّأن جمموع �أعداد ال�سيارات �آخذ يف التزايد ،وقطاع
اقت�صاد ا�ستهالك الوقود لل�سياراتّ ،
املوا�صالت م�س�ؤول عن جزء كبري من ا�ستهالك الطاقة يف البلدان العربية .كما ينبغي على
ال�سلطات ِّ
املنظمة �أن تق ّر معايري كفاءة الأداء للأجهزة الكهربائية والإنارة يف املنازل واملباين
التجارية واملن�ش�آت ال�صناعية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
وبالإمكان �أن ت�صل التوفريات الناجمة عن تدابري كفاءة الطاقة يف املنطقة العربية �إىل �أحجام
معدل ا�ستهالك الفرد للكهرباء يف البلدان العربية عام  ،2008وهو
كبرية .ف�إذا انطلقنا من ّ
معدل اال�ستهالك الفردي العاملي البالغ  2782كيلوواط
 5343كيلوواط �ساعة ،ف�إن تخفي�ضه �إىل ّ
�ساعة ،عن طريق تدابري كفاءة الطاقة املذكورة �سابق ًا� ،سوف يو ّلد تخفي�ض ًا يف ا�ستهالك
الكهرباء قدره نحو  900000بليون كيلوواط �ساعة .وعلى �أ�سا�س متو�سط كلفة وحدة الكهرباء
البالغ  0.081دوالر لكل كيلوواط �ساعة �إذا كان التوليد بوقود الغاز الطبيعي ،ف�إن التوفريات
املالية على اقت�صادات الدول العربية �ست�صل �إىل  73مليون دوالر كل عام.
وبالإ�ضافة �إىل تخفي�ض فاتورة الكهرباء بالن�سبة اىل امل�ستخدمني النهائيني (�أو كلفة الدعم)،
ثمة منافع �أخرى غري مبا�شرة ذات �ش�أن .فم�ستويات ذروة الطلب على الكهرباء �سوف
ّ
تنخف�ض ،وهذا ما �سيق ّلل احلاجة اىل بناء حمطات كهرباء جديدة باهظة الكلفة لتلبية هذا
مما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض ماليني الدوالرات من النفقات .وت�شمل الفوائد الأخرى
الطلبّ ،
حت�سني موثوقية وثبات ال�شبكة الكهربائية العامة وال�شبكات الفرعية الأخرى يف منظومة
البنى التحتية للطاقة على املدى البعيد ،وتخفي�ض مقادير انبعاثات مل ِّوثات الهواء ال�سامة
وغازات االحتبا�س احلراري.
�إىل جانب �إدخال معايري الكفاءة ،ف�إن الإلغاء التدريجي لدعم ا�ستهالك الوقود الأحفوري هو
خطوة �أ�سا�سية يف بلورة تط ّور نظام الطاقة على املدى البعيد .وميكن �إعادة تخ�صي�ص مبالغ
التوفري الناجم عن تخفي�ض �أو �إلغاء الدعم احلكومي لتكون حوافز مالية لت�شجيع اال�ستثمارات
املتجددة ،علم ًا �أن تخفي�ض  25يف املئة من دعم �أ�سعار الطاقة
يف كفاءة الطاقة وم�صادر الطاقة
ّ
�سيح ّرر مبلغ ًا يزيد على  100بليون دوالر يف مدة ثالث �سنوات.
املتجددة وتدابري كفاءة الطاقة على امتداد قطاعات خمتلفة
ولقد ثبت �أن اال�ستثمار يف الطاقة
ّ
املتجددة يحتاج �إىل وظائف
يو ّلد فر�ص ًا للتوظيف .وت�شري الدرا�سات �إىل � ّأن قطاع الطاقة
ّ
جديدة �أكرث مما حتتاجه الطاقة التقليدية .وقُ ِّدر جممل القوة العاملة يف املنطقة العربية
عام  2009بنحو  94.6مليون عامل 3 ،يف املئة منهم فقط يف قطاع الطاقة .و�إذا ُو ّظف مبلغ
املتجددة وحدها ،ف ُيتوقّ ع �أن ينجم عن ذلك �إيجاد � 565ألف
 100بليون دوالر �سنوي ًا يف الطاقة
ّ
وظيفة جديدة على مدى ع�شر �سنني.
�إذا ما ت� ّأملنا م�ستقبل نظام الطاقة العربي ،ميكننا �أن نت�ساءل عن رغبة احلكومات العربية
يف اال�ستثمار يف الطاقة النووية وقدرتها على ذلك� .إن مقدرة البلدان العربية يف �إدارة كامل
دورة حياة الطاقة النووية هي مو�ضع �شك كبري ،وكذلك هي احلال بالن�سبة اىل م�سائل ح�سا�سة
تتعلق بال�سالمة والتقنيات مثل تخزين النفايات النووية والتخل�ص منها .ي�ضاف �إىل ذلك �أن
القدرات التقنية لبناء وت�شغيل و�صيانة حمطات الكهرباء النووية يف الدول العربية �ضعيفة
مما يثري املخاوف لناحية �أمن الطاقة ،حيث ان االعتماد الأكرب �سيكون على العاملني
جد ًاّ ،
املخ�صب من دول �أخرى ،ف�إن
الأجانب .و�إىل جانب القيود املفرو�ضة على ا�سترياد اليورانيوم
ّ
الطاقة النووية قد ال تكون خيار ًا مالئم ًا ل�سيا�سة �إمدادات الطاقة �أو �أمن الطاقة على املدى
الطويل يف املنطقة العربية.
املتجددة ،مثل الطاقة ال�شم�س ّية
لذا ينبغي �إعطاء الأولوية لال�ستثمار يف م�صادر الطاقة
ّ
وطاقة الرياح ،ويف كفاءة الطاقة واال�ستخدام الأنظف مل�صادر الطاقة املتوافرة حمل ّي ًا .وهذه
اال�ستثمارات حتمل خماطر �أقل على ال�سالمة ،وميكن تطويرها بطاقات ب�شرية وتقنية
حملية ،و�سيكون لها وقع �أكرب على النم ّو االقت�صادي عن طريق �إيجاد فر�ص عمل .وبالن�سبة
ال�ستخدام الطاقة النوويةُ ،ي�ستح�سن �أن تعمل احلكومات العربية على �إعداد درا�سات عامة
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حول تكاليف وفوائد اال�ستثمار يف كفاءة الطاقة وم�صادر الطاقة املتجددة من جهة ،ويف
الطاقة النووية من جهة �أخرى .وينبغي على احلكومات �أي�ض ًا �أن تتيح املجال ملعرفة �آراء النا�س
عموم ًا يف م�ستقبل الطاقة النووية يف البلدان العربية.

ال�صناعة

على رغم اعتماد العديد من الدول العربية على موارد النفط والغاز جلني املداخيل وتعزيز
الت�صنيع ،ف�إنها مل تط ّور بعد �إ�سرتاتيجيات متما�سكة لإدارة الكربون لتُخفّ �ض ا�ستهالك
الطاقة وانبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون ،ولتحقّ ق �أهداف ًا بعيدة املدى يف املحافظة على املوارد
لأجيال امل�ستقبل .فال�صناعات الكثيفة الكربون ،مثل النفط والغاز واملواد الكيمائية واملنافع
أهم م�صادر انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
العامة� ،إذا اعتربناها قطاع ًا واحد ًا ،هي من � ّ
الب�شرية املن�ش�أ .ومع ذلك ،مل تبادر احلكومات العربية �إىل اتخاذ �أي موقف جريء لتخفي�ض
ّ
تتخطى املكا�سب االقت�صادية القريبة املدى .وهكذا ف�إن
هذه االنبعاثات ،مع �أن فوائد ذلك
انعدام �أي ا�سرتاتيجية �صناعية منخف�ضة الكربون يعك�س �إخفاق احلكومات العربية ،حتى
الآن ،يف املوازنة بني النمو االقت�صادي الق�صري الأمد والتنمية امل�ستدامة اقت�صادي ًا وبيئ ّي ًا على
املدى الطويل.
من �ش�أن اال�ستثمار يف برامج وم�شاريع تخفي�ض الكربون يف البلدان العربية �أن ي�ساهم يف
حتويل ال�ضغط العاملي املتنامي ب�ش�أن تغيرّ املناخ �إىل فر�صة اقت�صادية .ينبغي على الدول
ً
مدفوعة بالفر�صة املنا�سبة
العربية �أن تبني ا�سرتاتيجيات تطوير �صناعي منخف�ض الكربون،
للتح ّول �إىل اقت�صادات ذات كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة .و�سيكون من �آثار ذلك تن�شيط القدرة
التناف�سية لل�صناعة املحلية وتنويع م�صادر الدخل و�إيجاد فر�ص عمل جديدة .وبالإ�ضافة �إىل
تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،ي�ؤدي ذلك �أي�ض ًا �إىل حت�سني نوعية الهواء.
يتطلب تطوير ا�سرتاتيجيات الكربون املنخف�ض ،على ال�صعيدين الوطني والإقليمي،
توفريية
ا�ستهداف القطاعات امل�سرفة يف ا�ستهالك الطاقة ،حيث ميكن حتقيق ت�أثريات
ّ
هامة .ومن �أهم اخلطوات لتخفي�ض االنبعاثات تطبيق تقن ّيات الإنتاج الأكرث كفاءة يف
املعامل اجلديدة ،و�إدخال جتهيزات كفاءة الطاقة على املعامل القائمة حالي ًا .وميكن تخفي�ض
متطلبات الطاقة لكل طن من املنتجات بحدود  30يف املئة .فمث ًال ،حت�سينات كفاءة الطاقة يف
�صناعة الأ�سمنت ميكن �أن تخفّ �ض ا�ستهالك الطاقة ما بني  20و 40يف املئة لكل طن �أ�سمنت.
وهذا يعود بالفائدة على املنتج تبع ًا النخفا�ض كلفة الطاقة.
من املبادرات الأخرى التي ت�ساهم يف حت�سني كفاءة عمليات الت�صنيع ا�ستخدام املحركات ذات
املتجددة.
الكفاءة العالية و�أنظمة التدفئة والتربيد املقت�صدة يف اال�ستهالك وم�صادر الطاقة
ّ
جد ًا �أن تدعم الدول العربية تلك املبادرات بحوافز مالية م�ؤاتية ،خ�صو�ص ًا � ّأن �أ�سعار
املهم ّ
ومن ّ
الكهرباء ال�سائدة يف معظم البلدان العربية هي �أ�سعار منخف�ضة .وال �شك يف �أن تكاليف طرح
ً
نتيجة
مثل هذه احلوافز �ستع ّو�ضها ،ال بل �ستتجاوزها ،التوفريات يف تكاليف توليد الكهرباء
لتخفي�ض متطلبات حمل الذروة.
ح�صة القطاع ال�صناعي من ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف البلدان العربية نحو 500000
تبلغ ّ
بليون كيلوواط �ساعة .وبتخفي�ض  30يف املئة من متطلبات الطاقة ب�سبب زيادة كفاءة
العمليات ال�صناعية ،ميكن �أن يتحقّ ق توفري  150000بليون كيلوواط �ساعة �سنوي ًا� ،أي ما
قيمته نحو  12.3بليون دوالر.
ميكن ا�ستخدام عدد من التدابري لدفع الأ�سواق املحلية نحو املنتجات ذات الكفاءة يف ا�ستهالك

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
الطاقة ،بتوفري احلوافز املالئمة للجهات الفاعلة يف القطاع اخلا�ص ،وذلك من �أجل تعزيز
احلد الأدنى لكفاءة ا�ستخدام الطاقة
ال�صناعات القائمة .وبا�ستطاعة احلكومات فر�ض معايري ّ
واملياه التي يجب ا�ستيفا�ؤها يف كل منتَج ُيطرح للبيع .كما ميكن منح املنافع العامة ح�سوماً
حد ًا �أدنى مع ّين ًا من معايري الكفاءة،
معدات جديدة ت�ستويف ّ
للم�شاريع ال�صناعية التي ت�شرتي ّ
املعدات القدمية غري الكفوءة لقاء مكاف�أة ا�سمية .واذا ما ُرفعت تعرفة الكهرباء �أو
�أو ت�ستبدل ّ
ً
ُعدلت هيكل ّيتها بطريقة جتعل الإفراط يف اال�ستهالك �أكرث كلفة ،ف�إن ذلك يزيد من االقتناع
أ�شد كفاءة يف ا�ستهالك الطاقة.
معدات جديدة � ّ
بفكرة �شراء ّ
واملطلوب من احلكومات العربية ،من �أجل خلق �صناعات جديدة منخف�ضة الكربون وتنميتها،
�أن تط ّور �إ�سرتاتيجيات �سيا�سة �صناعية وطنية لدعم القطاع اخلا�ص .وينبغي �أن توفّ ر هذه
ال�سيا�سة ال�صناعية و�ضع ًا م� ّؤ�س�س ّي ًا منا�سب ًا ،وتبني �إطار ًا �سيا�س ّي ًا وتنظيم ّي ًا مالئم ًا لل�صناعات
املنخف�ضة الكربون ،وتعزّز �إمكانات البحث والتطوير.
وعلى عك�س االعتقاد ال�شعبي ال�سائد ،ف�إن معاجلة م�س�ألة انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س
احلراري ميكن �أن تكون مربحة .و ُي�شار �إىل �أن تدابري كفاءة الطاقة ،وهي حمورية يف الكثري
من مبادرات �إدارة االنبعاثات ،تولد توفريات مبا�شرة يف النفقات بتخفي�ض ا�ستهالك الوقود.
ويف كثري من الأحيان ،ت�ستعيد تدابري كفاءة الطاقة تكاليفها يف مدى ال يتجاوز ثالث
�سنوات.

النقل واملوا�صالت

يعاين قطاع النقل يف البلدان العربية من نواق�ص كثرية ومن �سوء �أداء فادح .وهذا يعود،
بالدرجة الأوىل� ،إىل عدم كفاية قدرات امل�ؤ�س�سات العامة على تطوير اال�سرتاتيجيات الالزمة
للتدخل ب�شكل منا�سب وتخ�صي�ص اال�ستثمارات ب�شكل فاعل وحت�سني القدرات التنظيمية.
ّ
ونتيجة لذلك ،مل تتحقِّق لقطاع النقل ،يف الغالب ،القدرات الالزمة لتوفري خدمات موا�صالت
موثوقة وم�أمونة ومعتدلة الكلفة .وعلى رغم ارتفاع الطلب على خدمات املوا�صالت يف البلدان
العربية ،ال تزال �شبكات النقل العام غري متط ّورة وتدفع النا�س �إىل االعتماد على ال�سيارات
اخلا�صة .فقد لوحظ مث ًال � ّأن زيادة �أعداد ال�سيارات راوحت بني  7و 10يف املئة �سنوي ًا يف الأردن،
وهذا الو�ضع �شبيه مبا يحدث يف الدول العربية الأخرى .وعلى رغم توظيف اال�ستثمارات يف
�شبكات الطرق وبناها التحتية يف العقود القليلة الأخرية ،ف�إن �أداء هذا القطاع يظل �ضعيف ًا
ً
نتيجة لالزدحام ال�شديد يف املراكز احل�ضرية وتدنيّ جودة الهواء يف العديد من املدن وتدهور
الأرا�ضي وارتفاع معدالت انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س احلراري.
التمدد العمراين يف املدن العربية وطول م�سافات االنتقال وزيادة ا�ستخدام
ولعل �أ�سباب
ّ
ال�سيارات تعود �إىل النم ّو غري ّ
املنظم و�ضعف التخطيط .فقد جنم عن �إن�شاء املزيد من الطرق
عمان والقاهرة.
ال�سريعة نق�ص م�ساحات الأرا�ضي الزراعية حول املراكز احل�ضرية مثل ّ
وتعاين �شبكات النقل الإقليمية من عدم الكفاءة والت�أخريات .وتبلغ الوفيات والإ�صابات يف
حوادث ال�سري على الطرق يف عدد من الدول العربية ن�سب ًا عالية باملقارنة مع مناطق �أخرى
من العامل ،وذلك ما ي�س ّبب املعاناة وفقدان املداخيل وارتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية .وهذه
ُرتجم خ�سائر اقت�صادية.
جميع ًا ت َ
وقطاع النقل العربي م�ستهلك كبري للطاقة عدمي الكفاءة ،وهو م�س�ؤول عن  32يف املئة من
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة و 22يف املئة من جممل انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س احلراري
يف البلدان العربية .كما ان رداءة نوعية الوقود وكرثة ال�سيارات القدمية عامالن ي�ساهمان،
حد بعيد ،يف تدنيّ جودة الهواء يف �أجواء عدد من املدن العربية .وتُعترب انبعاثات غازات
�إىل ّ
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االحتبا�س احلراري وتلوث الهواء من �أخطر تداعيات �سيا�سات النقل احلالية و�أو�ضاع البنية
التحتية .فمث ًال ،بلغ متو�سط �إجمايل تكاليف �أ�ضرار تلوث الهواء عام  2006يف الأردن 161
مليون دوالر �أو  %1.15من الناجت املحلي االجمايل .وبلغت تقديرات تكاليف الرعاية ال�صحية
ب�سبب تلوث الهواء (وهو لي�س ناجم ًا عن و�سائل املوا�صالت وحدها)  10.9بليون دوالر يف العام
 2008يف  16دولة عربية ،وذلك يوازي  1.2يف املئة من جمموع الناجت املح ّلي االجمايل فيها.
هذه الأمناط يف قطاع النقل يف الدول العربية تعوق �أي حماولة خللق وظائف جديدة وتعزيز
التنمية الريفية االجتماعية ـ ال�سيا�سية وتطوير التكامل الإقليمي .فاملدن العربية تكاد تختنق
من جراء ازدحام املرور ورداءة نوعية الهواء والتل ّوث ال�ضو�ضائي و�ضعف الر�ؤية ،وكل ذلك ال
ّ
يب�شر باخلري بالن�سبة لرفاه �سكان تلك املدن �أو قدراتها التناف�سية االقت�صادية.
ويحرم غياب النقل العام اجلماعي املالئم يف العديد من املدن العربية كثري ًا من املجتمعات
من الو�صول �إىل املراكز االقت�صادية واخلدمات االجتماعية .وي�ؤدي ذلك �إىل خ�سائر فادحة يف
الإنتاجية االقت�صادية تراوح بني  3و 10يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل للبلد .ويزيد غياب
النقل العام اجلماعي املالئم من تفاقم التفاوت االجتماعي والتهمي�ش.
تدخالت ال�سيا�سات احلكومية امل�ؤثرة يف تخطيط ومتويل النقل و�أنظمته
ي�شار �إىل �أن ّ
وتكنولوجيات ال�سيارات ميكن �أن ّ
ت�شكل الأ�سا�س ال�ضروري لدفع التغيري نحو قطاع نقل
م�ستدام �أو �أخ�ضر .وينبغي �أن يكون هدف هذه ال�سيا�سات توفري خدمات نقل موثوقة وم�أمونة
ومتدنية الكلفة ،على �أن تكون كفوءة يف ا�ستهالك الطاقة ،ويف الوقت نف�سه تخفي�ض التلوث
والتمدد العمراين الع�شوائي.
واالزدحام
ّ
ثبت تدين كلفتها ن�سب ّي ًا ،مع وفرة فوائدها االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
ومن التدابري التي َ
خالل فرتة ق�صرية ،اال�ستثمار يف النقل العام اجلماعي وفر�ض معايري اقت�صاد ا�ستهالك
حتد من توريد
الوقود لل�سيارات .فاملنهجية اخل�ضراء يف تخطيط النقل واملوا�صالت �سوف ّ
ال�سيارات و�إن�شاء الطرق ال�سريعة لتلبية الطلب املتنامي ،و�ستح ّول الرتكيز ،بد ًال من ذلك� ،إىل
�إدارة الطلب على املوا�صالت بتعزيز النقل العام وو�ضع حوافز لزيادة ن�سبة �إ�شغال ال�سيارات
وتخفي�ض امل�سافات التي تقطعها .وال بد من التذكري ب� ّأن التدابري والإجراءات التي ت�ؤثر على
�أمناط االنتقال وتق ّلل االعتماد على ال�سيارات اخلا�صة هي �أجدى و�أبعد �أثر ًا من اال�ستثمارات
التي تُ�صرف على �إن�شاء الطرقات ومتديد الطرق ال�سريعة ،وهذه يف الغالب معاجلات موقتة.
لذا ينبغي تطوير قدرات م�ؤ�س�سات النقل العام و�أدائها متهيد ًا العتماد ا�سرتاتيجيات املعاجلات
ال�صحيحة .ويجب توجيه املوارد املالية نحو تو�سيع �شبكات النقل العام وغري ذلك من ممار�سات
املهم�شة ،وا�ستخدام
�إدارة الطلب ،وحت�سني �سبل الو�صول �إىل املناطق الريفية واجلماعات ّ
تقنيات النقل الأخ�ضر.
ومن ال�ضروري جد ًا توظيف الأموال يف النقل العام� ،سواء �أكان يف �شبكة مرتو الأنفاق� ،أو
املرتو ال�سطحي� ،أو القطارات� ،أو احلافالت� ،أو �شبكات النقل يف املجاري املائية .و�ستنجم عن
ذلك وفورات مالية كربى يف امليزانيات العامة� ،إىل جانب امل�ساهمة يف التطور االجتماعي ـ
االقت�صادي وتخفي�ض انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س احلراري وحت�سني نوعية الهواء.
ً
نتيجة لرفع كفاءة الطاقة
زمع بتخ�ضري قطاع النقل بن�سبة ،%50
�إذا ما متّ حتقيق هدف ُم َ
وزيادة ا�ستخدام النقل العام وال�سيارات الهجينة (هايربيد) ،فيمكن توفري  280بليون كيلوواط
�ساعة �سنوي ًا �أي ما قيمته  23بليون دوالر .ومن املمكن حتقيق كفاءة الطاقة يف النقل بال�سكك
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احلديد بن�سبة ت�صل اىل  .%40كذلك ميكن بحلول �سنة  2015حتقيق حت�سن بن�سبة  %20يف
معايري كفاءة ا�ستهالك الطائرات للوقود �أكرث مما كانت عام  ،1997وبن�سبة ت�صل �إىل � %50سنة
ويقدر � ّأن حتويل  %25من جميع الرحالت اجلوية الأق�صر من م�سافة  750كيلومرت ًا �إىل
ّ .2050
خطوط ال�سكك احلديد ال�سريعة �سنة  ،2050ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تخفي�ض نحو  0.5بليون طن
من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون �سنوي ًا .و�إذا ما حت ّول  %25من جميع ال�شحن على الطرقات
مل�سافات تزيد على  500كيلومرت �إىل ال�سكك احلديد ،فيمكن جتنب  0.4بليون طن من ثاين
�أوك�سيد الكربون �سنوي ًا .و�إن انخفا�ض ًا بن�سبة  %50يف انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون املرتبطة
بقطاع النقل يف البلدان العربية يخفّ �ض خ�سائر الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  1.5ـ  .%5و�إذا
ما اعتمدت الن�سبة املتو�سطة البالغة  ،%3.25فاحلا�صل هو توفري �سنوي مبقدار  61.8بليون
دوالر (على �أ�سا�س م�ستويات الناجت املحلي الإجمايل يف البلدان العربية عام .)2010

املدن والعمارة

تعاين املدن العربية من �سوء التخطيط احل�ضري ،وت�سودها �أمناط فو�ضوية من ا�ستخدامات
والتمدد العمراين املفرط .وكان لنموها غري ّ
تو�سعت
الأرا�ضي
املنظم ّ
ّ
عدة نتائج �سلبية .فقد ّ
ب�سرعة مذهلة ،حتى � ّإن منظومات بناها التحتية ،كتلك املرتبطة بالنقل و�إمدادات املاء
مق�صرة عن تلبية حاجة ال�سكان .وهكذا جند �أن
والكهرباء و�إدارة النفايات� ،أ�صبحت جميعها ّ
ب�شدة التنقّ ل يف تلك املدن .وارتفعت م�ستويات
ازدحام حركة املرور و�ضعف التخطيط يعيقان ّ
تل ّوث الهواء ،الناجم بالدرجة الأوىل عن انبعاثات ال�سيارات� ،إىل م�ستويات عالية جد ًا يف املدن
عدة مدن من م�شاكل يف �إدارة النفايات ال�صلبة ومياه
الكربى يف العامل العربي .كما تعاين ّ
ال�صرف .وكان للنق�ص يف �شبكات مياه ال�صرف الكفوءة �أثره يف اللجوء غالب ًا �إىل التخ ّل�ص
منها ب�شكل غري قانوين ،حيث ينتهي بها الأمر عادةً �إىل ال�شوارع �أو املياه ال�ساحلية .عالوةً
ثراء حالي ًا غمار حت ّوالت ح�ضرية هائلة،
على ذلك ،يخو�ض العديد من املدن العربية الأكرث ً
يف �سباق لإحراز و�ضعية املدينة العاملية والتح ّول �إىل عا�صمة �إقليمية لعامل املال �أو الثقافة �أو
التعليم �أو الإعالم �أو الطب .لكن حجم ونوعية هذه امل�شاريع العامة الكربى يثريان ت�سا�ؤالت
جدية ،ال حول الغربة الثقافية ودور الهوية يف التطوير احل�ضري فح�سب ،بل �أي�ض ًا حول
ّ
اال�ستدامة البيئية.
بلغ التدهور البيئي داخل املدن العربية وحولها حد ًا ينذر باخلطر .فتل ّوث الهواء واملاء والرتبة
لعدة �أن�شطة هامة على ال�صعيد االقت�صادي،
�أ�صبح الآن م�صدر خطر �صحي بالغ وتهديد ًا ّ
خ�صو�ص ًا املتعلقة ب�إنتاج الغذاء .ولقد قُ �ضي على العديد من الأنظمة البيئية والأرا�ضي الزراعية
ً
نتيجة للنم ّو احل�ضري غري ّ
املخطط .وكان من نتيجة ذلك النم ّو
يف املدن العربية ويف حميطها
تلف م�ساحات من � ٍ
ومراع و�أج�سام مائية كاجلداول.
أرا�ض زراعية حمدودة ومناطق حم ّرجة
ٍ
وهناك نق�ص �شديد يف امل�ساحات اخل�ضراء العامة ،وهي مبثابة متنفّ �سات للمدن ومواقع
يحتاجها ال�سكان للراحة واال�ستجمام .وبالنظر �إىل �أو�ضاع املدن يف الواليات املتحدة ،يتبني
مربع ًا من امل�ساحات اخل�ضراء لكل فرد من ال�سكان .ويف
�أن معظمها ميتاز بوجود  20ـ  40مرت ًا ّ
املقابل ،لي�س يف دبي ،التي بذلت جهود ًا جبارة لتطوير مناطق خ�ضراء عامة� ،سوى  14مرت ًا
مربع ًا لكل فرد� .أما يف بريوت فالرقم هو مرت مربع واحد للفرد.
ويالحظ �أن �أ�سعار الأرا�ضي وتكاليف البناء يف املدن العربية جتعل التو�صل �إىل حيازة امل�سكن
املنا�سب فوق طاقة كثريين .ونتيجة ال�ستحالة التو�صل �إىل م�ساكن الئقة معقولة الكلفة،
انت�شرت الأحياء الفقرية حيث اخلدمات الأ�سا�سية غري كافية� ،إن مل تكن معدومة ،وحيث
الأو�ضاع املتع ّلقة بحيازة الأرا�ضي غام�ضة .وتعترب �أحياء الب�ؤ�س ب�ؤر ًا بيئية� ،إذ تنعدم فيها
�أنظمة �إدارة النفايات ال�صلبة ومعاجلة مياه املجاري .ويف مقابل انت�شار امل�ساكن الع�شوائية
املجمعات اخلا�صة امل�س ّورة وم�شاريع تطوير ال�ضواحي
التي ت�ؤوي فقراء املدن ،ازداد انت�شار
ّ
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مقدمة
الف�سيحة حيث يقيم ال�سكان الأثرياء .غري �أن هذه امل�شاريع التطويرية القليلة الكثافة ال�سكانية
تزيد الفرز االجتماعي ـ االقت�صادي يف املدن ،وت�ساهم يف زيادة التمدد العمراين وتو�سيع
التخوم اجلغرافية للمدن �إىل م�ستويات خطرة �صحي ًا ،ما ي�ؤدي �إىل عدم كفاءة منظومات
البنية التحتية وارتفاع تكاليفها و�ضعف �أدائها.
وهناك �أي�ض ًا �سوء كفاءة م�ستفحل يف ا�ستهالك الطاقة ،وقد انت�شر يف جميع القطاعات واملدن
و�أن�شطتها ،حيث � ّإن بع�ض البلدان العربية كانت من بني الدول الع�شر الأوىل يف انبعاثات
ثاين �أوك�سيد الكربون بالن�سبة للفرد وبالن�سبة لكل وحدة من الناجت املحلي الإجمايل.
وت�ست�أثر املباين ،يف املتو�سط ،بـ %35من جممل ا�ستهالك الطاقة النهائي يف البلدان العربية.
واالجتاه ال�سائد يف املنطقة هو قطاع البناء الذي ن�ش�أ وتط ّور من دون �إيالء االعتبارات البيئية
واالجتماعية �أي اهتمام� .إن ا�ستخدام الطاقة واملياه يف الأبنية املوجودة حال ّي ًا يف �أنحاء
حد خطري .ففي
املنطقة ،وخ�صو�ص ًا يف املباين التجارية والعامة ،يفتقر �إىل الكفاءة �إىل ّ
ً
معظم الأبنية التجارية ،تُعترب �أنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء املركبة حاليا من �أدنى
ومما
اخليارات املتاحة يف كفاءة الطاقة ،لأنها قائمة على التوفري يف الكلفة بد ًال من الفاعليةّ .
يزيد تفاقم هذه املمار�سة الدعم الكبري للكهرباء يف معظم بلدان املنطقة ،حيث �إن دعم الطاقة
يف العام  ،2006مث ًال ،جتاوز  %7.1من الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة.
حتديات كثرية حتول دون قيام �أي مبادرة لو�ضع �أنظمة وكودات لكفاءة الأبنية .ومن
وتربز ّ
أهم هذه التحديات نق�ص املعرفة الكافية داخل هذه ال�صناعة نف�سها ،و�ضعف �إمكانات االبتكار
� ّ
�ضمن �سال�سل الإمدادات يف قطاعات البناء املحلية لتلبية الطلب على مواد ومك ّونات �أجود،
و�ضعف القدرات امل�ؤ�س�سية داخل الدوائر احلكومية ملراقبة ال�شروط البيئية وتطبيقها.
وال بد ملعاجلة هذه النواق�ص من منهجية جديدة يف تخطيط املدن و�إدارتها التنظيمية ،مبنية
التوجه
على �أ�سا�س مبادئ الت�صميم احل�ضري امل�ستدام بيئي ًا .وينبغي �أن ي�شتمل مثل هذا
ّ
على حماية الأرا�ضي الزراعية يف املدن وحولها ،و�ضمان �سالمة موارد املياه الطبيعية ،و�إيجاد
نظام نقل عام م�أمون ،وت�صميم �أبنية ذات كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة ،واعتماد ا�ستخدام
ت�ضم �أنواع النباتات املتوطنة ،و�إعادة
املاء بكفاءة ،و�صيانة امل�ساحات اخل�ضراء املفتوحة التي ّ
النظر يف مفهوم �إدارة النفايات العتماد �إعادة التدوير ب�شكل وا�سع .هذه اجلهود �سوف تخلق
جمتمعات ح�ضرية �سليمة وذات �إمكانات اقت�صادية تناف�سية ،توفّ ر ّ
ل�سكانها معي�شة الئقة.
ولت�سهيل التح ّول �إىل مدن و�أبنية خ�ضراء ،ينبغي «تخ�ضري» عدد من املمار�سات احلالية
أهم الأدوات الفعالة
و�إدخال تدابري خ�ضراء جديدة .و ُيعترب ت�صنيف الأرا�ضي عمراني ًا من � ّ
يف �سيا�سات التخطيط احل�ضري التي ميكن �أن تتبعها �سلطات املدن والبلديات .وهو يحدد،
ب�شكل �أ�سا�سي ،ما ميكن بنا�ؤه وموقعه داخل املدن وحولها ،ومقدار امل�ساحات التي ميكن
بنا�ؤها .وينبغي �أن ي�ستند ّ
حكام املدن �إىل �آليات منا�سبة لل�شفافية واملحا�سبة ،وذلك لتح�صني
موظفي البلديات يف وجه �شركات التطوير العقاري وجماعات امل�صالح االقت�صادية املتمكنة
الذين قد يحاولون التدخل يف قوانني ت�صنيف الأرا�ضي �أو التالعب بها ،كي تكون القرارات
املتخذة يف �سبيل امل�صلحة العامة فوق كل اعتبار.
من �أهم فوائد ت�صنيف الأرا�ضي �أنه ينظم الكثافة ال�سكانية يف �أحياء املدن وم�شاريع تطوير
املتعددة الأغرا�ض .وهذا يتيح توفري ًا �أف�ضل للخدمات احل�ضرية املتنوعة ،كما ي�سهل
الأبنية
ّ
يي�سر التنقّ ل
وجود املراكز ال�سكنية والتجارية والتعليمية والثقافية والرتفيهية متقاربةّ ،
مما ّ
تقدمه املدار�س واملحالت التجارية واملكاتب واحلدائق
بينها ويعطي ال�سكان حرية التمتّع مبا ّ
العامة وغريها من املرافق ،املوجودة على م�سافات قريبة من م�ساكنهم ،وبالتايل يخفّ �ض

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
فعالة
ازدحام املرور يف املدن .وحتتاج املناطق احل�ضرية الكثيفة ال�سكان اىل �شبكات نقل عام ّ
لت�سهيل االنتقال بني �أنحاء املدينة ،علم ًا �أن هذه الكثافة ال�سكانية جتعل �شبكات النقل العام
جمدية اقت�صادي ًاُ .ي�ضاف �إىل كل ذلك �أن املدن العربية بحاجة ما�سة �إىل توفري م�ساحات
مالئمة للم�شاة ،وحتى لراكبي الدراجات حيث ميكن ذلك.
يج�سد املبادئ
ولعل �إمكانات حتقيق �أف�ضل النتائج تكمن يف منهجية الت�صميم املتكامل الذي ّ
البيئية يف جميع مراحل الت�صميم ،ومنها �شكل البناء واجتاهه وجتهيزات التدفئة والتربيد
ِ
«املنفعلة» ،التي ال
و�سائر النواحي املعمارية .فن�سبة الكلفة �إىل العائد يف عنا�صر الت�صميم
ت�ستخدم الأنظمة امليكانيكية والكهربائية ،هي �أف�ضل بكثري من الن�سبة يف حالة العنا�صر
«الفعالة» التي ت�ستند �إىل تقنيات �أحدث .لذا ينبغي اال�ستفادة الق�صوى من عنا�صر الت�صميم
ّ
املنفعلة التي ت�ستفيد من املناخ لتدفئة املباين �أو تربيدها مث ًال ،وذلك قبل اال�ستثمار يف العنا�صر
التقنية احلديثة .و ُيتوقّ ع �أن ي�ؤدي دمج اعتبارات كفاءة الطاقة يف ت�صميم املباين �إىل تخفي�ض
نحو  %29من االنبعاثات املرتقبة �سنة  .2020ونظر ًا لأن قطاع املباين يف الدول العربية ي�ستهلك
 748بليون كيلوواط �ساعة �سنوي ًا ،ف�إن تطبيق ن�سبة التخفي�ض هذه تعني �إنقا�ص  217بليون
كيلوواط �ساعة من اال�ستهالك �سنة  ،2020ويف ذلك توفري  17.5بليون دوالر �سنوي ًا.
ومواد البناء ،ف�إن كودات البناء ومعايريه هي الأداة امل�ؤ�س�س ّية
خ�ص �أعمال الإن�شاء
ّ
وفيما ّ
امل�ؤثرة يف ممار�سات الإن�شاء واختيار املواد .وت�ستطيع احلكومات و�ضع �سيا�سات للم�شرتيات
وموا�صفات العقود وتنفيذ البناء وقواعد البناء التي تنظم املقايي�س البلدية .وبالإ�ضافة
�إىل تكنولوجيا الت�صميم والإن�شاء ،ميكن حت�سني الأداء البيئي للمباين عن طريق اختيار
الرتكيبات واملك ِّونات مثل �أنظمة التدفئة والتربيد والإ�ضاءة والأجهزة ومتديدات املاء .والتوفري
الناجت من ترويج ا�ستخدام الأجهزة املنزلية وجتهيزات الإنارة والأدوات املكتبية املوفّ رة للطاقة،
ميكن �أن ي�صل �إىل نحو  %50من التكاليف احلالية.
ي�ساهم حتويل الأبنية التقليدية �إىل �أبنية خ�ضراء يف معاجلة م�شكلة البطالة يف املراكز
احل�ضرية ،ويخلق كوادر جديدة من العاملني ينتظر �أن تكون لها �سوق متنامية يف املنطقة
ويف �أنحاء العامل .ففي درا�سة �أُجريت يف الواليات املتحدةُ ،وجد � ّأن حتويل املباين �إىل خ�ضراء
يو ّلد ما بني  10و 14وظيفة مبا�شرة و� 3أو  4وظائف غري مبا�شرة يف مقابل كل مليون دوالر
املعدل
ُينفق على حت�سينات الكفاءة .وينتظر �أن ي�صل ذلك يف املنطقة العربية �إىل �ضعفي هذا ّ
معدالت �إنتاجية العمال وعوامل الكلفة .لذا ف�إن �إنفاق 100
�أو ثالثة �أ�ضعاف ،نظر ًا النخفا�ض ّ
بليون دوالر لتخ�ضري  %20فقط من الأبنية املوجودة حالي ًا يف البلدان العربية على مدى
ال�سنوات الع�شر املقبلة ،با�ستثمار  10.000دوالر يف املتو�سط على كل مبنى لإدخال تعديالت
التح�سنيُ ،يتوقّ ع �أن يحتاج �إىل  4ماليني وظيفة جديدة ،علم ًا �أن فرتة ا�سرتداد ر�أ�س املال
بالن�سبة لتعديالت كفاءة الطاقة واملاء ترتاوح بني �سنتني و� 7سنوات تبع ًا مل�ستوى الدعم.
ولتخ�ضري قطاع البناء �أي�ض ًا جانب اقت�صادي و�آخر اجتماعي .ف�إلغاء دعم املاء والطاقة ،مع
ا�ستخدام جزء من التوفري الناجم عن ذلك يف م�شاريع الإ�سكان االجتماعية اخل�ضراء ،ي�ساعد
يف رفع عبء تكاليف اخلدمات الأ�سا�سية عن كاهل العائالت املتدنية الدخل (عن طريق
مكم ًال
حت�سني الكفاءة) .ويف هذا ال�سياق ،ميكن �أن يكون اال�ستثمار يف املباين اخل�ضراء ّ
لال�سرتاتيجيات الأخرى يف حت�سني و�صول الفقراء �إىل اخلدمات الأ�سا�سية وحت�سني ظروفهم
املعي�شية .ويف الوقت نف�سه ،ف�إن تعديل الدعم يزيل �أحد �أهم عوامل اختالالت الأ�سواق ،ويوفّ ر
املربرات االقت�صادية للمباين اخل�ضراء يف �سوق الإ�سكان .وبناء على ذلك� ،سيكون لتعزيز
ممار�سات البناء الأخ�ضر انعكا�سات بالغة الأثر على التح ّول احل�ضري امل�ستدام والتنمية
تو�سع ًا ح�ضري ًا مت�سارع ًا وتعاين من
االجتماعية ـ االقت�صادية ،يف منطقة تعرف حالي ًا ّ
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مقدمة
معدالت بطالة مرتفعة.
ّ
ت�شري التقديرات �إىل �أن مقدار الإنفاق على البناء والإن�شاء يف البلدان العربية �سي�صل �سنة
تعهدت احلكومات العربية بتخ�ضري قطاع الإن�شاء ،ف�إن
� 2012إىل  116ـ  233بليون دوالر .و�إذا ّ
الإنفاق �سيزداد بن�سبة  %20يف � ّ
مما �سيزيد اال�ستثمارات بني  23و 46بليون دوالر
أقل تقديرّ ،
يف ال�سنة نف�سها ،على �أن هذه اال�ستثمارات الإ�ضافية اخل�ضراء �ست ِ
ُوجد  %10من الوظائف
اجلديدة اخل�ضراء يف ال�سنة نف�سها.
�إن مناهج الت�صميم التقليدية يف العمارة العربية هي ،يف معظم الأحيان� ،أكرث مالءمة
ال�ستيعاب املتط ّلبات البيئية .وت�أخذ هذه املفاهيم بعني االعتبار كثري ًا من املعارف الع�صرية
املتعلقة بالت�صميم املناخي ـ �أي عملية حتديد وفهم و�ضبط الت�أثريات املناخية يف موقع البناء
ّ
لل�سكان .ومن �أهم مم ّيزات الت�صميم التقليدي امل�ستدام بيئي ًا
و�صحي
– لتوفري ج ّو مريح
ّ
احتواء املبنى على مك ّونات مثل �أبراج الرياح والفناءات الداخلية وامل�ساحات اخل�ضراء ونوافري
املاء وعنا�صر التظليل ،وتوجيه موقع املنزل وغريه من و�سائل ا�ستخدام الطاقة املنفعلة يف
العمارة التقليدية .هذا الرتاث العمراين العريق يف املنطقة ينبغي الرجوع �إليه وا�ستلهامه
مكم ًال للتقنيات
وتطبيقه حيث يكون ذلك مالئم ًا يف ظل الظروف املعا�صرة ،على �أن يكون ّ
احلديثة وم�ساهم ًا يف حتقيق اال�ستدامة البيئية والثقافية.

�إدارة النفايات ال�صلبة

يت�صف قطاع �إدارة النفايات يف العامل العربي بالتخلف و�ضعف اال�ستثمارات واملمار�سات
ال�شديدة اخلطورة يف «التخ ّل�ص من النفايات» .ومع �أن حجم النفايات املنتَجة �آخذ يف االزدياد
ب�شكل مثري للقلق ،فلي�س لدى اجلهات ال�سيا�سية العليا التزام �شديد ب�إدارة النفايات ،كما � ّإن
عدة بلدان عربية تفتقر �إىل ا�سرتاتيجيات وطنية �أو خطط متكاملة لإدارة النفايات ال�صلبة
ّ
البلدية .ويتوقّ ع �أن تبلغ كميات النفايات ال�صلبة البلدية ا ُملنتَجة يف البلدان العربية بحلول
�سنة  2020ما يزيد على  200مليون طن �سنوي ًا .ومع � ّأن ما يقارب  %80من جممل النفايات
معدل �إعادة
ال�صلبة البلدية املتو ّلدة يف البلدان العربية قابل للتح ُّلل ولإعادة التدوير ،ف�إن ّ
التدوير ال يتجاوز .%5
من النواق�ص التي ت�شوب هذا القطاع غياب الأنظمة و�ضعف مقايي�س التخ ّل�ص من النفايات.
فلي�ست هناك �أنظمة منا�سبة جلمع النفايات ونقلها ،كما �إنها ال ت�شمل كل ال�سكان .وقد ت�صل
النفايات غري املجموعة يف العديد من البلدان العربية �إىل  %50من جممل النفايات ا ُملنتَجة،
والتي يذهب معظمها �إىل مك ّبات مك�شوفة �أو م�ضبوطة .وغالب ًا ما ُي�ستخدم الإحراق يف الهواء
الطلق يف هذه املك ّباتُ .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن النفايات ال�صلبة البلدية تختلط عادة بالنفايات
ال�صناعية والطبية �أثناء عملية التخ ّل�ص منها .وبنتيجة �إلقاء النفايات ال�صلبة ب�شكل غري
�سليم وحرقها يف الهواء الطلق ت�ؤدي منتجاتها املتح ّللة �إىل تل ّوث الهواء واملياه اجلوفية
وال�سطحية والرتبة .وقد جتد هذه املل ِّوثات طريقها ،بعد ذلك� ،إىل الهواء �أو تدخل �سل�سلة
الغذاء ،م�س ِّببة خماطر �صحية مبا�شرة .كما � ّإن من معوقات متويل �إدارة النفايات ،ب�شكل
عام� ،ضعف امليزان ّيات وحمدودية ا�سرتداد التكاليف .ومن املعروف � ّأن املدن تنفق ما بني
 20و %50من ميزانياتها املك ّررة املتاحة على �إدارة النفايات ال�صلبة ،ومع ذلك فمن ال�شائع �أن
ّ
يظل ن�صف كميات النفايات يف املدن غري جمموع ،و�أ ّال ت�شمل خدمات جمع النفايات ال�صلبة
البلدية ن�صف �سكان املدن.
قدر �أنّ التكاليف ال�سنوية للأ�ضرار الناجمة عن �سوء �إدارة النفايات بلغت عام  2006ما يوازي ن�سبة
ُي َّ
مما يعني �أن حتويل �إدارة النفايات �إىل قطاع
العربية،
للبلدان
إجمايل
ل
ا
املحلي
الناجت
من
%0.3
ّ

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
�أخ�ضر يخف�ض النفقات بقيمة  5.7بليون دوالر ،ا�ستناد ًا �إىل �إجمايل الناجت املحلي يف العام .2010
ونظر ًا لو�ضع القطاع غري املتط ّور واملمار�سات غري امل�ستدامة ال�سائدة فيه ،تربز حاجة ما�سة
�إىل �إجراء حت ّول عميق يف مقاربة النفايات ال�صلبة البلدية ،من رميها وحرقها وطمرها �إىل
منهج لإدارة املوارد ي�سعى �إىل جني فوائد من مواد النفايات من خالل تقليل كميتها و�إعادة
ا�ستخدامها وتدويرها وا�سرتدادها .وهذا ما ال ميكن حتقيقه �إال باعتبار النفايات عبئ ًا خطري ًا
باهظ الكلفة ،واعتبارها مورد ًا اقت�صادي ًا ق ّيم ًا ميكن حتويله و�إعادة ا�ستعماله بطريقة ت�أخذ
بعني االعتبار كل املخاوف املتع ّلقة بال�صحة العامة والبيئة.
ّ
وخمططات
ينبغي على احلكومات العربية �أن تط ّور ا�سرتاتيج ّيات وطنية لإدارة النفايات
عامة توفر الدعم ال�سيا�سي لاللتزام مبنهجية للنفايات ال�صلبة البلدية تقوم على تقليل كميتها
احلد الأدنى وحتويلها .والهدف من تخفي�ض النفايات هو �إلغا�ؤها قبل �إنتاجها ،والتقليل
�إىل ّ
احلد
و�سم ّيتها يف �آن واحد .وي�شمل التعريف الأ�شمل للتخفي�ض �إىل ّ
من كميات النفايات ّ
الأدنى ثالثة عنا�صر هي على التوايل ،بح�سب املرغوبية ،جتنّب توليد النفايات �أو تقليلها ورفع
جودتها من امل�صدر ،وا�سرتداد املواد عن طريق �إعادة اال�ستعمال ،و�إعادة التدوير.
�أول خطوة الزمة لتحقيق اال�ستدامة املالية هي معرفة التكاليف الفعلية خلدمات النفايات
ال�صلبة البلدية يف البلدان العربية .وقد قُ ِّدرت احتياجات اال�ستثمار يف هذا القطاع يف غرب
�آ�سيا و�شمال �أفريقيا ،على مدى ال�سنوات الع�شر املقبلة ،مبا يفوق  21.6بليون دوالر �سنوي ًا
موزّ عة على ال�شكل الآتي :اجلمع والتحويل ( ،)%38الطمر و�صنع الكومبو�ست (،)%27
املعاجلة امليكانيكية والبيولوجية ( ،)%17حت�سني املك ّبات �أو �إغالقها ( ،)%12حتويل النفايات
�إىل طاقة (.)%6
وميكن ت�أمني التمويل بفر�ض جمموعة تعرفات و�ضرائب حملية ،وت�شجيع ا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص ،و�إقرار م�س�ؤولية املن ِتج الطويلة الأجل ،وزيادة الإيرادات من بيع املنتجات املعاد
ا�ستخدامها واملعاد تدويرها .ومع كل ذلك ،فما يجني املداخيل الأكرب هو بناء �أ�سا�س لتخفي�ض
�إنتاج النفايات يف املقام الأول وتوظيف اال�ستثمارات يف البنية التحتية ال�سرتداد املوارد.
ي�شجع اال�ستثمار يف تخفي�ض النفايات و�إعادة ا�ستخدامها وا�ستعادتها ال�سيا�سات العامة
ومما ّ
ّ
ّ
احلكومية ،وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،والتمويل االبتكاري ،وخمططات
ا�ستعادة التكاليف .وميكن �أن تتّخذ هذه ال�سيا�سات اخل�ضراء �شكل حوافز اقت�صادية،
والتزامات مب�س�ؤوليات املنتج الطويلة الأجل ،و�أنظمة تعزّز �إدارة النفايات ال�صلبة اخل�ضراء،
حد كبري مبوا�صلة حمالت
وا�ستعادة التكاليف .وبالإمكان زيادة فعالية هذه ال�سيا�سات �إىل ّ
التوعية العامة وتثقيف اجلمهور والرتويج االجتماعي ،علم ًا �أن االلتزام ال�سيا�سي وامل�شاركة
اجلماهريية �شرطان �أ�سا�سيان لنجاح هذه ال�سيا�سات.
ّ
تن�شط �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية االقت�صاد ب�شكل مبا�شر ،لأنها بحاجة �إىل وفرة يف اليد
العاملة و�إىل ا�ستثمارات يف �آالت ومعدات املناولة والنقل واملعاجلة� .أما تطوير قطاع �إدارة
خ�ضراء للنفايات ال�صلبة البلدية ،ف�إنه يفتح �آفاق تنويع االقت�صادات العربية .وهو ي�ساهم يف
ّ
وين�شط الطلب على املنتجات والأنظمة واخلدمات يف قطاعات �أخرى،
خلق وظائف جديدة
ومنها الزراعة وال�صناعة والإن�شاء وحتويل النفايات �إىل طاقة واملعاجلة والنقل وجتارة التجزئة
واخلدمات الفنية.
عدة ن�شاطات اقت�صادية ،توفر �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية اخل�ضراء فر�ص ًا
و�إىل حتريك ّ
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مقدمة
ا�ستثمارية عظيمة يف �إعادة التدوير و�صناعة الكومبو�ست و�إنتاج الطاقة .كما ميكن ت�سبيخ
نفايات الأغذية الع�ضوية ،التي ت�شكل  40ـ  %80من النفايات البلدية يف البلدان العربية،
ل�صنع الكومبو�ست لال�ستخدام الزراعي ،ولإنتاج الغاز احليوي ال�ستخدامه عو�ض ًا عن الوقود
الأحفوري .ومع �أن حماوالت حتويل النفايات �إىل منتجات ذات قيمة �أكرب ،مع ا�سرتداد
تو�سعها وجناحها يف امل�ستقبل
الطاقة ،ال تزال يف مهدها يف العامل العربي ،ف� ّإن �إمكانات ّ
واعدة .ومن هنا ت�أتي �أهمية و�ضع حوافز لإنتاج الكومبو�ست الع�ضوي �أو ا�سرتداد الطاقة من
النفايات ال�صلبة بهدف جذب اال�ستثمارات الالزمة.

ال�سياحة

هام ًا يف اقت�صادات معظم الدول العربية ،وهي ت�ساهم يف التنويع
�أ�صبحت ال�سياحة قطاع ًا ّ
االقت�صادي و�إيجاد فر�ص العمل وك�سب �إيرادات بالعمالت الأجنبية .غري � ّأن الت�أثريات البيئية
تبدد الإجنازات االقت�صادية لهذا القطاع .فعدم تنظيم ال�شراء
واالجتماعية غري املالئمة ِّ
ً
وال�سفر وخدمات الإقامة والرتفيه وال�ضيافة ،مقرونا بالفو�ضى يف بناء املنتجعاتّ � ،أدى �إىل
الإفراط يف ا�ستخدام الطاقة وا�ستغالل املياه من دون �أي ِح ّ�س بامل�س�ؤولية وتوليد كميات هائلة
من النفايات .لذا يتزايد �إ�سهام هذا القطاع يف االنبعاثات العاملية لغازات االحتبا�س احلراري
التو�سع يف بناء املنتجعات البحرية �إىل تدهور النظم البيئية
مبقدار  2ـ � %3سنوي ًا .وي�ؤدي
ّ
ال�ساحلية والبحرية .كما تربز ال�شكوك والت�سا�ؤالت حول م�ضاعفات �إدخال �أمناط ال�سياحة
التوجه على املجتمع والثقافة والتنمية االجتماعية.
العاملية
ّ

مبادرات �إقليمية مقرتحة
ال�صعد الوطنية لت�سهيل التح ّول �إىل
�إىل جانب بذل اجلهود على
ُ
االقت�صاد الأخ�ضر ،ينبغي تفعيل التعاون بني الدول العربية .و�سعياً
لتحقيق هذه الغاية ،يقرتح املنتدى العربي للبيئة والتنمية عدداً من
املبادرات الإقليمية ،على �أن تعمل على �إن�شائها و�إدارتها احلكومات
وامل�ؤ�س�سات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون
اخلليجي.
ثمة حاجة �إىل م�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�سة العربية للتنمية امل�ستدامةّ :
عربية �إقليمية لتوجيه �صانعي ال�سيا�سات العامة وامل�ؤ�س�سات يف
البلدان العربية .وميكن للم�ؤ�س�سة العربية للتنمية امل�ستدامة،
املقرتحة ،القيام بهذه املهمة عن طريق حتديد �أنواع ال�سيا�سات العامة
مهمات امل�ؤ�س�سة تو�ضيح
الالزمة للتحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر.
ّ
وت�ضم ّ
وتقدير فوائد وتكاليف �سيا�سات القطاع املقرتحة ،التي ت�شتمل على
احلوافز و�إ�شارات الأ�سعار والدعم واحل�سومات �أو الإعفاءات ال�ضريبية
واملنح و�آليات التمويل الأخ�ضر والتخفي�ضات التي ال تزيد الأعباء
ال�ضريبية� ،إىل جانب �آليات �أخرى .وينبغي �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار،
عند تقييم ال�سيا�سات ،م�سائل مثل العدل والإن�صاف ،والت�أثري على
الفئات املعنية ،وامل�ضاعفات املحتملة على جميع �شرائح ال�سكان،
خ�صو�ص ًا الفقراء .وينبغي �أن تناط بهذه امل�ؤ�س�سة مهمة تنظيم
دورات تعليمية �سريعة للتنفيذيني حول ال�سيا�سات ،وذلك لتنمية
وتطوير قدرات �صياغة ال�سيا�سات العامة لدى �صانعي ال�سيا�سات

العرب يف املراتب املتو�سطة .وميكن كذلك �إقامة حلقات درا�سية
واجتماعات توجيهية ل�صانعي ال�سيا�سات لن�شر �أف�ضل املمار�سات
وتبادل اخلربات حول �سيا�سات التنمية امل�ستدامة.
ال�صندوق العربي للأبحاث والتنمية� :ستكون هناك حاجة
َ
املبتكرة لتلبية
�إىل التكنولوجيات واملنتجات والأ�ساليب اخل�ضراء
حتول املنطقة �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .ومما ّ
يحث على
احتياجات ّ
ً
ّ
واملمولة حمل ّيا .لذلك
التجديد �أعمال البحث والتنمية املنفذة
َّ
ف�إن اال�ستثمار فيها �ضروري لتمهيد ال�سبيل �أمام العرب لالطالع
مبا�شرة على االبتكارات يف خمتلف مراحل التنمية .وال�صندوق
العربي للأبحاث والتنمية املقرتح ميكن �أن ّ
يوفر التمويل الالزم
ّ
ومنظمات
لدعم ن�شاطات البحث والتنمية يف م�ؤ�س�سات الأبحاث
القطاعني العام واخلا�ص واجلامعات .وبالإ�ضافة �إىل حتويل
املفاهيم اخل�ضراء �إىل منتجات جديدة ،ف�إن البحث والتطوير
�أ�سا�سيان خللق وانتهاز الفر�ص التي تقود �إىل هوام�ش ربح مرتفعة
وتو�سعات اقت�صادية.
ّ
املركز العربي للطاقة املتج ّددة :ال تزال برامج الطاقة املتج ّددة
ذات النطاقات املختلفة ،يف جميع بلدان املنطقة ،مبعرثة ويف طور
االختبار مبعظمها وتفتقر �إىل التن�سيق الإقليمي .لذلك يقرتح �إن�شاء
املركز العربي للطاقة املتج ّددة ،لدعم اعتماد حلول الطاقة املتج ّددة
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تبلغ ح�صة ال�شرق الأو�سط  %6يف �سوق ال�سياحة العاملية ،وح�صة �شمال �أفريقيا  .%2وترتاوح
ن�سبة ال�سياحة الدولية �إىل الناجت املحلي الإجمايل بني  %26يف لبنان ،و %17يف الأردن ،و%12
يف م�صر ،و %10يف كل من املغرب وتون�س ،و %9يف البحرين� .أما ن�سبة �إيرادات ال�سياحة
الدولية �إىل جممل ال�صادرات عام  2009فكانت الأعلى يف لبنان ( ،)%33يليه الأردن ()%28
ثم املغرب ( )%26فم�صر ( )%22و�سورية ( .)%19وقد � ّأمنت ال�سياحة يف م�صر وظيفة واحدة
من كل  7وظائف يف العام  .2010كما بلغت ح�صة ال�سياحة من �إجمايل التوظيف يف املنطقة
العربية عام  2010نحو .%4
وعلى �أ�سا�س القدرات املحتملة يف املنطقة جلذب ال�سياحة الدولية واحلاجة للتنويع االقت�صادي
وف َر�ص التوظيف ،جذب هذا القطاع ا�ستثمارات كثرية .فبالإ�ضافة �إىل املنتجعات ال�ساحلية
ر�سخت دول �أخرى يف املنطقة �أقدامها يف �سوق امل�ؤمترات
يف بلدان �شمال �أفريقيا العربيةّ ،
واالجتماعات واللقاءات الثقافية بحيث �أ�صبحت مقا�صد لهذا الغر�ض ،ومنها �أبوظبي ودبي
وعمان وقطر.
(يف الإمارات) ُ
االجتاه الغالب حالي ًا يف التطوير ال�سياحي يف عدد من �أهم املقا�صد ال�سياحية يف م�صر
والأردن واملغرب وتون�س وبلدان اخلليج العربي يركز على املراكز ال�سياحية املتكاملة ،وهي
عادة م�شاريع تطوير وا�سعة تتجاوز م�ساحتها  200000مرت مربع ،وتقع يف املناطق ال�ساحلية.
وت�ضم هذه املراكز جمموعات فنادق وبيوت وحمالت جتارية و�أحوا�ض للمراكب وميادين
غولف ،وهي ت�ستهلك الطاقة واملياه بكثافة وتخ ّلف كميات كبرية من النفايات .ومن �أكرث

يف املنطقة وتن�سيق العمل بني املبادرات الوطنية لت�سهيل التعاون
وتبادل اخلربات.
املركز الإقليمي للمجتمعات امل�ستدامة :بالنظر �إىل �سرعة
وترية التو�سع احل�ضري وحركة البناء يف املنطقة وانعكا�س ذلك على
طلب اخلدمات وتوفريها وتوزيعها ،من ال�ضروري ج ّداً تبنّي مبادئ
وممار�سات الت�صميم احل�ضري امل�ستدام يف �إدارة تنمية املدنُ .يك ّلف
مبهمة ن�شر �أف�ضل ممار�سات �أمناط ا�ستخدام الأر�ض
هذا املركز
ّ
وم�شاريع تطوير الأبنية املتع ّددة الأغرا�ض وقواعد ت�صنيف الأرا�ضي
الذكي .كما ُينتظر �أن يط ّور املركز معايري وكودات البناء من
والنم ّو
ّ
�أجل ت�شييد مبانٍ خ�ضراء وم�ستدامة ت�شمل �إعادة تدوير مياه ال�صرف
والنفايات ال�صلبة.
ال�شبكة الإقليمية للإنتاج الأنظف :حتتاج البلدان العربية �إىل
فعالة من مراكز وطنية للإنتاج الأنظف ،وذلك لت�شجيع
�إن�شاء �شبكة ّ
ن�شر �أف�ضل املمار�سات يف الإنتاج النظيف والعمليات النظيفة .تتولىّ
مهمة تطوير قدرات امل�ص ِّنعني على التح ّول �إىل �أمناط �إنتاج
هذه ال�شبكة ّ
�أكرث ا�ستدامة وتخفي�ض توليد النفايات وا�ستخدام املوارد بكفاءة.
ثمة حاجة ما�سة لتعزيز التعاون
امل�شاريع الزراعية الإقليميةّ :
بني البلدان العربية يف جمال الزراعة امل�ستدامة .وي� ّؤمل �أن ي� ّؤدي

التعاون واملبادرات امل�شرتكة يف ميدان الزراعة �إىل حت�سني ا�ستخدام
الأر�ض وموارد املياه �إىل �أق�صى ح ّد ممكن يف املنطقة ،على �أ�سا�س
املزايا املقا َرنة لكل بلد ،مع امل�ساهمة يف الأمن الغذائي للمنطقة
وتنميتها الريفية .و�إذا ما ُو�ضعت م�شاريع زراعية �إقليمية ،ف�إنها
جتمع يف بوتقة متكاملة موارد خمتلف الدول العربية ،مبا فيها
الأر�ض واليد العاملة واملاء واملوارد املالية واخلربة .وينبغي �أن
تهدف م�شاريع الزراعة امل�ستدامة الإقليمية �إىل �إيجاد وظائف جديدة
وزيادة �إنتاجية الأرا�ضي املزروعة والتمكّ ن من زراعة �أكرب م�ساحات
ممكنة من الأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة با�ستخدام ممار�سات الزراعة
امل�ستدامة.
�شبكة املوا�صالت الإقليمية العربية :على الدول العربية �أن
تدر�س �إن�شاء �شبكة �سكك حديد كفوءة ونظيفة ومعقولة الكلفة
و�ست�سهل هذه ال�شبكة انتقال الأفراد ونقل
لرتبط بينها جميع ًا.
ّ
الب�ضائع ،وبالتايل تعزّز حركة التجارة والتكامل االقت�صادي
الإقليمي .وال �شك يف �أن �شبكة ال�سكك احلديد �سوف تخ ّف�ض تكاليف
النقل واملوا�صالت وتتيح الو�صول �إىل الأ�سواق الإقليمية ـ وهو �أمر غري
ممكن من دونها ـ ّ
وتن�شط اقت�صادات القرى والبلدات واملدن ،وحتى
املناطق ،التي مت ّر بها .كل ذلك ي�شجع الأن�شطة االقت�صادية الزراعية
وال�صناعية وال�سياحية والثقافية والتعليمية واخلدماتية .وينبغي
�إعطاء �أولوية لدرا�سة �إمكانية ت�سيري القطارات بالطاقة الكهربائية.

XXXVII

XXXVIII

مقدمة
اهتمامات املراكز ال�سياحية املتكاملة يف البلدان العربية �صيانة مالعب الغولف التي تبتلع
فمتو�سط ا�ستهالك املياه يف ملعب
كميات هائلة من املياه ،مع �أنها مورد �شحيح يف املنطقة.
ّ
ً
يقدر بـ  1.16مليون مرت مكعب �سنويا ،وي�صل يف دبي �إىل 1.3
غولف واحد يف منطقة اخلليج ّ
مليون مرت مكعب ،وهي كمية كافية الحتياجات  15000من مواطن �سنوي ًا.
�إن انعدام الأنظمة ا ُمللزمة وغياب املراقبة هما من �أهم العوائق التي تعرت�ض التحول �إىل قطاع
�سياحة م�ستدام .فاملبادرات اخل�ضراء يف قطاع ال�سياحة العربية تكاد تكون اختيارية مبجملها،
لأن احلكومات العربية الراهنة عاجزة �أو غري راغبة يف �صياغة و�إنفاذ املعايري التنظيمية الالزمة
ل�ضبط �أعمال امل�ستثمرين و�شركات التطوير العقاري� .أ�ضف �إىل ذلك �أن حوافز اال�ستثمار يف
ال�سياحة اخل�ضراء حمدودة جد ًا� .أما �شروط تطوير املراكز ال�سياحية املتكاملة فنادر ًا ما تفر�ض
مما يدفع �إىل الإفراط يف
�أي اجراءات بيئية .حتى �إن احلكومات تدعم الكهرباء واملاء والوقودّ ،
ا�ستهالك هذه املوارد وما ي�ستتبع ذلك من ت�أثريات بيئية �سلبية.
ويتم �إجراء درا�سات تقييم الأثر البيئي على كل م�شروع مبفرده ،وهذا يعقّ د فع ًال تقييم الآثار
ّ
الرتاكمية لأعمال ال�سياحة على البيئية واالقت�صاد .عالوةً على ذلك ،ف�إن الدوائر احلكومية
املوكلة مبراجعة درا�سات تقييم الأثر البيئي تفتقر ،يف �أكرث الأحيان� ،إىل اخلربة الكافية
لإ�صدار تو�صيات �إ�ضافية من �أجل التدابري الت�صحيحية.
و�إذا كان من واجب وزارة ال�سياحة �صياغة اال�سرتاتيجية العامة لقطاع ال�سياحة ،ف�إن �إعدادها
يتم مب�شاورة الوزارات الأخرى املخت�صة واجلهات ذات العالقة وبالتعاون الوثيق
ينبغي �أن ّ
معها .ذلك لأن امل�سائل املتعلقة باملياه والطاقة والنقل والبناء و�إدارة النفايات والبنية التحتية
والتنمية االجتماعية ـ االقت�صادية ال تقع جميعها �ضمن اخت�صا�صات وزارة ال�سياحة.
املن�سق املطلوب يف ال�سيا�سات لتعزيز ال�سياحة امل�ستدامة واخل�ضراء ينبغي �أن
والتجاوب َّ
ت�ضم الأنظمة والتدابري املحفِّ زة والتمويل والتقنيات املالئمة للبيئة وبناء
ي�شمل حزمة �آليات ّ
املتعددة.
املخت�صة
والدوائر
الوزارات
بني
اجلهود
هذه
تن�سق
ّ
القدرات ،على �أن َّ
ت�ؤدي ال�سياحة البيئية وال�سياحة الثقافية املعتمدة على املجتمعات دور ًا فاع ًال يف املحافظة
على الطبيعة ودعم االقت�صادات املحلية و�إيقاف الهجرة من الريف �إىل املدينة ،وبذلك ت�ساهم
تقدم املنظمات الدولية واحلكومات
ب�شكل فاعل يف حمو الفقر .لذا ،من الأهمية مبكان �أن ّ
العربية الدعم املايل لهذه ال�سوق الهامة على �صغر حجمها.
يتوجه االهتمام الدويل حالي ًا �إىل ال�سياحة امل�ستدامة ،وهي مفهوم �أ�شمل من ال�سياحة البيئية،
ّ
حمل ال�سياحة التقليدية .فاالماكن التي تتمتّع ببيئات نظيفة وم�أمونة جتذب
للحلول
ّ
واملكتظة ،وت�أتي مبداخيل �أكرب .ف�إذا ما زادت الدول العربية
ال�سياح �أكرث من الأماكن املل ّوثة
ا�ستثماراتها يف ال�سياحة امل�ستدامة ،ف�إنها بذلك تزيد ح�صتها يف �سوق ال�سياحة الدولية وتوفّ ر
املزيد من الوظائف اخل�ضراء اجلديدة وجتني �أرباح ًا �أكرث يف �آن واحد.
ا�ستناد ًا �إىل م�ستويات الناجت املحلي الإجمايل يف العام  ،2010ف�إن ازدياد ال�سياحة الدولية
تقدر بـ 228بليون دوالر
بن�سبة  %12يف الدول العربية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة يف الإيرادات َّ
ح�صة هذا القطاع يف جممل �سوق
كل عام ،كما يخلق  5.6مليون وظيفة جديدةّ ،
مما يرفع ّ
العمل �إىل .%10
وميكن �أي�ض ًا تقييم �آثار ال�سياحة امل�ستدامة على ا�ستهالك الطاقة واملياه لقيا�س مدى َوقْ ع
تدابري رفع الكفاءة على خف�ض اال�ستهالك .ا�ستناد ًا �إىل تقديرات العام  ،2010جذب قطاع
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ال�سياحة العربية نحو  59.2مليون �سائح ،علم ًا �أن متو�سط ا�ستهالك الطاقة لكل �سائح يقيم
معدل اال�ستهالك يف املنطقة بـ.%20
يقدر بـ 798كيلوواط �ساعة ،وهو �أعلى من ّ
مدة �أ�سبوع ّ
قدر �أن
لذا ف�إن املزج بني اعتماد تدابري كفاءة الطاقة وا�ستخدام م�صادر الطاقة
املتجددة ُي َّ
ّ
ي�ؤدي �إىل خف�ض  %45من اال�ستهالك ،وهذا ُينق�ص  360كيلوواط �ساعة من ا�ستهالك الطاقة
لل�سائح الواحد يف �أ�سبوع واحد� ،أي ما ي�صل �إىل  21300مليون كيلوواط �ساعة �سنوي ًا يف كامل
املنطقة العربية .كما �إن ذلك �سيخفّ �ض  %52من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون� .أما تدابري
متو�سط
كفاءة املياه ف�سيكون من ت�أثرياتها خف�ض ا�ستهالكها بن�سبة  .%18وعلى افرتا�ض �أن
ّ
ا�ستهالك املياه لكل �سائح هو  300ليرت يوم ّي ًا ،ف�إن خف�ض  %18من ا�ستهالك املياه �سيوفّ ر على
�سنوي ًا.
البلدان العربية �صرف  22400مليون ليرت
ّ

مالحظات ختامية
ق�صرت االقت�صادات العربية يف �أدائها ومل حتقِّ ق التط ّلعات الأ�سا�سية امل�أمولة .ف�صيغة
لقد ّ
التنمية احلالية التي اتّ بعتها الدول العربية مل تُثمر حتى الآن يف حت�سني ظروف املاليني يف
ٍ
م�ستع�ص ومزمن ،والأمن
جد ًا ،والفقر
معدالت البطالة مرتفعة ّ
العامل العربي .وهكذا جند � ّأن ّ
الغذائي واملائي َو ْهم بعيد املنال ،والبيئة �آخذة يف التقهقر ،فيما االقت�صادات العربية تراوح
مكانها ببنيتها ال�ضعيفة وعدم كفاءتها وافتقارها �إىل التن ّوع.
خالل العقد املا�ضي ،حققت بلدان عربية معدالت منو اقت�صادي �سريعة ب�سبب ارتفاع �أ�سعار
النفط .لكن البلدان الرازحة يف �أ�سفل الهرم االقت�صادي مل ت�شعر غالب ًا ب�آثار هذه الطفرة
االقت�صادية الأخرية.
على كل حال ،الأو�ضاع ال�سلبية احلالية لالقت�صادات العربية هي نتيجة �أمور �أبعد من تق�صري
ال�سيا�سات وعجز الأمناط االقت�صادية .فلطاملا كانت �أنظمة احلكم العربية عاجزة عن الإقرار
ب�أن االقت�صاد والبيئة واملجتمع هي ثالوث مرتابط .وحتى عندما ُوجد مثل هذا الإدراك مل تتوفّ ر
القدرة وال الإرادة ال�سيا�سية ملعاجلة الو�ضع من زاوية هذا الرتابط .لذلك مل تدعم االقت�صادات
العربية ا�سرتاتيجيات التنمية امل�ستدامة .ولعل يف هذه احلقيقة الوا�ضحة ما يع ّلل وقوف
االقت�صادات العربية ،حالي ًا ،عاجزة حتت وط�أة هذه الآثار املرتاكمة التي دفعت بها �إىل حافة
الهاوية.
�أظهرت االنتفا�ضات �أن حت�سني الأو�ضاع االجتماعية ـ ال�سيا�سية ،مبا فيها العدالة االجتماعية
والتمكن االقت�صادي ،هو جزء ال يتجز�أ من التنمية .و�أظهرت �أي�ض ًا مدى جتذر نواق�ص
االقت�صادات العربية يف التهمي�ش االجتماعي وتباينات املداخيل .و�أو�ضحت االنتفا�ضات
املطلب ال�شعبي بالتغيري.
حتديات عديدة وتقف على مفرتق طرق بالن�سبة �إىل امل�ستقبل.
لذا تواجه االقت�صادات العربية ّ
ف�أمامها طريق االقت�صاد «البنّي» الذي يعد بنم ّو اقت�صادي ق�صري املدى من حيث الناجت املحلي
الإجمايل مع موا�صلة ا�ستنزاف خمزون ر�أ�س املال االجتماعي والبيئي� .أما طريق االقت�صاد
حت�سن الظروف االجتماعية
«الأخ�ضر» فيعد بتن�شيط التنمية االقت�صادية مع �ضمان
ّ
والبيئية .ويو�ضح هذا التقرير الأ�سباب التي توجب على احلكومات العربية اال�ستثمار
للو�صول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر يف امل�ستقبل .ويف مطلق الأحوال ،ف�إن االقت�صاد الأخ�ضر
وللهوية الثقافية
يه ّيئ الظروف لال�ستقرار االجتماعي واال�ستدامة البيئية واملرونة االقت�صادية
ّ
الأ�صيلة التي ي�صبو �إليها العرب.

XXXIX
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مقدمة
غالب ًا ما ي�شار �إىل الدول العربية ب�أنها بلدان منطقة ذات من ّو ّ
�سكاين �سريع على ِق ّلة مواردها
من املاء والأرا�ضي الزراعية .ومع �أن هذه الوقائع قد مت ّثل وجه ًا من وجوه احلقيقة فع ًال ،فال
جدل يف � ّأن لل�سيا�سات العامة دور ًا عظيم ًا يف تعزيز الإدارة امل�ستدامة لهذه املوارد مبا ي�ضمن
تلبية االحتياجات الأ�سا�سية جلميع ال�سكان (غذاء وماء) .فال�سيا�سات العامة م� ّؤثرة فع ًال
وميكن �أن تكون فاعلة على �صعيد ا�ستخدام املوارد ب�شكل م�ستدام.
توجه الإرادات �إىل اتّ باع مناهج االقت�صاد الأخ�ضر فر�صة ّ
تب�شر بانطالق عملية �إعادة نظر
� ّإن ّ
يف العمق �إىل ال�سيا�سات العامة ال�سائدة يف البلدان العربية .ولقد �أ�شار وا�ضعو هذا التقرير
يف كل ف�صل �إىل الإ�صالحات ال�ضرورية يف ال�سيا�سات للتح ّول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .فهدف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية من طرح هذه الأفكار �أن تكون موا�ضيع مناق�شات يف �أنحاء
العامل العربي ،حول كيفية م�ساهمة االقت�صاد الأخ�ضر يف قيام ر�ؤية جديدة لنظام اجتماعي
واقت�صادي خمتلف ،ي�أخذ يف احل�سبان التكاليف واملنافع واملخاطر املتع ّلقة باخليارات املختلفة
التي قد تتخذها ال�سيا�سات.
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متغي هو الرابع يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي
االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل عربي رّ
للبيئة والتنمية (�أفد) ،بعد «البيئة العربية  :حتديات امل�ستقبل» عام  ،2008و»�أثر تغري املناخ على البلدان
العربية» عام  ،2009و»املياه � :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص» عام  .2010وتعترب تقارير �أفد الآن امل�صدر
الرئي�سي املوثوق عن البيئة العربية ،وهي �أثرت �إيجاب ًا يف ال�سيا�سات على امل�ستويني الوطني واالقليمي.

ي�ساهم التقرير يف احلوار اجلاري حول االقت�صاد الأخ�ضرّ ،
ويحفز الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية التي ت�ؤدي �إىل
العمل احلازم العتماد �سيا�سات اقت�صادية م�ستدامة يف الدول العربية.
الزراعة
املياه
الطاقة
ال�صناعة
النقل
املدن واملباين
�إدارة النفايات
ال�سياحة
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ي�ستهدف تقرير  2011ثمانية قطاعات اقت�صادية حيث يتوقع اخلرباء «حتوالت خ�ضراء» ،وهي الزراعة،
املياه ،الطاقة ،ال�صناعة ،النقل ،املدن واملباين� ،إدارة النفايات ،ال�سياحة .ويعر�ض التقرير درا�سات حالة ،مبا
فيها ق�ص�ص جناح وف�شل ،لتعميم اخلربات واال�ستفادة من التجارب.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) هو منظمة دولية غري
حكومية ال تتوخى الربح،
يلتقي فيها قطاع الأعمال
مع اخلرباء وهيئات املجتمع
املدين والإعالم ،لت�شجيع
�سيا�سات وبرامج بيئية فاعلة
عرب املنطقة العربية .بعد
ت�أ�سي�س املنتدى يف بريوت عام
 ،2006ح�صل على الإمتيازات
واحل�صانات كمنظمة دولية غري
حكومية ،ومتت دعوته كع�ضو
مراقب يف برنامج الأمم املتحدة
للبيئة وجامعة الدول العربية.
املنتج الرئي�سي للمنتدى هو
تقرير �سنوي خمت�ص عن
البيئة العربية ،يتابع التطورات
ويح ّللها كما يقرتح �سيا�سات
بديلة وتدابري عملية للمعاجلة.
ومن مبادرات املنتدى الأخرى
برنامج امل�س�ؤولية البيئية
لقطاع الأعمال ،وبناء قدرات
هيئات املجتمع الأهلي،
والتوعية والرتبية البيئية.

الـبـيـئــة الـعــربــيــة
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ّ

حترير :ح�سني �أباظة
جنيب �صعب
ب�شـار زيتون

الف�صل 1
الزراعة
عبد الكرمي �صادق
مو�سى نعمة
بن نا�صر العلوي

1

2

الف�صل 1

الزراعة

 .Iمقدمة
تُعترب الزراعة التي تتمثل يف الأرا�ضي الزراعية املروية
والبعلية ن�شاط ًا متنوع ًا يت�ضمن ممار�سات متعددة
الأغرا�ض ذات �أبعاد اقت�صادية واجتماعية وبيئية .لقد لعب
التكامل ما بني الزراعة و�إدارة املراعي والرثوة احليوانية
دور ًا رئي�سي ًا يف �إنتاج الغذاء وال�سلع الأخرى ال�ضرورية لبقاء
الإن�سان وتطوره خالل تاريخ الب�شرية .واليوم ف�إن قدرة
الإن�سان على �إدامة املمار�سات الزراعية �أ�صبحت خا�ضعة
للكثري من الت�شكيك الناجت عن النمو ال�سكاين وزيادة
ال�ضغط على املوارد املحدودة.
رمبا ال توجد اليوم منطقة يف العامل تواجه الزراعة فيها
حتديات �شاقة مثل العامل العربي .يعترب منو ال�سكان يف
الدول العربية من الأعلى عاملي ًا ،كما �أن معدل توفر املياه
العذبة الطبيعية لكل فرد ،والذي ي�صل �إىل ع�شر املعدل
العاملي ،ال يزال يف تناق�ص م�ستمر يف معظم الدول
العربية .وبالإ�ضافة �إىل هذا تعترب ن�سبة �إنتاجية ال�سلع
الغذائية اال�سا�سية مثل احلبوب هي الأدنى يف العامل.
لقد �ساهمت الن�شاطات وال�سيا�سات الزراعية ال�سابقة يف
تعزيز �إجنراف الرتبة وتدهور الأرا�ضي والإجهاد املائي
ومتلح الرتبة وتلوث املوارد املائية .وما يزيد احلالة �سوء ًا

�أن التداعيات الناجمة عن تغري املناخ من املحتمل �أن تلحق
الكثري من ال�ضرر على الإنتاجية الزراعية وتوفر املياه يف
العامل العربي.
لقد ت�سببت الأزمة الغذائية العاملية الأخرية ( 2007ـ )2008
يف جتديد اهتمام الدول العربية يف تطوير الزراعة من
�أجل حتقيق الأمن الغذائي .وهذا ما ي�ضيف من ال�ضغوط
التي يعاين منها القطاع الزراعي ،الذي يعمل �أي�ض ًا على
مكافحة الفقر وتوفري الفر�ص االقت�صادية يف املناطق
الريفية و�إعادة توجيه بع�ض موارد املياه النظيفة ملواجهة
الطلب املتزايد على املياه لأغرا�ض اال�ستخدامات املنزلية
وال�صناعية� .إن اال�ستمرار يف اتباع النمط التقليدي من
�سيناريوهات الزراعة يف العامل العربي مل يعد خيار ًا قاب ًال
للدفاع عنه ،وقد يكون مدمر ًا ب�شكل حتمي ال�ستدامة
القطاع الزراعي .هنالك حاجة �إىل �إحداث تغيريات يف
ال�سيا�سات واملمار�سات الزراعية لتطوير القطاع الزراعي
بدون تقوي�ض قدرته على توفري اخلدمات البيئية.
�سيتم يف هذا الف�صل ت�سليط ال�ضوء على ت�أثريات الزراعة
غري امل�ستدامة على االقت�صادات العربية و�إقرتاح منظومة
من ال�شروط املواتية واملطلوبة لت�سهيل الإنتقال نحو قطاع
زراعي م�ستدام و�أخ�ضر يف الدول العربية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
اجلدول 1
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م�ساهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية
الناجت املحلي الزراعي (مليون دوالر)

الدولة
اجلزائر
م�صر
العراق
املغرب
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
املجموع اجلزئي
الدول العربية الأخرى*
املجموع الكلي

م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل ()%

1990

2000

2008

1990

2000

2008

5,334

4,600

11,197

9.6

8.4

6.6

4,675

15,474

20,520

16.0

15.5

12.6

16,467

1,206

4,477

21.4

5.8

4.1

3,933

4,917

11,202

15.5

13.3

13.1

6,713

9,326

10,947

6.4

4.9

2.3

3,062

4,796

17,922

29.3

35.7

29.3

3,949

4,667

10,741

27.4

24.7

20.4

44,133

44,986

87,006

13.9

10.3

7.8

7,197

11,406

16,382

5.8

4.7

2.1

5,330

56,392

103,388

11.6

8.3

5.4

* البحرين ،جيبوتي ،الأردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانياُ ،عمان ،قطر �صوماليا ،تون�س ،االمارات العربية املتحدة واليمن.
امل�صدرAFESD et al., 1993; GSLAS et al., 2009 :

.IIالت�أثريات الناجمة عن ال�سيا�سات �أ .دور الزراعة يف االقت�صادات العربية
واملمار�سات الزراعية ال�سابقة واحلالية:
 .1الناجت املحلي الإجمايل الزراعي

تعترب الزراعة قطاع ًا مهم ًا يف م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإجمايل والتوظيف يف معظم االقت�صادات العربية� ،إ�ضافة
�إىل م�ساهمته يف �إدرار الدخل وتعزيز �سبل املعي�شة لغالبية
ال�سكان يف املناطق الريفية .ويلعب هذا القطاع �أي�ض ًا دور ًا
حموري ًا يف املحافظة على ال�صحة العامة والتغذية وحت�سني
املنتجات واخلدمات البيئية.

اجلدول 2

مبا �أن معظم الدول العربية تقع يف مناطق جافة و�شبه جافة
ف�إن �إنتاجها الزراعي يبقى دائم ًا معر�ض ًا للمحددات اجلوية
وملوجات اجلفاف املتتالية .ت�ؤثر التباينات يف الأرا�ضي
القابلة للزراعة ويف موارد املياه ما بني الدول العربية �إىل
حد كبري على م�ساهمة القطاع الزراعي يف اقت�صاد كل
دولة .وبالرغم من الزيادة يف قيمة الإنتاج الزراعي يف

م�ساحة املناطق املزروعة وقيمة الإنتاج الزراعي ()2008

الدولة
اجلزائر
م�صر
العراق
املغرب
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
املجموع اجلزئي
الدول العربية الأخرى*
املجموع الكلي

امل�ساحة املزروعة

الناجت املحلي الزراعي

4,861.49

11,197

9.10

10.83

3,541.52

20,520

6.63

19.85

3,826.25

4,477

7.16

4.33

6,983.90

11,202

13.07

10.83

971.76

10,947

1.82

10.59

18,783.66

17,922

35.16

17.33

4,610.66

10,741

6.63

10.39

43,579.24

87,006

81.58

84.15

9,840.46

16,382

18.42

15.85

53,419.70

103,388

100.00

100.00

امل�ساحة املزروعة
(�ألف هكتار)

الناجت املحلي الزراعي
(مليون دوالر)

(الن�سبة املئوية)

* البحرين ،جيبوتي ،الأردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانياُ ،عمان ،قطر �صوماليا ،تون�س ،االمارات العربية املتحدة واليمن.
امل�صدرAOAD, 2009a; Table 1 :

(الن�سبة املئوية)
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الف�صل 1
اجلدول 3
الدولة
اجلزائر
م�صر
الأردن
لبنان
موريتانيا
املغرب
عُ مان
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
تون�س
االمارات
اليمن
املجموع الكلي

الزراعة
م�ساهمة القطاع الزراعي يف التوظيف يف دول عربية خمتارة
عدد ال�سكان (بالألف)

جمموع العمالة (بالألف)

العمالة الزراعية

العمالة الزراعية (بالألف)

()%

1990-1992

2005-2007

1990-1992

2005-2007

1990-1992

2005-2007

1990-1992

2005-2007

25,667

33,480

6,160

29,264

1,109

2,428

18

19

53,923

71,373

16,716

12,780

7,021

8,491

42

29

3,784

5,599

870

2,237

87

148

10

7

2,789

3,917

836

1,495

117

37

14

2

2,067

3,054

682

1,558

471

765

69

49

25,018

31,570

8,258

13,612

3,798

5,009

46

37

1,580

2,610

442

1,142

217

339

49

30

15,706

23,680

4,555

8,464

2,186

532

48

6

25,927

36,311

9,074

14,421

6,534

7,529

72

52

12,537

18,676

3,260

6,849

717

1,560

22

23

8,233

10,127

2,470

3,007

642

556

26

18

1,630

4,272

815

2,809

41

133

5

5

12,633

22,661

3,158

6,809

1,990

2,748

63

40

24,930

30,275

44

29

267,330 191,494

57,295

104,592

موحدة.
امل�صادر ،GSLAS et al., 2009، World Bank, 2010 :تقارير اقت�صادية عربية ّ

ال�سنوات املا�ضية ،ف�إن معدل م�ساهمة الزراعة يف الناجت
املحلي الإجمايل يف الدول العربية �شهد هبوط ًا حاد ًا من
 %11.6يف العام � 1990إىل  %5.4يف العام AFESD( 2008
 )et al.,1993; GSLAS et al., 2009مع وجود تباين كبري
يف م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل بني الدول
العربية كما يظهر ذلك اجلدول .1
ي�شري اجلدول � 1إىل �أن �سبعة دول يف املنطقة (اجلزائر،
م�صر ،العراق ،املغرب ،ال�سعودية ،ال�سودان� ،سورية)

ت�ساهم مع ًا يف حواىل  %85من جمموع م�ساهمة القطاع
الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل يف املنطقة .كما
ا�ست�أثرت نف�س هذه الدول مبا جمموعه  %82من املناطق
املزروعة يف العام  )AOAD, 2009a( 2008كما هو مبني
يف اجلدول .2
بناء على املعطيات الواردة يف اجلدول  ،2من الوا�ضح �أن
ح�صة اية دولة من امل�ساحة املزروعة ال ت�ساهم يف حتقيق
ح�صة مماثلة من قيمة املنتج الزراعي� .إن �أكرث ا�شكال
التناق�ض بني هذين امل�ؤ�شرين وا�ضحة يف حالتي م�صر
وال�سعودية ،حيث �أن ح�صة كل منهما مقارنة بقيمة
املنتج الزراعي �أعلى بكثري من ح�صة الأرا�ضي املزروعة يف
الدولتني .وتبدو احلالة معكو�سة يف ال�سودان حيث ت�ساهم
م�ساحة مزروعة ت�صل �إىل  %35على امل�ستوى الإقليمي يف
�إنتاج زراعي ال يزيد عن  %17من الإنتاج الزراعي يف املنطقة.
�إن هذا التباين ناجت عن تعقيد النظام الزراعي ،الذي يعتمد
يف مدخالته على نوعية وكمية عوامل عدة مثل الرتبة
والري واملخ�صبات واملكننة ومهارات العمال� ،إ�ضافة �إىل
خدمات الإر�شاد الزراعي والتكنولوجيا وحالة اجلو.
ومع �أن م�ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل يف
الدول العربية كمجموعة تعترب متوا�ضعة ،لكنها تبقى
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ن�شاط ًا اقت�صادي ًا مهم ًا ي�ساهم يف ما ن�سبته  10ـ  %30من
الناجت املحلي االجمايل يف �سبعة دول هي م�صر وموريتانيا
واملغرب وال�سودان و�سورية وتون�س واليمن.
وعلى العموم ،ف�إن �أداء القطاع الزراعي من حيث النمو
ال�سنوي يف معظم البلدان العربية جتاوز املعدل العاملي
البالغ  %2و %2.5يف الفرتتني  1990ـ  1992و 2005ـ 2007
حيث كان منو القطاع الزراعي يف اجلزائر وم�صر و�سورية
وتون�س والإمارات العربية املتحدة �أعلى من النمو العاملي
وما مت حتقيقه يف معظم املناطق الأخرى يف العامل
( .)World Bank 2010وال ميكن بال�ضرورة �إعتبار
املقارنة ما بني النمو يف القطاع الزراعي بني الدول وما
بني املناطق املختلفة م�ؤ�شر ًا على الأداء ،خا�صة بالن�سبة
لن�شاط اقت�صادي معقد تعتمد نواجته على التفاعل بني
عدة مدخالت كما مت التو�ضيح �سابق ًا .وحتى القيمة
امل�ضافة �أو النمو املرتبط ب�إنتاجية العوامل كافة  TFPتبقى
م�ؤ�شر ًا قا�صر ًا للأداء الزراعي ،بدون الأخذ بعني الإعتبار
ت�أثري الن�شاطات الزراعية على العوامل البيئية ،ومنها
�إجنراف الرتبة وتدهور الأرا�ضي والت�صحر وفقدان التنوع
احليوي .وتقوم مثل هذه العوامل اخلارجية يف القطاع
الزراعي بزيادة ال�ضغوطات على املوارد املحدودة �أ�ص ًال،
مقابل حتقيق منافع ق�صرية �أو متو�سطة الأمد على ح�ساب
اال�ستدامة الزراعية الطويلة الأمد.
يحظى القطاع الزراعي بر�صيد قوي ومثبت يف امل�ساهمة يف
حتقيق التنمية كقطاع رائد وحمرك للنمو يف االقت�صادات
املعتمدة على الزراعة ( .)World Bank 2008ويف ال�سابق
ت�سبب �إهمال القطاع الزراعي من قبل الدول النامية ،نتيجة
قلة الإ�ستثمار وغياب احلوافز وال�سيا�سات املدمرة ،يف
تقلي�ص م�ساهمة هذا القطاع يف لعب دور رئي�سي يف النمو
االقت�صادي .ولكن االزمات املالية والغذائية العاملية الأخرية
�أدت �إىل ا�ستعادة االهتمام بالقطاع الزراعي ك�أداة للتقليل
من الفقر وحتقيق الأمن الغذائي والنمو االقت�صادي العام.
وقد قامت الدول العربية ودول نامية �أخرى بو�ضع الزراعة
على ر�أ�س الأجندة التنموية جلعل هذا القطاع رائد ًا يف
النمو من �أجل التنمية.
ومن املهم التنويه �إىل �أن م�ؤ�شرات الناجت املحلي الإجمايل
يف قطاع الزراعة يف العامل العربي واملذكورة يف اجلدول
 1قد يكون مبالغ فيها ،لأن العوامل اخلارجية املرتافقة مع
الكلفة االقت�صادية للتدهور البيئي الناجم عن الزراعة ال يتم
حتليلها .فعلى �سبيل املثال ،بلغت الكلفة االجمالية املقدرة
للتدهور البيئي يف املغرب  %3,7من الناجت املحلي الأجمايل
يف العام  2000حيث ا�ستاثرت عوامل مثل املياه والأرا�ضي

اجلدول 4

5

بع�ض امل�ؤ�شرات الزراعية للدول العربية *

ال�سكان ()1000
جمموع العمالة ()1000
العمالة الزراعية ()1000
العمالة الزراعية ()%
القيمة امل�ضافة من كل عامل زراعي ()$
الناجت املحلي الزراعي (مليون دوالر)
الناجت املحلي الزراعي للفرد ()$

1990-1992

2005-2007

191,494

267,330

57,295

104,592

24,930

30,275

44

29

1,985

2,332

49,487

70,586

258

264

* الدول العربية التي تغطيها الإح�صائيات الواردة �أعاله هي اجلزائر ،م�رص ،الأردن ،لبنان،
موريتانيا ،املغرب ،عمان ،ال�سعودية ،ال�سودان� ،سورية ،تون�س ،الإمارات العربية ،اليمن.
والقيم املذكورة هي بالدوالر ب�أ�سعار العام .2000

الزراعية وتدهور املراعي يف  %41من فقدان الناجت املحلي
الإجمايل املذكور �سابقا (.)Sarraf and Jorio 2010
هذه خ�سارة م�ؤثرة ناجتة ب�شكل رئي�سي عن ممار�سات
اال�ستخدام غري امل�ستدام للأرا�ضي واملوارد املائية ،والتي يف
حال عدم تغيريها �ستقود �إىل املزيد من التدهور مع الوقت.
مثل هذا الأمر قد يعر�ض للخطر ا�ستدامة القطاع الزراعي
مع حدوث ت�أثريات خطرة على الأمن الغذائي ومكافحة
الفقر و�سبل معي�شة الأفراد واملجتمعات.

 .2التوظيف

يعترب القطاع الزراعي م�ساهم ًا كبري ًا يف التوظيف يف كل
من اجلزائر وم�صر وموريتانيا واملغرب وعمان وال�سودان

6

الزراعة

الف�صل 1
اجلدول 5

�إنتاجية العوامل الإجمالية (معدل التغري ال�سنوي
يف الن�سبة املئوية)

اجلزائر
م�صر
العراق
الأردن
لبنان
ليبيا
املغرب
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
تون�س
اليمن
امل�صدر:

1961-1981

1981-2000

-0.8
1.1
-3.1
-3.4
3.8
4.6
1.7
-3.3
-0.7
1.4
3.3
-10.3

3.2
2.1
-1.0
1.6
2.7
4.5
2.9
4.8
2.0
0.3
2.0
2.1

FAO, 2005a

و�سورية وتون�س واليمن حيث ترتاوح ن�سبة الرجال والن�ساء
العاملني يف الزراعة ما بني  %20و %50من جمموع القوى
العاملة يف الفرتة  2005ـ )GSLAS et al., 2009( 2007
كما هو مبني يف اجلدول .3
من املهم التنويه �إىل �أن تراجع م�ساهمة الزراعة يف الناجت
املحلي الإجمايل قد ترافقت مع تراجع مماثل يف معدل
ن�سبة القوى العاملة يف القطاع الزراعي من � %44إىل %29
يف الدول العربية املختارة يف اجلدول ال�سابق خالل فرتتني
هما  1990ـ  1992و 2005ـ  .2007وب�شكل متزامن �ساهم ذلك
يف زيادة �إنتاجية العمال الزراعيني يف تلك الدول ،بحيث
زادت القيمة امل�ضافة من كل عامل من حواىل  1985دوالر
خالل  1990ـ � 1992إىل حواىل  2332دوالر يف الفرتة  2005ـ
)World Bank 2010( 2007كما هو مبني يف اجلدول .4
تظهر املقارنة ما بني معدل القيمة امل�ضافة لكل عامل مع
الناجت املحلي االجمايل الزراعي يف الدول العربية اختالف ًا
كبري ًا بني معدالت النمو خالل الفرتتني املحددتني يف
اجلدول  .4ففي الوقت الذي تظهر فيه البيانات حول
القيمة امل�ضافة لكل عامل زراعي معدل منو � %1.4سنوي ًا
خالل الفرتة  1990ـ � 1992إىل  2005ـ  ،2007ف�إن الناجت
املحلي االجمايل الزراعي �شهد منو ًا بن�سبة ال�ضعف تقريب ًا
(حواىل  )%2.7يف الفرتة ذاتها .وي�ؤكد هذا التباين الوا�سع
يف معدالت النمو للم�ؤ�شرين مدى ت�أثري تو�سع الأرا�ضي
املزروعة املرتبط مع �إ�صالح القطاع الزراعي.
يو�ضح اجلدول  5حتلي ًال للبيانات امل�ستقاة من �إنتاجية

العوامل الإجمالية ( )TFPيف عدد من الدول العربية
خالل فرتتني من الوقت.
ت�شري البيانات الواردة يف اجلدول � 5إىل �أن انتاجية
العوامل الإجمالية قد حت�سنت ب�شكل ملحوظ يف معظم
الدول العربية خالل الفرتة  1981ـ  .2000كما ت�شري درا�سة
�أخرى ركزت على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
( 19دولة عربية �إ�ضافة �إىل �إيران) �إىل �أن م�ؤ�شر انتاجية
العوامل الإجمالية (با�ستخدام  1961ك�سنة �أ�سا�س لتغري منو
انتاجية العوامل الإجمالية) قد �إزداد ب�شدة من معدل منو
� %0,1سنوي ًا خالل  1965ـ � 1984إىل � %2سنوي ًا خالل 1985
ـ  .)IFPRI, 2010( 2006ويرتافق هذا التح�سن يف �إنتاجية
العوامل الإجمالية خالل الفرتة الثانية مع �إ�صالحات
يف القطاع الزراعي �شهدتها معظم الدول العربية يف
منت�صف الثمانينات من القرن املا�ضي .وخالل فرتة ما قبل
الإ�صالحات قامت عدة حكومات يف املنطقة بال�سعي وراء
حتقيق �أهداف الإكتفاء الغذائي ،وخا�صة يف قطاع احلبوب،
وبالتايل مت دعم املزارعني ومطوري الأغذية من خالل
منظومة من الإجراءات ،ومنها الإعانات لعدة مدخالت �إنتاج
وتبني �سيا�سات جتارية تت�ضمن ا�ستخدام ًا مكثف ًا حلواجز
تعرفية �أو غري تعرفية �ساهمت يف �أمناط م�شوهة من الإنتاج
والتجارة وتقليل الكفاءة االقت�صادية (.)IFPRI, 2010

 .3ت�أثري الإعانات

متيزت ال�سيا�سات الزراعية يف العامل العربي بوجود �إعانات
زراعية لتغطية كلف الإنتاج ،حيث قدمت معظم احلكومات
ملزارعيها ا�سعار ًا م�ضمونة ملحا�صيلهم .ويف الوقت الذي
ت�ؤدي فيه الإعانات �إىل تقليل �أ�سعار املخ�صبات واملبيدات
ومياه الري والوقود بالن�سبة للمزارعني« ،ف�إن مثل هذه
الإعانات غري املوجهة ال تركز على الفقراء وتت�ضمن كلفة
مالية عالية وت�ساهم يف دعم املحا�صيل قليلة القيمة وت�شجع
على اال�ستخدام اجلائر للمياه» (.)Yamouri 2008

 .4ت�أثري التجارة

بالإ�ضافة �إىل الت�أثريات الناجمة عن املمار�سات وال�سيا�سات
الزراعية على الناجت املحلي االجمايل وم�ستوى الدخل،
ميكن لل�سيا�سات الزراعية غري املنا�سبة �أن ت�سبب عواقب
اقت�صادية واجتماعية وبيئية كبرية .ويف الواقع ميكن �أن
تكون للتجارة نتائج �إيجابية و�سلبية على الأبعاد االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية (.)UNEP 2002
تعترب الدول العربية من امل�ستوردين للمنتجات الغذائية ،
وبالتايل تعاين عجز ًا كبري ًا فيما يتعلق باملنتجات الغذائية
يف امليزان التجاري .ولكن الدول العربية ال تزال ت�سعى �إىل
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الزراعة احلمائية
بوغو�ص غوكا�سيان
منذ � 25سنة ،تدار ب�ساتني الأ�شجار املثمرة العائدة اىل �شركة غابي
و�سيتو يف منطقة كفريا يف البقاع الغربي من لبنان بتطبيق مبادئ
الزراعة احلافظة .تنمو يف الب�ساتني خم�سة �أنواع من الأ�شجار املثمرة،
�أهمها التفاح والإجا�ص والدراق واخلوخ والنكتارين وال�سفرجل.
ميار�س يف قطعة الأر�ض التي تبلغ م�ساحتها  120هكتاراً املبد�آن
الرئي�سيان للزراعة احلافظة ،وهما حراثة الرتبة بحد �أدنى وغطاء
ترابي دائم .وي�شري �سيتو ،املدير العام لل�شركة ،اىل �أن «الزراعة
احلافظة هي تقنية ادارية جتمع بني االنتاج الزراعي املربح
واالهتمامات البيئية واال�ستدامة ،وقد ثبت جناح هذه التقنية منذ
� 25سنة يف مزروعاتنا من الأ�شجار املثمرة».
يف الأجزاء امل�سطحة من قطعة الأر�ض ،وم�ساحتها  60هكتاراً ،ال
متار�س �أي حراثة ويتم الري بالغمر يف ف�صل ال�صيف .والع�شب الذي
يغطي �سطح الرتبة ال ُيحرث ،وال يو�ضع حد له با�ستعمال مبيدات
ويرتك يف مكانه .هذا االجراء
الأع�شاب .وبد ًال من ذلكُ ،يقطع الع�شب ُ
يخف�ض معدالت التبخر ويخف�ض االحتياجات من مياه الري بن�سبة
 25يف املئة ،باملقارنة مع الأر�ض التي حُترث بالطريقة التقليدية.
وي�شكل الع�شب املرتاكم ب�ساط ًا يغطي الأر�ض ،وبذلك يحمي الثمار
وي�س َّوق نحو  75يف املئة من هذه الثمار
من ال�ضرر عند ال�سقوطُ .
ال�ساقطة كثمار من الدرجة الثانية ،ما ُيعطي عائداً معقو ًال عند
البيع .ولوال الغطاء الع�شبي ،لت�ضررت هذه الثمار ال�ساقطة
و�أ�صابها التلف خالل �ساعات قليلة .ويعمل الع�شب املرتاكم اجلاف
مبثابة مهاد ويتحول يف النهاية اىل �سماد ع�ضوي ُيغني الرتبة ويغذي
الكائنات الدقيقة املوجودة فيها .ونتيجة لوجود الغطاء الع�شبي،
يتح�سن ارت�شاح املياه يف الرتبة .وخالل مو�سم �سقوط الأمطار،
يحتفظ الغطاء الع�شبي مبياه الأمطار املرت�سبة ،ما يحمي الأر�ض من
الفي�ضان والرتبة من االجنراف.
الن�صف الآخر من ب�ساتني الأ�شجار املثمرة ،الذي تبلغ م�ساحته �أي�ض ًا
 60هكتاراً ،يقع على ه�ضاب �أو منحدرات ترابية .هناك ُي�ستعمل
نظام ري بالتنقيط ي�سقي املنطقة التي تقع مبا�شرة حتت الأ�شجار
املثمرة .طريقة الري هذه حتمي الرتبة من االجنراف الذي ت�سببه
املياه .والع�شب النامي حتت الأ�شجار الفتية ،التي مل يتجاوز عمرها
الع�شر �سنوات ،يتم ق�صه �سنوي ًا ويرتك حتت الأ�شجار .وبالن�سبة
اىل الأ�شجار التي يزيد عمرها على ع�شر �سنوات ،يتم الق�ضاء على
الع�شب عن طريق ر�شه مبواد كيميائية ع�ضوية م�أمونة .ويف هذه
املنطقة الكثرية اله�ضاب ،ميار�س حد �أدنى من احلراثة مبعدل حراثة
واحدة يف ال�سنة وفقط بعد مو�سم �سقوط الأمطار .وبالن�سبة اىل

الأ�شجار الكبرية ،مل ُتالحظ م�شاكل تتعلق باجنراف الرتبة.
تتم ادارة ب�ساتني الأ�شجار املثمرة ح�سب الأ�صول بوا�سطة مدخالت
زراعية عالية اجلودة .وبالن�سبة اىل الري ،يتم �سحب مياه غري ملوثة
من �أربع �آبار تتجدد من ذوبان الثلوج على جبال الباروك املجاورة.
وال ت�ستعمل �إال مواد كيميائية زراعية عالية اجلودة .فعلى �سبيل
وي�شجع
املثال ،ت�ستعمل مبيدات معروف �أنها غري م�ضرة بالنحلُ .
مربو النحل على جلب �أكرث من  300قفري اىل ب�ساتني ال�شركة .ويقول
مربو النحل �أن النحل يف هذه الب�ساتني يتكاثر ويزداد عدد القفران،
ما يزيد انتاج الع�سل ب�شكل كبري.
املنتجات الثمرية للب�ساتني ذات طعم وجودة مميزة ،حيث ُي�س َّوق
 80اىل  95يف املئة منها كثمار من الدرجة الأوىل .ونتيجة لهذه امليزات،
ي�شهد الطلب على منتجات ال�شركة ارتفاع ًا تناف�سي ًا.
اعتماد مبادئ الزراعة احلافظة من قبل ال�شركة مكنها من حماية
�أ�صول �أر�ضها وتعزيز قاعدة عملها بطريقة م�ستدامة .فهي ت�ستخدم
عما ًال �أقل ومياه ري �أقل و�آليات ووقود �أقل ،مع حماية الرتبة من
االجنراف .هذه احل�سنات �أدت اىل انخفا�ض نفقات االنتاج وارتفاع
الدخل.
ت�شكل الزراعة احلافظة منوذج ًا للزراعة املربحة واملكا�سب البيئية،
يف حني ي�ستفيد امل�ستهلكون من املنتجات الثمرية العالية اجلودة
ذات الطعم املميز.
بوغو�ص غوكا�سيان هو رئي�س اجلمعية اللبنانية للتكنولوجيا املالئمة
(.)LATA
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الزراعة
ت�شجيع الإنتاج الزراعي ملواجهة الطلب املحلي ومن �أجل
الت�صدير �أي�ض ًا .وقد قامت الدول العربية بجهود ملحوظة
لتحرير التجارة ،ولكن «مع غياب ال�سيا�سات البيئية
ال�سليمة ف�إن حترير التجارة �ستكون له عواقب وخيمة على
الدول النامية» (.)UNEP 2005
لقد ت�سببت ال�سيا�سات واملمار�سات الزراعية ال�سائدة يف
العامل العربي بتدهور الأرا�ضي وفقدان التنوع احليوي.
وبدون �إحداث �إ�صالحات م�ؤثرة يف ال�سيا�سات الزراعية
نحو �أمناط م�ستدامة وجديدة من الزراعة ،ف�إن م�ساهمة
القطاع الزراعي يف حت�سني �سبل معي�شة ال�سكان يف
املناطق الريفية �سوف تت�أثر ب�شدة .من ال�ضروري وجود
�سيا�سات وحوافز ل�ضمان اال�ستخدام الأمثل للكيماويات
الزراعية وت�شجيع ممار�سات الزراعة الع�ضوية وامل�ستدامة
من �أجل حتقيق اال�ستدامة الزراعية وحت�سني دور القطاع
كمزود للغذاء ال�صحي والآمن لال�ستهالك املحلي �إ�ضافة
�إىل الو�صول �إىل الأ�سواق اخلارجية والتي حتتاج �إىل
التزام بالت�شريعات واملوا�صفات املتعلقة باملنتجات الزراعية
وخا�صة �سالمة الأغذية والبيئة.

 .5الإ�ستثمارات الزراعية

بالرغم من �أهميته كقطاع رائد يف النمو االقت�صادي والتنمية
الريفية ف�إن «الزراعة مل حتقق بعد طاقاتها الكامنة يف عدة
دول ب�سبب الإنحياز �ضد هذا القطاع يف ال�سيا�سات العامة
وقلة الإ�ستثمارات الزراعية» ( .)World Bank 2008وعلى

ال�شكل 1

امتداد العقود اخلم�سة املا�ضية ،قامت غالبية الدول العربية
وغريها من الدول النامية بتمويل الإ�ستثمارات الزراعية
من م�صادرها الذاتية ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساعدات املقدمة من
الدول املانحة وم�ؤ�س�سات التنمية الدولية .وبالرغم من ذلك
ف�إن جتاهل هذا القطاع يبدو وا�ضح ًا من خالل الرتاجع احلاد
يف امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية  ODAللقطاع الزراعي
خالل العقود الثالثة املا�ضية نتيجة لعدة ا�سباب مت�شابكة.
�أن الأ�سباب الكامنة وراء جتاهل القطاع الزراعي يف الدول
العربية تعك�س بدورها تلك الأ�سباب التي يركز عليها
البنك الدويل لتف�سري �أ�سباب الرتاجع يف امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية الهادفة �إىل دعم الإ�ستثمارات الزراعية
يف الدول النامية .ب�شكل عام ،تت�ضمن هذه الأ�سباب
جتربة الإ�ستثمارات الزراعية ال�سابقة يف بيئة متيزت
برتاجع �أ�سعار ال�سلع الزراعية واملناف�سة على امل�ساعدات
الإمنائية الدولية من قبل القطاعات االجتماعية واملعار�ضة
من قبل املزارعني يف الدول املانحة لدعم الزراعية يف
�أ�سواق الت�صدير الرئي�سية لها ،وكذلك معار�ضة املنظمات
واجلماعات البيئية للزراعة ب�سبب م�ساهمتها يف ا�ستنزاف
املوارد الطبيعية وتلوثها ( )World Bank 2008ومن املمكن
�أي�ض ًا �إ�ضافة �سبب �آخر وهو التحديات التطبيقية التي تظهر
�أثناء تنفيذ برامج م�شتتة مكاني ًا وذات حوكمة �ضعيفة.
على امل�ستوى العاملي ،تراجعت ن�سبة امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية للقطاع الزراعي يف الدول النامية ب�شكل حاد خالل

الفجوة يف االكتفاء الذاتي يف اللحوم واحلليب يف الدول العربية 2008-2000
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نظام انذار ّ
مبكر للجفاف يف املغرب
ت�شمل ال�سيا�سات املتّبعة حتى الآن ،يف حال حدوث جفاف على نطاق
وا�سع يف �أي بلد ،و�ضع ّ
خطة وطن ّية للجفاف ،الهدف منها مكافحة
العواقب اخلطرية الناجمة عنه .ويكون الهدف من مك ّونات ّ
اخلطة
الأ�سا�س ّية م�ساعدة �سكان املناطق الريف ّية يف جمابهة ال�صعوبات
املرتبطة بالنواحي التالية )1( :ماء ال�شرب )2( ،حماية املوا�شي)3( ،
خلق فر�ص عمل )4( ،تخفيف �أعباء الديون الزراعية )5( ،التوعية
التوجه النموذجي نحو �إدارة الأزمة تكون تكاليفه باهظة
العامة .هذا ّ
جدًا ،من حيث النفقات احلكومية والوقت واملوارد الب�شرية.
وا�ستنادًا �إىل ما لدينا من معلومات ،ف�إن املغرب هي الدولة الوحيدة
يف العامل العربي التي لديها م�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن تخفيف املخاطر
والإنذار ّ
املبكر باجلفاف .ففي العام � ،2001أُن�شئ املر�صد الوطني
للجفاف �ضمن وزارة الزراعة والتنمية الريفية وامل�صائد .وبناء على
قرار وزاريُ ،جعل مركز املر�صد يف م�ؤ�س�سة �أكادميية ،وذلك لإتاحة
تعاون خمتلف اجلهات و�إ�ضفاء �صفة احليادية على عمل املر�صد
و�إبعاده عن ال�ضغوط ال�سيا�سية.
العقود الثالثة املا�ضية .فقد تراجعت ن�سبة الزراعة من
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية من  %18يف العام � 1979إىل
 %3,5يف العام  ،2004كما تراجعت �أي�ض ًا يف القيمة املطلقة
(ح�سب �أ�سعار  2002الثابتة) من حواىل  8بليون دوالر يف
العام � 1984إىل  3,4بليون يف العام World Bank,( 2004
 .)2008وقد �أظهرت درا�سة حول امل�ساعدات الإمنائية
الدولية املوجهة لقطاع الزراعة ن�شرها فريق الزراعة واملوارد

اجلدول 6

يعمل املر�صد ك�شبكة م�ؤ�س�ساتية من وحدة �إدارة مركزية
ووحدات فرعية اقليمية ،معتمدًا بذلك على التنظيمات القائمة
وخ�صو�ص ًا من حيث املوارد الب�شرية العلمية على ال�صعيدين
املركزي واالقليمي .ي�شمل هيكل املر�صد التنظيمي مراكز
اقليمية يف م�ؤ�س�سات الأبحاث ،و�إطاراً ملجموعات العمل التي
ميكن �أن يكون على ر�أ�سها �أو يف ع�ضويتها عدد من امل�ؤ�س�سات
امل�شاركة ،مثل مديرية الأر�صاد الوطنية املتم ّيزة ب�سج ّلها البارز
وقدراتها هي من نتاج العمل اجلماعي و�سيا�سات املر�صد الوطني
للجفاف .وينطبق الأمر نف�سه على املركز امللكي لال�ست�شعار
ال ُبعدي الف�ضائي الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع املر�صد الوطني
للجفاف.
Ameziane, T.E., Alaoui, S.B., Imani, Y., Belhamd, A., Belghiti, M.,
Ezzine, H., Ouassou, A., Sibou, T., Zyad, M (2007). Integrated
Water and Drought Management in Morocco. Contribution
of the Medroplan Team/National Drought Observatory,
Medroplan Project

الطبيعية يف مديرية التنمية الدولية الربيطانية ()DFID
يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) � 2004أن تدفقات امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ( )OECDوامل�ؤ�س�سات املالية املتعددة الأطراف
�إىل مناطق العامل قد تراجعت ح�سب اجلدول .6
تظهر البيانات الواردة يف اجلدول � 6أن منطقة ال�شرق

التوزيع الإقليمي للم�ساعدات الإمنائية الدولية يف جمال الزراعة بالأ�سعار الثابتة للعام  2002وبوحدة املليون دوالر
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( %من
املجموع)

�إفريقيا جنوب ال�صحراء
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251.3
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5.1
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7.5

60.5

3.1

944.0

16.4

882.2

14.2

1064.2

21.3

636.4

23.8

479.8

25.1

2593.4

45.0

2608.8

42.1

1400.9

28.0

632.8

23.7

442.2

23.2

220.0

3.8

580.5

9.4
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2672.8
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1910.0
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�أق�صى �شرق �آ�سيا
جنوب وو�سط �آ�سيا
�أمريكا اجلنوبية
جميع املناطق النامية
امل�صدر:

DFID, 2004
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الزراعة
ن�سبة ال�سكان يف املناطق الريفية يف العامل العربي

عدد ال�سكان باملليون
الن�سبة املئوية لل�سكان يف املناطق الريفية
امل�صدر:

1981

1990

2008

171.5

232.2

344.1

56

50

45

World Bank, 2010

الأو�سط و�شمال �إفريقيا �شهدت الرتاجع الأكرب يف
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية املخ�ص�صة للزراعة �سواء
يف القيمة املطلقة �أو الن�سبية .لقد تراجعت ح�صة املنطقة
�إىل  60,5مليون دوالر �أي بن�سبة �ضئيلة ت�صل �إىل %3,1
من جممل تدفق امل�ساعدات يف العام  .2002ومع ذلك ف�إن
موارد هذه امل�ساعدات تبقى حمدودة مهما كانت قيمتها كما
تتزايد املناف�سات عليها من قبل قطاعات اجتماعية �أخرى
مثل ال�صحة والتعليم.
وقد �ساهمت جهود الدول العربية يف حت�سني التنمية
الزراعية ،وخا�صة ب�ش�أن الأمن الغذائي ،يف ت�أ�سي�س الهيئة
العربية للإ�ستثمار والإمناء الزراعي يف العام  .1976وقد
متكنت الهيئة من ت�أدية مهامها من خالل الإ�ستثمار
يف الإنتاج النباتي واحليواين وجتهيز الأغذية و�صناعة
املعدات الزراعية ومدخالت الإنتاج الزراعي وتقدمي خدمات
م�ساندة .وقد و�صل جمموع ا�ستثمارات الهيئة يف 32
�شركة قائمة حالي ًا �إىل  336,1مليون دوالر موزعة على

ال�شكل 2

 13دولة عربية على ر�أ�سها ال�سودان ،الذي ا�ستقطب %56
من ا�ستثمارات الهيئة .ويف ما يتعلق مبجمل ا�ستثمارات
الهيئة فقد و�صلت �إىل  2,45بليون دوالر يف نهاية العام
 2008مب�ساهمة من القطاع العام ت�صل �إىل  %56,3والقطاع
اخلا�ص  %30,1والهيئة نف�سها �إىل AAAID,( %13,6
 .)2008وت�شري هذه الأرقام �إىل �أنه بالرغم من اجلهود
املتوا�صلة يف العقود الثالثة املا�ضية ف�إن تنفيذ الن�شاطات
الزراعية بقي مناط ًا بالقطاع العام وال تتفوق عليه
الإ�ستثمارات اخلارجية �إال يف دولة واحدة هي ال�سودان.
وكذلك ف�إن املعدل ال�سنوي للإ�ستثمار والذي ي�صل �إىل 80
مليون دوالر �سنوي ًا يعترب منخف�ض ًا ،مع م�شاركة للقطاع
اخلا�ص ال تتعدى  25مليون دوالر.
ولهذا فلي�س من امل�ستغرب �أن ال تتمكن الهيئة من ا�ستقطاب
املزيد من الدعم املايل ال�ستثماراتها� ،آخذين بعني الإعتبار
وجود حتيز �ضد القطاع الزراعي ب�شكل عام ناجم عن
الت�صور ب�أن الزراعة هي قطاع يعاين من كرثة املخاطر وقلة
العوائد .وتقدر امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان الإ�ستثمار و�إئتمان
ال�صادرات ( )AIECGCقيمة الإ�ستثمارات البينية العربية
املبا�شرة بحواىل  %35,9بليون دوالر يف  2008و 19,2بليون
دوالر يف العام  .2009وقد متكنت �أربعة دول وهي الأردن
وتون�س وليبيا واليمن من ا�ستقطاب ا�ستثمارات من دول
عربية �أخرى بقيمة  1,6بليون دوالر يف العام  ،2009خ�ص�ص
معظمها لقطاعات ال�صناعة واخلدمات بحيث مل تتجاوز
ح�صة القطاع الزراعي  %0,23منها (.)AIECGC, 2008

تراجع ن�سبة ال�سكان يف املناطق الريفية يف العامل العربي
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ن�سبة �سكان املناطق الريفية ()%
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مل يقت�صر الدعم املقدم للزراعة يف الدول العربية على
الإ�ستثمارات العربية البينية املبا�شرة �أو امل�ساعدات الإمنائية
الر�سمية من املنظمات والدول املانحة .فقد قام �أع�ضاء
جمموعة التعاون العربية بالعديد من الإ�ستثمارات الزراعية
يف املنطقة .وت�ضم هذه املجموعة م�ؤ�س�سات مثل �صندوق
ابو ظبي للتنمية ،ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية ،ال�صندوق ال�سعودي للتنمية ،البنك العربي
للتنمية االقت�صادية يف �إفريقيا ،ال�صندوق العربي للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية� ،صندوق النقد العربي ،البنك
الإ�سالمي للتنمية و�صندوق منظمة الدول امل�صدرة للنفط
للتنمية الدولية .لقد �ساهمت هذه امل�ؤ�س�سات يف دعم العديد
من م�شاريع �إنتاج الغذاء وتطوير البنية التحتية يف الدول
العربية ودول نامية �أخرى .وتقدر م�ساهمة هذه امل�ؤ�س�سات
يف تعزيز الأمن الغذائي وتنمية املوارد املائية وبناء ال�سدود
بحواىل  6.7بليون دوالر� ،أو ما ن�سبته  %12من جممل
عملياتها يف نهاية العام .)GSLAS et al., 2009( 2008
وبالرغم من اجلهود املبذولة حتى الآن يف تنمية القطاع
الزراعي يف الدول العربية ،خا�صة كم�صدر للأمن
الغذائي ،ال تزال هنالك العديد من العقبات التي حتول دون
حتقيق الأهداف املن�شودة .وكما مت تلخي�صها يف التقرير
االقت�صادي العربي املوحد ،ف�إن هذه العقبات تت�ضمن غياب
البيئة الإ�ستثمارية املنا�سبة وخا�صة القوانني والت�شريعات
واحلوافز ،وعدم كفاية البنية التحتية ،وعدم توفر املعاملة
التف�ضيلية للم�شاريع الزراعية .ويف هذا ال�صدد ف�إن حركة
عوامل الإنتاج القادرة على �إن�شاء �سوق اقليمية عربية
مالئمة ال�ستقطاب اال�ستثمارات الزراعية ال تزال حمدودة
بدون �سبب منطقي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن وجود �أمناط
زراعية مت�شابهة يقلل من امليزة التفا�ضلية لكل دولة بحد
ذاتها وي�ضعف من تناف�سية الدول العربية يف الأ�سواق
اخلارجية (.)GSLAS et al., 2009
لقد تبنت القمة العربية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية
التي عقدت يف الكويت عام  2009قرار ًا حول برنامج طوارئ
للأمن الغذائي العربي يتم تنفيذه خالل الفرتة  2010ـ
 ،2030بكلفة تقدر بحواىل  65بليون دوالر يتم متويلها
ب�شكل مت�ساو ما بني القطاعني العام واخلا�ص ،وهو
برنامج طموح جد ًا يف �أهدافه وكلفته .ويتوقف جناح هذا
القرار على عدة عوامل ،منها و�ضع الأ�س�س الكفيلة بتنفيذ
م�شاريع م�ستدامة من الناحية االقت�صادية واملالية.

 .6تربية املوا�شي و�إدارة املراعي

ا�ستناد ًا �إىل املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة ( )ACSAD, 2007تتمتع الدول العربية

مبوارد مهمة من املوا�شي �سواء يف عدد االنواع �أو الر�ؤو�س.
وتت�ضمن موارد املوا�شي حواىل  38ف�صيلة من اخلراف و54
ف�صيلة من املاعز و 38ف�صيلة من اجلمال و 22ف�صيلة من
االبقار و 9ف�صائل من الأح�صنة و 3ف�صائل من اجلوامي�س،
ومعظم هذه الف�صائل متكيف مع بيئتها الطبيعية .وبالرغم
من الرثاء يف املوارد الوراثية للموا�شي يف العامل العربي،
ف�إن �إنتاجيتها من احلليب واللحوم تعترب �أقل من املعدل
كما هو مبني يف ال�شكل  ،1نتيجة غياب برامج التح�سني
الوراثي و�ضعف �أنظمة الإنتاج و�سوء �إدارة املوارد الطبيعية
وخا�صة املياه واملراعي .وقد ت�سببت الإنتاجية ال�ضئيلة
للموا�شي بالعديد من التحديات االقت�صادية واالجتماعية
للمجتمعات املحلية ،ومنها تراجع الدخل الذي ميكن
حتقيقه من هذه الن�شاطات (.)ACSAD, 2007
تتوزع معظم �أرا�ضي املراعي يف العامل العربي على املناطق
اجلافة و�شبه اجلافة ،التي ت�شهد بدورها ت�ساقط ًا متباين ًا
وغري منتظم للأمطار .وي�ؤدي تبادل الفرتات الطويلة من
اجلفاف والرطوبة يف هذه املنطقة �إىل حتديد القدرات
الإنتاجية والقدرة االحتمالية لهذه املراعي .كما تت�سبب
اخل�صوبة ال�ضعيفة للرتبة يف تعظيم الت�أثريات ال�سلبية
الناجمة عن االبعاد االجتماعية واالقت�صادية مثل الفقر
و�أحوال ال�سوق وملكية الأرا�ضي (ت�شتت الأرا�ضي وتعقد
املرياث) وغياب ال�سيا�سات وال�ضعف يف تطبيق الت�شريعات
التي تنظم �إدارة املراعي (.)Darwish and Faour, 2008
ويف حالة حدوث جفاف ي�ستمر لعدة �سنوات ،تتدهور
ب�شكل كبري قدرة املراعي والرثوة احليوانية كما تف�شل
املحا�صيل .وتظهر حاالت تدهور املراعي على عدة ا�شكال
ومنها فقدان الغطاء النباتي وبالتايل القدرة على توفري
الغذاء والعلف للموا�شي ،بالإ�ضافة �إىل غزو الأنواع الغريبة
وال�سلبية ( .)Kassas, 2008ويحدث تدهور املراعي نتيجة
للرعي اجلائر وخا�صة ا�ستنزاف املراعي مبا يتجاوز قدرتها
االحتمالية ( .)Kassas, 2008وت�ؤدي حاالت اجلفاف
املتكرر وغياب �سيا�سات و�إجراءات احلماية �إىل م�ضاعفة
امل�شاكل املرتتبة على الرعي اجلائر.
وبالرغم من عدم وجود البيانات الإح�صائية حول الرتاجع
الفعلي يف م�ساهمة املراعي يف الإنتاج احليواين ،ف�إن
التغري يف تركيبة الغطاء النباتي وم�ؤ�شرات الرتاجع يف
املناطق املر�صودة يف العامل العربي تعترب قيا�سات �إر�شادية
وا�ضحة� .أن التوجه العام احلا�صل هو نحو تراجع م�ساهمة
املراعي كعلف للموا�شي وحتولها �إىل م�صادر �أخرى
للغذاء مثل الق�ش وال�شعري وال�صناعات الغذائية (Mirreh,
 .)2009ويف تون�س تراجعت م�ساهمة املراعي يف توفري
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الف�صل 1
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تركز الفقراء* يف املناطق الريفية يف العامل العربي (**)2008

الدولة

ن�سبة الفقراء
يف املناطق الريفية ()%

اجلزائر

***

جيبوتي
***
م�صر
***
الأردن
****
موريتانيا
***
املغرب
****
ال�سودان
***
�سورية
***
تون�س
***
ال�ضفة الغربية وغزة
***
اليمن
***

ن�سبة �سكان املناطق الريفية الذين
هم فقراء ()%

ن�سبة �سكان املناطق احل�ضرية
الذين هم فقراء ()%

10

15

52

39

83

31

10

27

78

12

19

29

30

50

78

5

15

68

27

85

81

8

15

62

2

8

75

21

55

67

21

40

84

* ح�سب احلد الوطني للفقر.
** البيانات ملوريتانيا وال�سودان �إىل العام 2007
امل�صادر*** World Bank, 2008; *** IFAD and FAO, 2007 :

غذاء للموا�شي من � %65إىل .)Nefzaoui, 2002( %10
�أما يف الأردن فقد كانت الأنظمة البيئية الرعوية توفر %70
من احتياجات الغذاء والرعي� ،أما الآن فقد تراجعت ن�سبة
امل�ساهمة �إىل  20ـ .)Roussan, 2002( %30
لقد �أثبتت حماوالت �إدخال منظومات تكنولوجية غري
واقعية مت تطويرها يف بيئات م�ستقرة يف املناطق ذات
الإنتاجية العالية �أنها غري جمدية يف املنطقة العربية.
وحتى برامج البحث العلمي التي مت تنفيذها يف مراعي
املناطق اجلافة مل توفر نتائج قابلة للتطبيق ،وبقيت معظم
النتائج قابعة على الرفوف بدون اال�ستفادة منها� .إن التعقيد
الكامن يف تكنولوجيا حت�سني املراعي� ،إ�ضافة �إىل غياب
الفهم ال�شمويل للظروف االقت�صادية واالجتماعية وعدم
املالئمة االيكولوجية وغياب احلوافز لتنفيذ ن�شاطات حماية
و�إدارة ،ت�ستغرق الكثري من الوقت واجلهد يف املناطق ذات
اال�ستخدام العام ،هي بع�ض الأمثلة على �أ�سباب عدم تبني
هذه املنهجيات من قبل مالك املوا�شي .وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ،مل تكن برامج البحث ونقل التكنولوجيا مبنية على
املمار�سات التقليدية واحلديثة للمجتمعات املحلية .ولهذا
ف�إن املحاوالت امل�ستقبلية لتطوير ونقل التكنولوجيا يجب
�أن تكون مبنية على الطلب وقابلة للتوقع عن طريق بحث
تطبيقي يتم الإ�شراف عليه من قبل مالك الرثوة احليوانية
�أنف�سهم (.)Sidahmed, 1996

لقد �أ�صبحت احلكمة التقليدية للبدو املتنقلني ورعاة
املوا�شي هي مركز االهتمام يف املنطقة .ولهذا ف�إن جهود
نقل التكنولوجيا والبحث العلمي يف امل�ستقبل يجب �أن
تعتمد على املطالب املحددة ب�شكل جيد من قبل الرعاة
و�أن تكون مبنية على ما تعلمناه من املا�ضي .يجب �أن تقوم
التكنولوجيا اجلديدة بدعم �أو حت�سني املهارات واملمار�سات
التقليدية الأ�صيلة يف املنطقة.
من املالحظ وجود غياب يف التوافق ما بني القدرة
االحتمالية للأرا�ضي وال�ضغط الناجت عن الرعي وهذا ما
ي�شري �إىل احلاجة �إىل تطوير موارد علفية بديلة لتقليل
ال�ضغط على املراعي .وميكن حتقيق ذلك من خالل تنمية
حما�صيل علفية مروية يف املناطق الزراعية التي ميكن
تخ�صي�صها لهذه الأهداف وتطوير برامج خمتلطة لري
ا�شجار الفاكهة واملروج الع�شبية من �أجل الإنتاج التكميلي
للأعالف خالل الأ�شهر اجلافة ،خا�صة يف املناطق اجلبلية
حيث تتوافر مياه الري.
وميكن �أي�ض ًا دمج املزارع املروية مع املراعي الطبيعية يف
عالقة مفيدة للجانبني وخا�صة املزارعني والرعاة ،بحيث
يتم ال�سماح للرعاة با�ستخدام الق�ش الناجت عن املزارع بعد
احل�صاد يف الوقت الذي ت�ساهم فيه املخلفات الع�ضوية
للموا�شي يف حت�سني نوعية الرتبة .ين�ش�أ اخلالف بني

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

مزارع ع�ضوية يف مدننا؟
هالة ال�شاوي
يح�صل الإنتاج الزراعي يف معظم البلدان بعيداً عن الأنظار واملناطق
احل�ضرية .ويقطع النزوح �إىل املدن الروابط بني النا�س وغذائهم.
وال تلتزم معظم املزارع باملعايري العامة ،فتعامل احليوانات بطريقة
غري �إن�سانية وت�سبب �آثاراً بيئية جانبية .لكن ماذا لو مل يكن علينا
االختيار بني املزارع واملدن؟ ماذا لو ع�شنا يف بيئات �صحية جتمع
االثنني مع ًا عرب زراعة غذائنا يف حدائق ح�ضرية؟ فمن �ش�أن هذا
تنقية الهواء ،وتلطيف امل�ساحات املدنية امللوثة ب�صري ًا ،وزيادة �إنتاج
الغذاء املحلي ،واالقت�صاد يف كلفة الغذاء .ومن �ش�أنها �أي�ض ًا ت�صريف
ف�ضالت الطعام �إذا �أعيد تدويرها وا�ستعمالها ك�سماد� ،إ�ضافة �إىل
تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن نقل الأغذية من مزارع بعيدة.
لكن قبل نقل هذه الزراعة �إىل املدينة ،يجب �أن تكون خالية من املخاطر
ال�صحية البيئية وعملية من حيث امل�ساحة وامل�سافة .فاملمار�سات
الزراعية التقليدية غري م�شجعة للقوة العاملة يف املدن� ،إذ تتطلب
م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي ،وقد ت�سبب م�شاكل �صحية للعاملني
(من جراء املبيدات امل�سرطنة) .عالوة على ذلك ،تعتمد املدخالت
اال�صطناعية التقليدية (الأ�سمدة واملبيدات) على الوقود الأحفوري،
وهي غري م�ستدامة بيئي ًا .وينتج عن ا�ستخدامها ،على �سبيل املثال،
تلوث املياه اجلوفية ب�سبب ت�سرب الفو�سفور والنيرتات.
الزراعة الع�ضوية هي بديل �إيكولوجي منا�سب للمدن ،وقطاع نام ٍ
على �أطراف مدن �أمريكا ال�شمالية ،وفق مقال ن�شرته جملة «تامي»
بعنوان «مزارع املدن» ( .)2008/7/24وتزيد املزارع العمودية التي
تعمل بالطاقة اخل�ضراء ا�ستخدام املوارد احل�ضرية يف الزراعة ب�شكل
كبري ،مبا فيها الأر�ض والنفايات الع�ضوية .وهذا ما ي�شرحه ديك�سون
دي�سبومبري يف كتابه «املزارع العمودية» ( ،)2010ويظهر يف ال�شكل
ب .1وتربز تكنولوجيات جديدة لتجهيز مزراع ع�ضوية �صغرية،
منها الروبوتات التي تزيل الأع�شاب ال�ضارة ،ما يقلل احلاجة �إىل
عمالة للتع�شيب ،وهو �أكرث املراحل �صعوبة يف الزراعة الع�ضوية.
وهناك �أي�ض ًا روبوت منوذجي لإكثار النباتات ،هو «هورتيبوت»
الذي يتناوله جورجن�سن وم�ؤلفون م�شاركون يف الدمنارك .وقد طور
روبوت يف اليابان من قبل ناغازاكا و�آخرين* يقلل احلاجة �إىل العمالة
الزراعية ويزيد تناف�سية املح�صول �إزاء الأع�شاب ال�ضارة .وب�إمكان
الروبوتات �إبعاد الآفات بطريقة ميكانيكية ،مثل «�سكريبوت» الذي
طوره هول و�آخرون* لإبعاد الع�صافري الآكلة للأ�سماك عرب ر�ش املياه.
ميكن لبلد �صغري مثل لبنان �أن يكون �أ�سرع من البلدان ذات
االقت�صادات الكبرية يف تبني تقنيات الزراعة الع�ضوية احل�ضرية
اجلديدة ،لأن حاجته ملحة لتخ�ضري املدن وزيادة الأمن الغذائي .وقد

ال�شكل ب .1دي�سبوميري ،م�أخوذ من
يف متوز/يوليو .2011
ال�صور :امل�صمم املعماري رولف مور ،عر�ض وتقدمي «ما�شني فيلمز»،
امل�صمم الداخلي جيمز نيلمزـ امل�صمم الرقمي Storyboards Online
VerticalFarm.com

تكون املزارع الع�ضوية احل�ضرية املتطورة تكنولوجي ًا فكرة جيدة يف
بلد يتلقف الأفكار اجلديدة ب�سرعة.
الدكتورة هالة ال�شاوي هي مديرة �رشكة «املزارع الع�ضوية احل�رضية» يف
تورونتو ،كندا ،وم�صممة معدات عملية �صغرية لتحويل ف�ضالت الطعام
�إىل �سماد ع�ضوي.
* Chaoui, H. I. and Sørensen, G. C. (2008). Review of Technological Advances and
Technological Needs in Ecological Agriculture (Organic Farming).June 2008, Providence,
Rhodes Island.
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0
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0.1
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0.3
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غطاء الغابات

امل�صدر :البيانات م�أخوذة من ق�سم غابات املطر يف

اجلزائر
م�صر
العراق
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الكويت
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ليبيا
املغرب
عُ مان
ال�سعودية
�سورية
ال�سودان
تون�س
االمارات
اليمن

الدولة

اجلدول 9

م�ساحة غطاء الغابات ومعدل �إزالة الغابات يف بع�ض الدول العربية
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اجلدول 10

التنوع احليوي يف غابات بع�ض الدول العربية

الدولة

عدد �أنواع الربمائيات والطيور
والثدييات والزواحف

اجلزائر
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ن�سبة الأنواع
املتوطنة ()%

ن�سبة الأنواع
املهددة()%

عدد �أنواع النباتات
الوعائية

582

1.0

4.5

3164

717

2.5

4.0

2076

608

0.5

4.9

n.a.

571

0.7

3.9

2100

358

0.3

3.9

234

494

0.6

3.2

3000

486

1.2

3.1

1825

675

4.3

4.3

3675

629

2.2

4.8

1204

636

1.4

4.4

2028

519

0.8

3.3

3000

1431

1.6

2.0

3137

516

0.6

4.3

2196

339

0.0

5.0

n.a.

566

7.2

4.1

1650

 :.n.aغري متوافر

املجموعتني عادة عندما يحاول املزارعون تو�سعة مناطقهم
�إىل املراعي ،خا�صة يف ال�سنوات التي ت�شهد ت�ساقط ًا مطري ًا
�أعلى من املعدل (.)Kassas, 2008

ب .الزراعة والتنمية الإجتماعية
 .1الزراعة والتنمية الريفية

يرتافق الرتاجع يف م�ساهمة قطاع الزراعة يف الناجت املحلي
الإجمايل (اجلدول  )1ويف ن�سبة التوظيف (اجلدوالن
 3و )4مع تراجع مماثل يف ن�سبة ال�سكان القاطنني يف
املناطق الريفية .وعلى امتداد العقود الثالثة املا�ضية،
تراجعت ن�سبة ال�سكان القاطنني يف املناطق الريفية يف
الدول العربية من  %56يف العام � 1981إىل  %45يف العام
 )World Bank, 2010( 2008كما هو مو�ضح يف اجلدول
 7وال�شكل .2
تعترب ظاهرة الهجرة من املناطق الريفية �إىل املناطق
احل�ضرية يف العامل العربي متعددة الأبعاد .مل تعد الزراعة،
التي هي ن�شاط ريفي قادرة على ا�ستيعاب ن�سبة متزايدة من
القوى العاملة ،تنمو مبعدل �أعلى من معدل النمو ال�سكاين
نف�سه .تظهر البيانات يف اجلدول � 4أن ن�سبة النمو ال�سكاين

يف العامل العربي و�صلت �إىل  %2.3ما بني  1990ـ  1992حتى
 2005ـ  ،2007بينما �إزداد منو القوى العاملة بن�سبة %3.6
�سنوي ًا مرتافق ًا مع تراجع يف ح�صة القطاع الزراعي من
التوظيف مبعدل � %2.3سنوي ًا يف الفرتة ذاتها .لقد ت�سبب
غياب التنويع يف االقت�صادات الريفية مع �ضعف الروابط ما
بني الزراعة والن�شاطات ال�صناعية الأخرى مثل امل�شاريع
ال�صغرية لتجهيز الأغذية وال�صناعات الغذائية الكبرية ،يف
�إعاقة التو�سع يف فر�ص التوظيف التي ميكن �أن تدعم �سبل
املعي�شة يف املناطق الريفية.
لقد تفاقمت ظاهرة الهجرة من املناطق الريفية يف العامل
العربي ب�سبب عدم كفاية البنية التحتية واخلدمات
االجتماعية يف هذه املناطق .يف حماولته لإلقاء ال�ضوء
على الأ�سباب الكامنة وراء الهجرة الداخلية يف الدول
العربية ،ي�شري بن جليلي (� )Ben Jelili 2010إىل �أهمية
عوامل اجلذب والإبعاد يف �سياق الهجرات الريفية ـ
احل�ضرية .ويو�ضح ب�أن «�أحد �أقوى العوامل يف الهجرة
الداخلية يف م�صر هي ال�سعي وراء فر�ص عمل �أف�ضل
موجودة يف �أماكن بعيدة عن مواقع التواجد الأ�صلية».
�أما يف احلالة املغربية ،في�شري امل�ؤلف �إىل �أنه «يف حال
كان الفقر الريفي هو املحفز الأ�سا�سي للهجرة ،ف�إن توفر
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الف�صل 1

الزراعة
اخلدمات احل�ضرية مثل التعليم وال�صحة والثقافة هو
عامل اجلذب الأهم» .و�أ�ضاف امل�ؤلف «يف معظم الدول
العربية ،يت�ضمن التحول من جمتمع زراعي ريفي �إىل
جمتمع ح�ضري �صناعي �إ�ضطرابات اجتماعية واقت�صادية
وا�سعة ومعادلة توظيف غري موزعة بالت�ساوي و�أحيانا
املزيد من البطالة» .من املتوقع �أن تتفاقم هذه العوامل
االجتماعية بت�أثري تغري املناخ من حاالت جفاف مكثفة
وقا�سية �إىل عدم انتظام يف ت�ساقط الأمطار ،مما ي�ؤدي
�إىل تعر�ض الزراعة و�سبل املعي�شة للمخاطر يف كثري
من املناطق الريفية .يف حال مت �إعتبار الزراعة قطاع ًا
�أ�سا�سي ًا يف توظيف القوى العاملة الريفية وم�سار ًا رئي�سي ًا
نحو مكافحة الفقر ،ف�إن الهجرة الريفية ـ احل�ضرية متثل
خطر ًا ج�سيم ًا على جهود مكافحة الفقر وتعزيز فر�ص
التوظيف.

 .2ت�أثري ال�سيا�سات الزراعية على الفقر الريفي
والأمن املعي�شي
�إذا كانت بع�ض الأجزاء يف العامل العربي قد ا�صبحت معروفة
بالرخاء وبانت�شار الرتف ،ف�إن ماليني النا�س يف دول عربية
�أخرى ال يزالون يعانون من الفقر متعدد الأبعاد .ميكن
اعتبار حواىل ربع �سكان العامل العربي �ضمن فئة الفقراء،
ومن �ضمن ه�ؤالء يعي�ش  %76يف املناطق الريفية كما هو
وا�ضح يف اجلدول .8

ميكن �أن ت�ضحي الأ�سر الواقعة يف الفقر املدقع باملدخالت
الإنتاجية التي متلكها يف �سبيل احل�صول على الغذاء ،مما
يعر�ض للخطر قدرتها على حتقيق الدخل يف ال�سنوات
املقبلة .وتقوم الكثري من الأ�سر الفقرية بتخفي�ض الإنفاق
على ال�صحة والتعليم بهدف تغذية �أفرادها ،وبالتايل
الت�ضحية بانتاجية الأجيال املقبلة .تعترب الأ�صول التي
متلكها الأ�سر مثل الأرا�ضي ورا�س املال املادي ،والتعليم
وال�صحة عوامل جوهرية يف قدرة املزارعني على ت�أمني
�سبل املعي�شة الريفية وامل�شاركة واملناف�سة يف الأ�سواق
الزراعية ( .)World Bank, 2008وبالتايل يعترب حت�سني
الو�صول �إىل هذه الأ�صول �أمر ًا حا�سم ًا لتعزيز القدرة
ال�شرائية للمزارعني ويتطلب ا�ستثمار ًا عالي ًا من القطاع
العام.
ومع تواجد ثالثة �أرباع الفقراء يف املناطق الريفية ،ف�إن
حواىل  %40من �سكان الدول العربية يف منطقة حو�ض
البحر املتو�سط يعتمدون يف معي�شتهم على الزراعة
و�إنتاج الفاكهة واخل�ضار واحلبوب .وبالتايل ف�إن القرارات
املتعلقة مبدى وترتيب و�سرعة حتريرالتجارة يف القطاع
الزراعي �سوف تكون لها ت�أثريات �شديدة على �سبل
املعي�شة الريفية يف تلك املنطقة (.)Oxfam, 2004
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يعترب الإ�ستثمار يف املزارع ال�صغرية �أمر ًا جوهري ًا ملكافحة
الفقر الريفي وزيادة الأمن الغذائي على امل�ستوى الوطني.
�أن متكني �أ�صحاب املزارع ال�صغرية من زيادة �إنتاجيتهم
ي�ساهم يف حت�سني الأمن الغذائي الأ�سري والذي بدوره
ي�ساهم يف الأمن الغذائي الوطني .وبالتايل ميكن اعتبار
�ضمان �سبل معي�شة �أ�صحاب املزارع ال�صغرية هدف ًا
�أ�سا�سي ًا من �أهداف الأمن الغذائي (IFAD and FAO,
.)2007; FAO, 2008

 .3خدمات الإر�شاد الزراعي والتنمية الريفية

العامل العربي معروف ب�ضعف يف البنى امل�ؤ�س�سية
واملنظمات على امل�ستوى الريفي (.)Yamouri, 2008
ويعاين القطاع الزراعي يف معظم الدول العربية من
�ضعف خدمات الإر�شاد الزراعي ،بالإ�ضافة �إىل �أن
املزارعني يحتاجون �إىل بحوث علمية �أكرث ا�ستجابة
للتحديات والقدرة على اال�ستخدام الكفوء للمعرفة
الناجتة عنها .هنالك تباين كبري يف الإنتاج ما بني
املزارعني �ضمن مو�سم النمو الواحد ،ومن مو�سم �إىل
التايل .وتت�سبب كميات املحا�صيل غري املنتظمة �إ�ضافة
�إىل غياب منافذ الت�سويق املالئمة للمنتجات الزراعية يف
حرمان املزارعني ال�صغار من تدفق ثابت للدخل .رمبا
ينتج املزارعون ال�صغار كميات من الغذاء �أقل من املزارع

الكربى بناء على امل�ساحة وعدد املزارع ،ولكنهم ميثلون
ن�سبة كبرية من الفئة امل�ستهدفة ،وبالتايل يتمثل الف�شل
الأكرب يف الإر�شاد الزراعي يف عدم توفري املعلومات
الكافية لهم ( .)IAASTD, 2009وبالرغم من �أن املر�أة
ت�ساهم وت�شارك بن�شاط يف كل العمليات الزراعية،
ف�إنها ال ت�ستفيد من اخلدمات الإر�شادية .وي�شري كل من
� )1992( Saito and Spurlingإىل �أنه يف الوقت الذي
يتم فيه تدريب الن�ساء كموظفات يف الإر�شاد الزراعي،
ف�إن ن�سبة قليلة جد ًا منهن تخرج من املكاتب للتفاعل مع
املزارعات.

 .4ت�أثري العوملة

ت�شكل القوى الدولية حتدي ًا كبري ًا �أمام قدرة الدول النامية
على �إطعام ذاتها ( .)Altieri, 2009لقد قامت عدة دول
نامية ،ومنها عدة دول عربية ،بتنظيم اقت�صاداتها حول
قطاع زراعي موجه نحو الت�صدير ومعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على الزراعة الأحادية .هذا النمط يخلق الكثري من امل�شاكل
االقت�صادية والبيئية واالجتماعية ،ومنها الت�أثريات
ال�سلبية على ال�صحة العامة وتكامل النظام البيئي
ونوعية الغذاء ،ويف عدة حاالت ي�ؤدي �إىل �إ�ضطراب يف
�سبل املعي�شة الريفية التقليدية ،بينما ي�ساهم يف ت�سارع
مديونية العديد من املزارعني (.)Altieri, 2009
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ال�شكل 3

الزراعة
تكاليف التدهور ال�سنوي للأرا�ضي

ح�صة الناجت املحلي االجمايل (ن�سبة مئوية)
1.5

1.0

0.5

0.0

اجلزائر

م�صر

�سورية

لبنان

تون�س

املغرب

مالحظة :تواريخ التقديرات هي  1999للجزائر وم�رص وتون�س ،و 2000للبنان واملغرب ،و 2001ل�سورية
امل�صدرSarraf, 2004 :

ج .ت�أثريات ال�سيا�سات الزراعية
على اال�ستدامة البيئية
 .1الت�صحر

ميكن �إعتبار الت�صحر وتدهور الأرا�ضي �أكرب امل�شاكل
البيئية يف العامل العربي� .أهم ا�سباب الت�صحر هي النتيجة
الرتاكمية للن�شاطات الإن�سانية من جهة والعوامل البيئية
الطبيعية من جهة �أخرى ،مثل تغري املناخ واجلفاف
و�إجنراف الرتبة .هنالك العديد من الن�شاطات الب�شرية
التي ت�ساهم ب�شكل فعال يف تدهور الأرا�ضي يف املنطقة،
ومنها ممار�سات الري غري الكفوءة والرعي اجلائر
والزراعة غري املن�ضبطة وقطع الأ�شجار للح�صول على
الوقود اخل�شبي و�إ�ساءة �إدارة املوارد املائية .وبالرغم من
غياب البيانات الدقيقة حول كل �سبب منها قامت الباحثة
�صراف ( )Sarraf, 2004بتطوير منظومة
االقت�صادية ّ
من التقديرات الكمية للكلفة ال�سنوية لتدهور الأرا�ضي
ملعرفة الت�أثريات االقت�صادية لتدهور الأرا�ضي يف �ست
دول عربية ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل .3
من املتوقع �أن تت�أثر الزراعة والغابات ب�شكل كبري من
تغري املناخ مبا �أن القطاعني يعتمدان ب�شكل مبا�شر على
احلالة املناخية .ت�ساهم الغابات يف تنظيم نوعية املياه
العذبة عن طريق �إبطاء �إجنراف الرتبة وت�صفية امللوثات
املتواجدة يف املياه .كما ت�ساهم يف تنظيم توقيت ونوعية
�إعادة ال�ضخ لأحوا�ض املياه اجلوفية .ويف ما يتعلق

مبنظومة اخلدمات والفوائد التي تقدمها الأنظمة البيئية
للغابات ،ف�إن واحد ًا من �أهم هذه اخلدمات املرتبطة
برفاهية الإن�سان هي حماية التنوع احليوي وتخزين
الكربون ،حيث يحتفظ الغطاء النباتي للغابات بحواىل
 %40من كل كمية الكربون املخزنة يف الأنظمة البيئية.
ولكن الغابات يف العامل العربي تواجه �أخطار ًا عديدة منها
التحول نحو الزراعة واال�ستخدامات الأخرى للأرا�ضي
وجتزئة املوائل وقطع الأ�شجار ،علم ًا ب�أن تعرية الغابات
وتدهور �أرا�ضيها ي�شكالن م�صدر ًا رئي�سي ًا النبعاثات
الكربون �إىل الغالف اجلوي .ومن �ش�أن النمو املتوقع
يف امل�ساحات املزروعة �أن ميت�ص الكربون .وبالتايل ف�إن
ا�ستمرار الن�سبة احلالية من قطع الغابات �سيجعلها تبقى
م�صدر ًا لالنبعاثات الكربونية وم�ساهم ًا يف تغري املناخ
العاملي (.)IUCN, 2008
ال �شك يف ان حالة الغابات يف العامل تتدهور يف حال
ا�ستخدمنا م�ؤ�شر تخزين الكربون ،ولكن ميكن �إيقاف هذا
التوجه عن طريق �إن�شاء حوافز اقت�صادية منا�سبة .يو�ضح
اجلدول  ،9امل�ساحات الكلية للغابات يف بع�ض الدول العربية
ون�سبة �إزالة الغابات� ،إ�ضافة �إىل جهود �إعادة زرع الغابات يف
كل دولة واملجموع الكلي للكربون املتواجد يف الكتلة احلية.
وي�شري م�صطلح الغابات الأولية �إىل �أكرث �أمناط الغابات
تركيز ًا بالكربون واحتواء على التنوع احليوي.
وي�ساهم فقدان التنوع احليوي يف �إنتاجية الأنظمة البيئية
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كميات املياه املتاحة وا�ستخداماتها يف العامل العربي

الدولة
اجلزائر
البحرين
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عُ مان
قطر
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
تون�س
االمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن
امل�صدر:

Barghouti, 2010

ً
اال�ستخدام ال�سنوي للمياه
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ن�سبة اال�ستخدام لكل قطاع
الزراعة

غري متوافر

 :.Negحجم زهيد للمياه

ويقلل من قدرتها على املرونة يف مواجهة الكوارث الطبيعية
�أو ال�ضغوطات التي يت�سبب بها الإن�سان مثل الت�صحر،
وبالتايل �إ�ضعاف قاعدة �سبل املعي�شة امل�ستدامة .ال تتعر�ض
الغابات �إىل تراجع يف م�ساحاتها فح�سب ،بل �أي�ض ًا �إىل
تراجع يف قدرة الغابات املتبقية على احلفاظ على التنوع
احليوي فيها� .أن الغطاء ال�شجري الذي تقدمه الغابات
ي�ساهم يف �إثراء التنوع احليوي عن طريق تعزيز تواجد
عدة �أنواع من الربمائيات والطيور والثدييات والزواحف.
ويو�ضح اجلدول  10بع�ض الإح�صاءات حول ت�أثري الغابات
على التنوع احليوي يف بع�ض الدول العربية

 .2املياه
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من املتوقع �أن ي�ستمر تزايد الطلب على املياه يف الدول
العربية يف العقود القادمة بفعل النمو ال�سكاين والت�صنيع
وحت�سن م�ستويات احلياة .ويف هذا ال�سياق ف�إن امل�ستويات

املرتاجعة من موارد املياه والتي تقدر بحواىل  313بليون مرت
مكعب يف العامل العربي (� )FAO, 2003سوف ت�ؤدي �إىل
املزيد من حتديد منو الزراعة .ال تتجاوز امل�ساحة املزروعة
يف العامل العربي  197مليون هكتار من �أ�صل  536مليون
هكتار ( )FAO, 2005aمن الأرا�ضي القابلة للزراعة يف
املنطقة ،ومنها  72مليون هكتار فقط تت�ضمن ن�شاط ًا زراعي ًا
يف الوقت احلايل (.)GSLAS et al., 2009
وعلى امل�ستوى الوطني ،تراجعت ح�صة املياه العذبة املتاحة
للفرد يف  13دولة عربية �إىل ما هو �أقل من  500مرت مكعب
�سنوي ًا مقارنة مع معدل عاملي للفرد ي�صل �إىل  8000مرت
مكعب �سنوي ًا يف العام .)WRI, 2010( 2007
ويف حال ا�ستمرار الو�ضع احلايل ،ف�إن ح�صة املياه القليلة
املتاحة حالي ًا للفرد �سوف ترتاجع ب�شكل �أكرب نتيجة
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الزراعة

الف�صل 1

ت�أثريات تغري املناخ .ويو�ضح اجلدول  11الكميات املتوفرة
من املياه �سنوي ًا يف الدول العربية .ومع ا�ستخدام حواىل
 %85من الكميات املتاحة حالي ًا لأغرا�ض الزراعة كما ي�شري
اجلدول ،ف�إن القدرة على زيادة الزراعة املروية يف العامل
العربي حمدودة جد ًا .ومع ال�شح املتزايد يف املوارد املائية
ف�إن امل�ساحة الكامنة املتبقية للري يف العامل العربي ال
تتجاوز  7.3مليون هكتار (.)IFPRI, 2010
وكما يو�ضح اجلدول  ،11ف�إن القطاع الزراعي هو امل�ستخدم
الأكرب للمياه املتاحة يف الدول العربية ،حيث تتجاوز
ح�صته  %75من �إجمايل املياه املتاحة وت�صل �إىل  %85من
املياه املتجددة .ويتدفق حواىل  %60من املياه يف املنطقة
عرب �أنهار تتجاوز احلدود ،وبالتايل يزيد ذلك من �صعوبة
وتعقيد �إدارة املوارد املائية ويطرح عدة حتديات ت�ساهم يف
عدم اليقني فيما يتعلق بالإنتاجية الزراعية.
توجد عدة تبعات ل�شح املوارد املائية ،حيث ي�شكل ذلك
حتدي ًا كبري ًا �أمام الأمن الغذائي واال�ستقرار االجتماعي يف
وجود منو �سكاين كبري يف املنطقة .ي�ؤدي �شح املياه �أي�ض ًا
�إىل تعر�ض الأنظمة البيئية �إىل عدة �ضغوطات وتدهور
م�ستمر ،وكذلك �إىل دمار بعيد املدى للرتبة والأحوا�ض
اجلوفية غري القادرة على جتديد كميات املياه فيها ب�سهولة.

ال�شكل 4

وقد �ساهم ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية يف تلوث الأحوا�ض
املائية املوجودة يف املنطقة.
قامت الدول العربية بتوفري املياه ب�سعر رخي�ص للمزارعني
من خالل التمويل العام ( )Malik, 2008حيث ال تغطي
�أ�سعار مياه الري يف الدول العربية �إال نزرا ي�سري ًا من كلفة
ال�صيانة والت�شغيل .ويدفع م�ستخمو املياه عادة �سعر ًا
قلي ًال ملياه الري التي يتم تزويدهم بها من احلكومات،
وال توجد �أية حوافز لتغيري الأمناط الزراعية للمحا�صيل
الكثيفة اال�ستخدام املائي �أو زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه
( .)Barghouti, 2010وقد ت�سببت هذه ال�سيا�سة يف
�إيجاد قطاع زراعة مروية مدعوم ب�شكل كبري (Abu Zeid,
 ،)2001حيث �أدت الأ�سعار املنخف�ضة للمياه �إىل تو�سعة
املناطق املروية وزيادة الطلب الزراعي على املوارد املائية
والتخ�صي�ص ال�سيئ للموارد املائية بني امل�ستخدمني
وقطاعات اال�ستخدام املختلفة .وقد �ساهم النق�ص يف
ا�ستعادة الكلفة احلقيقية للمياه و�ضعف ال�صيانة يف
تدهور البنية التحتية و�ضعف كفاءة توزيع املياه وكذلك
فعالية الري (.)Malik, 2008
ت�ؤدي زيادة التناف�س يف تخ�صي�ص املوارد املائية بني
القطاعات املختلفة �إىل الت�أثري ال�سلبي على نوعية وكمية

حما�صيل احلبوب :كيلوغرام لكل هكتار يف دول عربية خمتارة
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م�ساحة الأرا�ضي املروية يف تون�س التي مت تزويدها مبعدات
لكفاءة ا�ستخدام مياه الري على م�ستوى املزرعة)%( 2008 – 1995 ،
امل�ساحة املزودة  /امل�ساهمة االجمالية ()%
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املياه املخ�ص�صة للزراعة .يف مناطق قليلة فقط مت ا�ستبدال
الأمناط التقليدية يف الري املعتمدة على اجلاذبية وتزويد
املياه للنباتات عن طريق الإن�سياب والتي �أدت �إىل فقدان
لكميات كبرية من املياه ،ب�أمناط حديثة من الري مثل
الر�شا�شات �أو الري امل�ضغوط.
ويف �أغلب الأحيان تت�سبب كميات املياه املخ�ص�صة للري
بحدوث ت�أثريات بيئية خارجية ،وكذلك ت�ساهم يف تدهور
املوارد الطبيعية ( .)Malik, 2008وحتدث الت�أثريات
اخلارجية نتيجة لل�ضخ اجلائر للمياه �أو تلوث املوارد
اجلماعية مثل البحريات والأحوا�ض اجلوفية (Malik,
 .)2008ومن هذا املنطلق ،من ال�ضروري �أن يتم ت�ضمني
هذه التكاليف اخلارجية عندما يتم حتديد كلفة مياه الري.
(Croitoru

يف احلاالت الدرا�سية التي قدموها ،در�س
 )et al., 2010كلفة التملح وجتمع املياه يف تون�س حيث
متكنوا من تقدير الكلفة الإجمالية لتلوث املياه وحدوث
الرت�سبات يف العام  2004على الأرا�ضي الزراعية ،بحيث
كان التقدير املتحفظ لهذه الكلفة عرب  25عام ًا ما بني 46
مليون و  62مليون دوالر ،و�ضمن هذه التكاليف قدر
الباحثون �أن حواىل  %60منها ناجمة عن متلح املياه
وجتمعها .وقام الباحثون �أي�ضا بتقدير التكاليف الأخرى
املرتبطة بتلوث املياه ،ومنها فقدان الإنتاجية ال�سمكية

2005

2007

امل�ساحة املزودة  /امل�ساهمة االجمالية ()%

والت�أثري على ال�صحة العامة وال�سياحة والتنوع احليوي.
وقد مت تقدير الكلفة الإجمالية لتدهور املياه وا�ستنزاف
املياه اجلوفية يف تون�س بحواىل  165.8مليون دوالر
�أو  %0.6من الناجت املحلي الإجمايل يف العام .2004
ومت حتديد الكلفة الأكرب للتدهور البيئي على القطاع
الزراعي والتي متثلت يف ت�أثريات التملح والإجهاد املائي
على الزراعة املروية .وت�سبب ا�ستنزاف املياه اجلوفية يف
ثاين �أكرب خ�سارة اقت�صادية نتيجة تكاليف �ضخ كميات
�إ�ضافية من املياه و�إن�شاء �آبار جديدة لتعوي�ض فقدان املياه
اجلوفية (.)Croitoru et al., 2010
ميكن حتقيق �إنتاجية عالية للأرا�ضي يف بع�ض املناطق
على ح�ساب اال�ستخدام امل�ستدام للموارد املائية املتجددة،
خا�صة املياه اجلوفية .ويقدر معدل الإنتاجية املائية يف
العامل العربي بحواىل  700دوالر للمرت املكعب ،وهو ما
يعادل  %35فقط من املعدل العاملي الذي ي�صل �إىل 2000
دوالر للمرت املكعب ( .)AOAD, 2008وت�ستخدم جميع
الدول العربية كميات من مياه الري �أكرث مما هو مطلوب.
ففي  14دولة عربية مت تقدير كميات املياه املطلوبة للري
بحواىل  83بليون مرت مكعب ،ولكن الكمية احلقيقية التي
مت ا�ستخدامها و�صلت �إىل  198بليون مرت مكعب يف العام
 ،2000مما يعني ن�سبة �ضئيلة من الكفاءة الزراعية ال
تتجاوز  .)FAO, AQUASTAT %40بالن�سبة للدول التي

2008
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الف�صل 1

الزراعة

اجلدول
املياه11االفرتا�ضية
املت�ضمنة يف منتَج ما ،ال يف املعنى
تُ ع ّرف املياه االفرتا�ضية ب�أنّ ها املياه
َّ
الواقعي ،بل يف املعنى التقديري ( .)Hoekstra et al., 2002كما
�سمى � ً
أي�ضا «املياه املدجمة» �أو «املياه الدخيلة» ،وهذه الت�سمية
تُ ّ
الأخرية ت�شري �إىل � ّأن ا�سترياد املياه االفرتا�ضية �إىل بلد ما يعني
ا�ستخدام املياه اخلارجية املن�ش�أ بالن�سبة للدولة امل�ستوردة .لذا
ينبغي �إ�ضافة املياه الدخيلة �إىل املياه الأ�صيلة للبلد (Haddadin,
 .)2003وبالتايل ف�إن املياه االفرتا�ضية (�صايف ا�سترياد املياه يف بلد
�شحيح املاء) ميكن �أن تخفف ال�ضغط على املوارد املائية اخلا�صة
بكل دولة ،كما ميكن اعتبار املياه االفرتا�ضية مورداً بدي ًال للماء،
علم ًا ب�أن ا�ستخدام هذا امل�صدر الإ�ضايف ميكن �أن يكون �أداة لتحقيق
الأمن املائي الإقليمي.
ينقل املزارعون والتجار يف منطقة ال�شرق الأو�سط كميات من
املاء ت�ساوي ّ
تدفقات النيل �إىل م�صر �أو حوايل  %25من �إجمايل
وت�سمى املياه امل�ستوردة بهذه
املنطقة.
يف
املتوافرة
املياه العذبة
ّ
الطريقة «املياه االفرتا�ضية» (.)Allan, 1997
جتمع املياه االفرتا�ضية و�إنتاجية املياه بني املفاهيم الزراعية
واالقت�صادية ،مع الرتكيز على املاء ك�أحد عوامل الإنتاج الأ�سا�سية.
وبينما يهتم اجلانب الزراعي بكميات املياه امل�ستخدمة لإنتاج
املحا�صيل ،يعالج اجلانب االقت�صادي التكاليف البديلة للمياه،
وهي قيمتها يف اال�ستخدامات الأخرى التي ميكن �أن ت�شمل �إنتاج
حما�صيل بديلة �أو ا�ستغاللها يف ن�شاطات بلدية و�/أو �صناعية �أو
ترفيهية.
وتتوافق فكرة املياه االفرتا�ضية مع مفهوم الإدارة املتكاملة
للمياه ،حيث ينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان خمتلف جوانب
العر�ض والطلب على املياه عند حتديد اال�ستغالل الأمثل ملوارد
املياه املحدودة ( .)Bouwer, 2000كما �إن هذا املفهوم ميكن �أن
يخف�ض الأعباء املالية الناجتة عن تطوير بنية حتتية جديدة
لتوزيع املياه .وينبغي ،على وجه اخل�صو�ص ،النظر يف التكاليف
البديلة ال�ستخدام املياه ،التي تعترب جز ًءا �أ�سا�س ًيا من فكرة املياه
االفرتا�ضية ،وذلك عند حماولة توزيع موارد املياه ال�شحيحة
فعال.
ب�شكل ّ

ونظراً �إىل �أن املياه �سلعة نادرة ،ينبغي النظر �إليها من الزاوية
االقت�صادية وتخ�صي�صها وتوزيعها بفعالية بناء على قيمتها
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية يف اال�ستخدامات البديلة.
وهكذا ُيعترب مفهوم املياه االفرتا�ضية مفهوم ًا جذّاب ًا من الناحية
االقت�صادية ،فهو يتيح للبلدان ال�شحيحة املاء ح ًّال ق ّي ًما بالن�سبة
لأمنها الغذائي ،وذلك با�سترياد منتجات كثيفة اال�ستهالك للماء
ب�أ�سعار زهيدة بد ًال من ا�ستخدام املياه لإنتاج منتجات كثيفة
اال�ستهالك للماء ومنخف�ضة القيمة.
وعلى كل حال ،ما زال مفهوم املياه االفرتا�ضية مثرياً للنقا�ش يف
جماالت التجارة الدولية يف املنتجات الزراعية ،كما هي احلال
بالن�سبة للمنتجات التي ت�صدرها الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي وهي ذات �أ�سعار مدعومة ب�شكل عالٍ  ،مما يجعل
الأ�سعار املحلية يف الدول امل�ستوردة غري مالئمة للمناف�سة وذات
تطور الزراعة يف تلك البلدانُ .ي�ضاف �إىل ذلك
نتائج عك�سية على ّ
� ّأن القلق ب�ش�أن احل�صول على الأغذية من دون ت�أخري وبال انقطاع،
ب�سبب نق�ص االمدادات �أو فر�ض قيود على الت�صدير ،ميكن �أن
ُيعيق اعتماد مبادئ مفهوم املياه االفرتا�ضية� .إنها م�س�ألة خالفية
بامتياز تعك�س بكل و�ضوح ذلك الت�شابك القائم بني املياه والزراعة
وال�سيا�سة (.)UNESCO, 2003a
ويف ظل هذه الظروف ،يجب على الدول العربية �أن تزيد فعالية
ا�ستخدامها املياه االفرتا�ضية �إىل �أق�صى ح ّد ممكن و�أن تتبنى �سيا�سات
مرنة ّ
لتوظف املياه االفرتا�ضية يف �سبيل الأمن الغذائي وف ًقا للإمكانات
ُ
الزراعية واملزايا الن�سبية .كما ينبغي �أن تبنى هذه ال�سيا�سات على
تقييم �شامل للبدائل من �أجل الأمن الغذائي ،مع جملة خيارات عملية
ت�ؤدي �إىل حتقيق �أف�ضل املنافع االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .و�إذا
كان ا�ستخدام املياه االفرتا�ضية ميكن �أن يخ ّفف ال�ضغوط على موارد
املياه القليلة يف املنطقة ،ف�إن التعاون بني الدول العربية وف ًقا للمزايا
الن�سبية يف املوارد الزراعية هو �أمر �ضروري لتعزيز �أمن الإمدادات
الغذائية .وكذلك ف�إن �ضمان توافر الأغذية على املدى البعيد من خالل
مفهوم املياه االفرتا�ضية �أمر ميكن حتقيقه على �أ�سا�س تبادل املنافع
بني دول عربية لديها �أموال قابلة لال�ستثمار وبلدان �أخرى نامية
أرا�ض وا�سعة وموارد مائية كافية.
تتمتع مب�ساحات � ٍ

تعتمد كلي ًا على الزراعة املروية واملياه اجلوفية ،مثل دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،يتم حتقيق الإنتاجية العالية
ن�سبي ًا للمحا�صيل عن طريق تهديد ا�ستدامة الأحوا�ض
اجلوفية نتيجة ال�ضخ الزائد.
وفقا لدرا�سة ما�ساراتو (2002

 ،)Massaratu,ف�إن الكلفة

االجتماعية للتزويد املائي ال تقت�صر فقط على كلفة ال�سلع
واخلدمات املطلوبة لتوفري املياه للم�ستخمني ،ولكن
�أي�ض ًا الكلفة التي يدفعها املجتمع على �شكل تراجع فر�ص
ا�ستخدام املياه يف حاجات �أخرى والتكاليف املطلوبة من
�أجل �إدامة وحت�سني نوعية وكمية ر�أ�س املال املائي �إىل
امل�ستويات التي تعترب كافية لال�ستدامة الطويلة الأمد.
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 .3الت�أثريات على �أنظمة دعم احلياة

حمرك ًا للتغريات البيئية واملناخية .ويف
تعترب الزراعة ّ
العامل العربي تقوم الزراعة با�ستنزاف املياه من الأحوا�ض
املائية مبعدالت �أ�سرع من �إعادة ال�ضخ الطبيعي لها .ومن
خالل �سوء اال�ستخدام ،ترتاكم املبيدات ال�سامة يف املياه
اجلوفية وال�سطحية م�سببة التلوث املائي .ت�ؤدي هذه املواد
الكيماوية �إىل تقليل التنوع احليوي يف الرتبة وت�شكل
خطر ًا �صحي ًا على العمال الزراعيني الذين ي�ستخدمونها
يف احلقل .وجتري املخ�صبات الكيماوية يف م�سارات مائية
خارجة من املزارع نحو الأنظمة املائية الطبيعية ،مثل
الأنهر والبحريات ،م�سببة تغريات يف ال�صفات البيولوجية
لهذه الأنظمة املائية ت�ؤدي �إىل �إ�ضطراب النظام البيئي
وقتل الأ�سماك عن طريق حرمانها من الأوك�سجني الذائب
الالزم حلياتها .وبالإ�ضافة �إىل التغريات يف ا�ستخدامات
الأرا�ضي والتي ت�ساهم ب�شكل كبري يف انبعاثات غازات
الدفيئة ،تعترب الزراعة ن�شاط ًا ذا ا�ستخدام مكثف للطاقة
وي�ستهلك كميات كبرية من الوقود الأحفوري لإنتاج ونقل
وا�ستخدام املواد الكيماوية الزراعية.

 .IIIالأمن الغذائي
هنالك جمموعة من العوامل التي تثري القلق حول
م�ستقبل الأمن الغذائي يف العامل ،منها التزايد الكبري
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يف النمو ال�سكاين وتعاظم ال�ضغوط على املوارد املحدودة
من املياه والأرا�ضي والتاثريات البيئية الناجمة عن تو�سع
وتكثيف الن�شاطات الزراعية .ومع ذلك ف�إن تقرير ًا
�صادر ًا عن منظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة (فاو)
تي�شري �إىل �أن «الأدلة التاريخية تدعم حقيقة �أن النمو يف
القدرة الإنتاجية للزراعة العاملية كان دائم ًا �أكرث من كاف
لال�ستجابة �إىل الطلب املتزايد للغذاء» ،كما ي�شري التقرير
�أنه «على امل�ستوى العاملي ميكن تطوير القدرة الإنتاجية
الكامنة �إىل م�ستوى كاف ملواجهة الزيادة املتوقعة يف
الطلب خالل العقود اخلم�سة القادمة» .ولكن التقرير
يحذر يف املقابل من �أنه يف «حال مل يتم تطوير القطاع
الزراعي املحلي وفتح فر�ص �أخرى لك�سب الدخل ،ف�إن
غياب الأمن الغذائي الناجم عن الإنتاج املحلي املحدود
�سوف ي�ستمر حتى يف ظل وجود فائ�ض غذائي على
امل�ستوى العاملي� .أن احلاجة �إىل تطوير الزراعة املحلية يف
هذه الظروف هو متطلب رئي�سي لتح�سني الأمن الغذائي»
(.)FAO, 2006a
وا�ستنادا �إىل قمة الغذاء العاملية يف العام  ،1996ف�إن
الأمن الغذائي يحدث يف حال «ح�صول جميع النا�س
يف جميع الأوقات على القدرة االقت�صادية واملادية
للو�صول �إىل الغذاء الكايف وال�سليم واملغذي الذي يحقق
احتياجاتهم الغذائية وما يف�ضلونه من �أ�صناف من �أجل

تطور معدل كميات املياه املخ�ص�صة لكل هكتار من الأرا�ضي املروية  1990ـ ( 2030مرت مكعب لكل هكتار)
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الف�صل 1

الزراعة

حت�سني وا�ستقرار �إنتاج احلبوب َ
املطر ّية
حممود ال�صلح
ّ
اجلافة ب�أنها تلك التي تكون بطبيعتها مفتقرة �إىل
ُتع َّرف املناطق
املاء .ونعلم �أن موارد املياه املتج ّددة حمدودة وكم ّيات املطر متغيرّ ة
وال ميكن التن ّب�ؤ بها .وال ّ
�شك ب�أن هذه املتغيرّ ات املناخية الق�صرية
ّ
وتتوقع
املدى �ستتفاقم نتيجة حلدوث تغيريات مناخية بعيدة املدى.
معظم النماذج املناخية �أن يزداد و�ضع اجلفاف وارتفاع احلرارة �سوءاً
يف املناطق اجلافة يف غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا ،باال�ضافة �إىل تغيريات
مما �سي� ّؤدي �إىل كرثة تكرار
يف التوزّع املو�سمي واملكاين لت�ساقط املطرّ ،
الظواهر املناخية ال�شديدة (حاالت اجلفاف والفي�ضان) وزيادة ح ّدتها.
لذا ف�إن البلدان ال�شديدة االعتماد على الزراعة البعلية �ستكون �أ�ش ّد
عر�ضة من غريها للخطر ،لأنها �أكرث تع ّر�ض ًا لتغيرّ الأمناط املناخية
املو�سمية.

املح�سنة املتك ّيفة مع عوامل الإجهاد
1 .1ا�ستخدام �أ�صناف البذور
ّ
الأحيائي والال�أحيائي.
2 .2ا�ستخدام مياه الأمطار املحدودة مبزيد من الكفاءة والفعالية،
وذلك عملي ًا باتباع ما يلي:
•حت�سني ممار�سات �إدارة الرتبة واملياه واملحا�صيل يف ا َملزارِع
للمحافظة على رطوبة الرتبة وزيادة كفاءة ا�ستغالل املياه.
•ا�ستخدام مياه الري �إىل جانب مياه الأمطار ،وذلك باعتماد الري
التكميلي.
3 .3خلق بيئة مالئمة :حتديد اخليارات يف امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات
التي ت�ساهم يف ن�شر الوعي بني املزارعني واعتمادهم تقن ّيات
تطوير الإنتاجية.

يعاين �إنتاج املحا�صيل يف العامل العربي من حمدودية الغالل وتدنّيها حت�سني اجلبلة الوراثية و�أنظمة البذور

وتق ّلباتها .حتى �إن �إنتاج الأغذية الأ�سا�سية واملحا�صيل الغذائية ،يف
املوا�سم اجل ّيدة ،ال يكون كافي ًا لتلبية كل االحتياجات .فالإنتاج املحلي
للحنطة ،وهي املك ّون الأ�سا�سي للغذاء الوطني ،ال يفي �إ ّال بن�صف
وي�شار �إىل � ّأن ال�شعري ُيزرع عموم ًا يف
مع ّدل اال�ستهالك ال�سنويُ .
الأرا�ضي احل ّد ّية البعلية ،وهو العلف الأ�سا�سي للموا�شي يف املنطقة.
لذا ف�إن حت�سني الإنتاج املحلي للحبوب �سوف ي�ساهم يف اال�ستعا�ضة
عن اال�سترياد ويعزّز الأمن الغذائي .ونظ ًرا لندرة املوارد املائية
التو�سع يف الري حمدودة جداً ،كما � ّأن زيادة الطلب
املتج ّددة ف�إن فر�ص
ّ
ً
لال�ستخدامات احل�ضرية وال�صناعية �ستح ّد حتما من املياه املتوافرة
حالي ًا للإنتاج الزراعي .ونظراً لتفاقم ظروف ندرة املاء ،ف�إن ال�سبيل
الرئي�سية لزيادة �إنتاج احلبوب هي بتح�سني �إنتاجية وفعالية الزراعة
املطرية� ،أي غري املروية التي تعتمد على الأمطار فقط.

ن�شري �إىل � ّأن مع ّدالت �إنتاج احلبوب املطرية يف املنطقة متدنّية .كما �إنها
تبعا ملع ّدالت �سقوط املطر ،كما يبدو
تتق ّلب ب�شكل ّ
حاد بني عام و�آخر ً
يف ال�شكل ب .1وتظهر احتماالت زيادة �إنتاجية احلبوب املطرية� ،أو ًال
يف الإنتاج الذي ُ�س ِّجل يف حمطات الأبحاث يف املنطقة ،وثاني ًا يف الإنتاج
احلا�صل يف بلدان �أخرى ذات � ٍ
أرا�ض قاحلة ،مثل �أو�سرتاليا ،كما يبدو
يف ال�شكل ب 2وال�شكل ب .3وتعود هذه الفجوة الإنتاجية� ،أي الفارق
حتققه ّ
بني الإنتاج يف حقول املزارعني والإنتاج الذي ّ
حمطات الأبحاث،
�إىل ع ّدة عوامل منها القيود البيئية والآفات والأمرا�ض وممار�سات
املزارعني يف �إدارة املحا�صيل.
وفعال ّية حما�صيل احلبوب املطرية باعتماد
وميكن حت�سني �إنتاجية ّ
�أ�سلوب متكامل يجمع اخلطوات التالية:

ّ
ت�شكل عوامل الإجهاد البيئي ،مثل اجلفاف و�ش ّدة احل ّر ،عوائق
كربى حت ّد الإنتاجية يف املناطق اجلافة .ومع تزايد الدالئل على تغيرّ
املناخ ،من املرجح �أن تت�أثر نظم �إنتاج املحا�صيل يف الأرا�ضي القاحلة
�سلب ًا بزيادة عوامل �إجهاد اجلفاف واحلرارة وتق ّلباتها  .لذا ال بد من
حتمل احلرارة واجلفاف،
حت�سني اجلبلة الوراثية وتنويع �آليات ّ
ورفع �إمكانيات الإنتاج ،ومقاومة الأمرا�ض والآفات ،وحت�سني و�ضعية
اال�ستخدام النهائي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي ا�ستهداف ون�شر
املح�سنة يف مناطق الإنتاج التي ُط ِّو َرت من �أجلها.
الأ�صناف ّ

املح�سنة �إ ّال �إذا كانت البذور
لكن ال ميكن حتقيق فوائد من الأ�صناف
ّ
متوافرة للمزارعنيُ .
وتعترب م�س�ألة ت�أمني البذور م�س�ألة هامة
ُ
هملة ،على وجه اخل�صو�ص ،ال تزال
مل
وا
الهام�شية
جدًا .ففي البيئات
َ
املجتمعات املحلية الزراعية تعتمد على م�صادرها اخلا�صة للح�صول
على البذور .لذا ينبغي تعزيز قدرات �أنظمة البذور الر�سمية وغري
الر�سمية لإمداد جمتمعات املزارعني بالبذور اجليدة للأ�صناف
وفعالة.
املتك ّيفة بطريقة جمدية ّ

ممار�سات الإدارة يف املزارع

املح�سنة لن ت�صل �إىل غاية مداها الإنتاجي املرج ّو �إذا
هذه الأ�صناف
ّ
مل تواكبها ممار�سات �إدارة متكاملة للآفات والأمرا�ض ،مبن ّية على
تدخ ّالت مقبولة بيئ ًّيا ت�شمل املكافحة البيولوجية ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال
�إدارة الرتبة واملاء واملحا�صيل .ومن �ش�أن املمار�سات اجل ّيدة يف �إدارة
الرتبة واملحا�صيل �أن ترفع �إىل ح ّد كبري فعالية ا�ستخدام املاء و�إنتاجية
النبات .وت�شمل هذه املمار�سات اعتماد املواعيد املقرتحة لزرع البذور،
ون�سب الأ�سمدة �إىل البذور ،وتناوب املحا�صيل ،وممار�سات �إدارة
َ
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التقلبات يف الإنتاج ال�سنوي (بالطن)

االنتاج ( 1000مرت)

7000
6000
5000

املغرب
اجلزائر
م�صر
�سورية
تون�س

4000
3000
2000
1000
0

امل�صدر:

1990
ICARDA, 2007

ال�شكل ب2
10000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

الفجوة الإنتاجية يف �سورية :الفرق بني �إنتاج املزارعني واحتماالت الإنتاج
كما ظهرت يف حماوالت حمطات الأبحاث
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الأمرا�ض والآفات .وميكن حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من هطول املطر
لنم ّو النباتات باعتماد الإدارة اجليدة التي تخ ّف�ض ّ
التبخر من �سطح
الرتبة وترفع م�ستوى ّ
الرت�شح وقدرة الرتبة على احتواء املاء ،وبالتايل
زيادة امت�صا�ص املاء والنتح يف نبات املح�صول.
�إن اجلمع بني ا�ستخدام ماء املطر والري بكميات حمدودة يف الفرتات
احلرجة لتخفيف �إجهاد الرطوبة يرفع �إىل ح ّد كبري �إنتاج ّية احلبوب
املطريةُ .
وتظهر التجارب يف املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق

اجلافة (�إيكاردا) �أن �إ�ضافة ري تكميلي مبقدار  70مليم ًرتا يف مو�سم
بلغ معدل �أمطاره  320مليم ًرتا ،قد رفعت الإنتاج �إىل ما يزيد على
ال�ضعفني .كما �إن ا�ستخدام الري الإ�ضايف هو و�سيلة �أفعل ال�ستغالل
مياه الري .فالإنتاج ّية (املح�صول لكل وحدة ماء) يف الري التكميلي
الري الكامل.
هي �أعلى بكثري من الإنتاجية يف �أنظمة ّ

دعم امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات

يحتاج املزارعون لدعم امل�ؤ�س�سات وال�سيا�سات ليتبنّوا التط ّور
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مناذج �إنتاج القمح املطري على املدى الطويل (� :)2010 – 1980إنتاج القمح الفعلي يف حمطة الأبحاث
الرئي�سية لإيكاردا يف تل هادية� ،سوريا ،والإنتاج النموذجي (باملحاكاة) ملنطقة �شرق املتو�سط و�أ�سرتاليا.
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الغلة البعلية املحتملة� ،أ�سرتاليا
امل�صدر:

الغلة البعلية املحتملة� ،شرق املتو�سط

حمطة تل هادية ـ على املدى الطويل فعلي

ICARDA, 2007

التكنولوجي .وينبغي معرفة الظروف التي ميكن �أن تعيق �أو ت�س ّرع
اعتماد التقنيات اجلديدة .وهذا يتط ّلب حتديد ال�سيا�سات والأجواء
امل�ؤ�س�ساتية واالجتماعية التي ميكن يف ظ ّلها �أن تتخذ املجتمعات
و�أو�ساط املنتجني يف الريف قراراتها ،وكذلك حتديد احلوافز والعوائق

التي ت�ؤثر على �إدارة املوارد والإنتاج و�إ�سرتاتيجيات �سبل العي�ش.
حممود ال�صلح ،املدير العام ،املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
اجلافة (�إيكاردا).
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توقعات منو كلفة ا�سترياد الغذاء يف العامل العربي (ب�أ�سعار  2008الثابتة)
�ألف طن
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حياة ن�شطة و�صحية» .ويت�ضمن هذا التعريف �أن الأمن
الغذائي ي�ستند �إىل ثالث قواعد ،هي توفر الغذاء و�إمكانية
الو�صول �إليه والقدرة على �شرائه وا�ستخدامه.
�إن توفر الغذاء هو القاعدة الأكرث �أهمية لبنية الأمن
الغذائي ،حيث ميكن �أن يكون الغذاء متوفر ًا من م�صادر
خارجية �أو حملية �أو الإثنني معا� .أن مفهوم الأمن
الغذائي ،بغ�ض النظر عن م�صدر الغذاء ،يعترب �أو�سع من
مفهوم الإكتفاء الذاتي والإنتاج املحلي للغذاء .ويعتمد
حتقيق الأمن الغذائي يف ال�سياق الأو�سع �أو الأ�ضيق على
الرثوة الغذائية للدولة وقدرتها غلى �إدارة تلك الرثوة
بطريقة كف�ؤة وم�ستدامة.
ت�سببت الزيادات الكبرية يف ا�سعار الغذاء يف العامني
 2007ـ  ،2008والناجمة عن عدة عوامل ،يف �أزمة غذائية
دولية ترافقت مع ت�أثريات �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
متباينة على الدول املتطورة والنامية مع ًا� .أن قيام بع�ض
الدول بتقييد �أو منع الت�صدير لل�سلع الغذائية الأ�سا�سية مثل
احلبوب �شكل خطر ًا على مفهوم الأمن الغذائي يف �سياق
العوملة االقت�صادية وحرية التجارة� .ساهمت هذه التطورات
يف �إعادة �إحياء اهتمام الدول النامية ،ومنها الدول العربية
بال�سعي وراء حتقيق االكتفاء الذاتي وو�ضع ق�ضية التنمية
الزراعية على ر�أ�س جدول �أعمال التنمية الوطنية .وقد

2020

2018

اجمايل الغذاء (دوالر)

2016

2014

2012

2010

حبوب (الف طن)

�أكدت القمة العربية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية
التي عقدت يف الكويت يف  19ـ  20كانون الثاين (يناير)
 2009على �إعطاء �أولوية كبرية للأمن الغذائي العربي
مرتبط ًا بالأمن املائي ،كما �أقرت القمة خطط عمل خمتلفة
لتحقيق هذه الأولويات.
يف الفقرات التالية �ستتم درا�سة الطاقة الزراعية الكامنة
يف العامل العربي لتحقيق الإكتفاء الذاتي يف ال�سلع
الزراعية الأ�سا�سية ،مع الرتكيز على احلبوب ،والتي تقف
على قمة الأهمية يف برامج الأمن الغذائي العربية ،حيث
تعترب الدول العربية هي امل�ستورد الأكرب للحبوب ،والتي
ت�شكل حواىل  %60من ا�ستهالك الغذاء يف العامل العربي
(.)World Bank et al., 2009

�أ .الفجوة الغذائية

تعترب الفجوة الغذائية يف العامل �أكرث ات�ساع ًا فيما يتعلق
بال�سلع الأ�سا�سية ،مثل احلبوب وال�سكر والزيوت والدهون،
حيث ت�شري الإح�صائيات اخلا�صة باالكتفاء الذاتي يف
ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية �أن العامل العربي حقق م�ستوى
من االكتفاء الذاتي ي�صل �إىل  %45يف احلبوب و  %32يف
الدهون والزيوت و  %29يف ال�سكر يف العام AOAD,( 2008
 .)2009bيعترب �إغالق هذه الفجوة يف قطاع احلبوب �أكرث
�أهمية من الزيوت وال�سكر ب�سبب الت�أثري الن�سبي للحبوب
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«الط ِّيب»� :سوق للأغذية الع�ضوية يف لبنان
«�سوق الط ِّيب» هو �أول �سوق �أ�سبوعي للمزارعني اللبنانيني يف الهواء
الطلق ،ينظم كل يوم �سبت يف �أ�سواق بريوت و�سط العا�صمة ،ويبيع
فيه منتجون من �أنحاء البالد �أغذية ع�ضوية وتقليدية طازجة.
تعنى �أ�سواق املزارعني بالدرجة الأوىل يف خلق �صلة بني املنتجني
وامل�ستهلكني ،بحيث ال يبقى الغذاء جمرد �سلعة و�ضعت على رف
ال�سوبرماركت ،بل منتج �صنعته جهود ب�شرية ومعرفة تقليدية
مرتاكمة عرب الأجيال .ال يوجد يف ال�سوق جمرد رغيف خبز ،بل خبز رميا
وخ�س خالد وكبة �سوزان ،ما يعيد حمتوى رئي�سي ًا �إىل الغذاء هو بعده
الإن�ساين والثقايف .ي�صبح للغذاء وجه ،ولال�ستهالك ارتباط بالإنتاج:
ينال املزارعون واملنتجون التقدير وكذلك عائداً عاد ًال لعملهم .ميكن
للم�ستهلكني بناء عالقات مع مزارعيهم .ويقدَّم للم�ستهلك ،كمتذوق
واع للطعام ،غذاء ذو بعد تقليدي �إ�ضايف (لي�س �أي نوع من اجلبنة،
بل درفية �أو �سردلة) و�آخر مناطقي (لي�س �أي نوع من الزيتون ،بل
زيتون حا�صبيا �أو عكار) .بالن�سبة �إىل كثريين من �سكان املدينة ،تعيد
جتربتهم يف ال�سوق ت�أ�سي�س عالقتهم مع الأر�ض كم�صدر للغذاء.
وي�ساهم «�سوق الطيب» ،عرب ربط املنتج بامل�ستهلك ،يف تغيري �صورة
املزارع املنبوذ تقريب ًا كفالحّ ،
مذكراً �سكان املدينة ب�ضرورة تقديره
واحرتامه.
مل يعد �سوق املزارعني مكان ًا تقليدي ًا للبيع وال�شراء ،بل �أ�صبح مكان
لقاء واجتماع الريف باملدينة ،لتوفري فر�ص اقت�صادية ل�صغار املزارعني
واملنتجني ،وللتوعية حول الغذاء والعي�ش ال�صحي .باخت�صار� ،إنه
م�ساحة عامة للتفاعل والتعلم حول التغذية ال�صحية واملمار�سات
الزراعية امل�ستدامة ،من الزراعة الع�ضوية �إىل الإدارة املتكاملة للآفات.

«�سوق الطيب» ،الذي ت�أ�س�س عام  ،2004هو �سوق للمنتجني فقط،
يبيع فيه ه�ؤالء مبا�شرة �إىل امل�ستهلكني من دون و�سطاء �أو و�ساطات.
هو حدث ليوم واحد :تن�صب اخليم يف ال�صباح ،وي�صل املنتجون
ب�شاحنات مليئة ب�إنتاجهم لبيعها خالل اليوم قبل عودتهم �إىل مزارعهم.
وهو ينظم �أ�سبوعي ًا منذ عام  2004من دون �أي انقطاع.
ازداد عدد امل�شاركني فيه من  10مزارعني عام � 2004إىل  60مزارع ًا
يف  .2011وترتاوح عائدات كل مزارع بني  300و�أكرث من  1000دوالر
يومي ًا .ويقدم املنتجون �أربعة �أ�صناف من املنتجات يف «�سوق الطيب»:
الفواكه واخل�ضر الطازجة ،والأغذية املحفوظة �أو «املونة» ،والأغذية
املطبوخة ،واحلرف (مثل ال�سالل واملجوهرات) .ثلث البائعني يف
ال�سوق هم مزارعون ع�ضويون مرخ�ص لهم ويحملون �شهادات ر�سمية
من قبل منظمات ،مثل امل�ؤ�س�سة املتو�سطية للرتخي�ص� ،أو ال�شهادة
اللبنانية� .أما غري املرخ�ص لهم ،فيمار�سون �أ�ساليب �إنتاج تقليدية،
متبعني قواعد �صارمة تفر�ضها �إدارة «�سوق الطيب».
لقد ارتفع الطلب على الأغذية الع�ضوية حتم ًا منذ عام  .2004ويف حني
ال تتوفر �أرقام حول املبيعات� ،شهد «�سوق الطيب» تزايداً م�ستمراً وثابت ًا
يف عدد منتجي هذه الأغذية ،ما يدل على منو قاعدة امل�ستهلكني .و�أدى
هذا النجاح �إىل تو�سيع ال�سوق الأ�سبوعي لي�شمل:
•مهرجان «احتفل بالطعام» للأغذية املناطقية� :سل�سلة تنظم
ليوم واحد يف مناطق لبنانية خمتلفة ،من �ضمنها بريوت ،للرتويج
للتقاليد املحلية والتخ�ص�صات الغذائية بالتعاون مع البلديات.
•دكانة «�سوق الطيب»� :سوق خا�ص ي�ضم خمتارات من �أف�ضل
املنتجات.

على امليزان املايل للدول .ت�صل قيمة واردات احلبوب يف
العامل العربي �إىل  %61من جمموع الكلفة الكلية ال�سترياد
ال�سلع الغذائية الرئي�سية يف العام  2008والذي ي�صل بدوره
�إىل  29863مليون دوالر مقارنة بكلفة ا�سترياد الزيوت
( )%18وال�سكر (.)AOAD, 2009a( )%9

ب� .إنتاج احلبوب

تختلف م�ستويات �إنتاج احلبوب يف العامل العربي ب�شكل
كبري بني الدول وكذلك قدرة االكتفاء الذاتي لها ،بحيث
ترتاوح ما بني  %0يف جيبوتي و  %75يف ال�سودان ،مبعدل
 %45.5جلميع الدول يف العام  ،2008كما هو مو�ضح يف
اجلدول )AOAD, 2009a( 12
هنالك ثالثة عوامل تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف التوقعات

امل�ستقبلية لالكتفاء الذاتي يف احلبوب يف العامل العربي،
هي النمو ال�سكاين وم�ساحة الأرا�ضي املزروعة واملوارد
املائية .من املتوقع �أن يزداد عدد ال�سكان يف الدول العربية
من  359مليون ًا يف العام � 2010إىل  493مليون �سنة 2030
وحواىل  600مليون �سنة  )UN, 2010( 2050وذلك بناء
على افرتا�ض معدل منو �سنوي  %1.6عرب الفرتة  2010ـ
 2030ومعدل منو  %1من  2030ـ .2050
و�صل معدل ا�ستهالك الفرد من احلبوب يف العامل العربي
�إىل  309كيلوغرامات �سنوي ًا خالل الفرتة  2007ـ 2009
( ،) AOAD, 2009bوعلى افرتا�ض ا�ستمرار هذا املعدل
وعدم احلاجة �إىل زيادة �إنتاج احلبوب بالكمية املطلوبة
ملواجهة النق�ص الغذائي يف بع�ض الدول العربية ،ف�إن
جممل ا�ستهالك احلبوب قد ي�صل �إىل  152مليون طن �سنة

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

•مطبخ «طاولة» :مطعم من طراز جديد ،حيث يجتمع مزارعون
ومنتجون من �أنحاء لبنان يف ال�سوق الأ�سبوعي ليح�ضروا �أطباق ًا
لبنانية تقليدية وفق و�صفات قدمية .ويدفع �أجر لكل امر�أة تقوم
مبهمة الطبخ .وي�شرتي املطبخ كل الطعام غري املباع .وتتغري
الأطباق والئحات الطعام يومي ًا ،لت�سليط ال�ضوء على مطبخ
قرية �أو منطقة معينة.
•«�سوق يف املدر�سة»� :سل�سلة ن�شاطات تعليمية مع املدار�س
واجلامعات.
•«ن�شرة �أخبار الطيب» ،وقريب ًا جملة �إلكرتونية ،لن�شر للمعرفة
والتوعية ومناق�شة جمموعة ق�ضايا تتعلق باحلياة اخل�ضراء
و�أ�سلوب العي�ش والطعام والتخطيط املدين امل�ستدام وال�سياحة
البيئية.
•يوفر «�سوق الطيب» فر�ص ًا اقت�صادية ل�صغار املزارعني عرب
تزويدهم بعائدات م�ستقرة ،حيث مل يتغري ر�سم ا�شرتاكهم فيه
منذ عام  ،2004وب�إمكانهم حتقيق دخل �إ�ضايف عرب امل�شاركة يف
مهرجانات «احتفل بالطعام» و دكانة «�سوق الطيب» ومطبخ
«طاولة».
ولتو�سيع نطاقه عمله ،يبني «�سوق الطيب» �سوق ًا �إيكولوجية
لتكون م�ساحة خ�ضراء �شبه دائمة لت�سويق �إنتاج املزارعني ومنطقة
للتجمع� .سوف ي�ضم ال�سوق حديقة وملعب ًا للأطفال �صديق ًا للبيئة
ومطبخ ًا وتعاونية ومن�ش�أة �صغرية للفرز و�إعادة التدوير .ويتبنى
ت�صميمه مبادىء العمارة اخل�ضراء ،من حيث ا�ستعمال مواد بناء
�أعيد تدويرها حملي ًا والتزود بالطاقة من م�صادر متجددة .وي�سعى
هذا املفهوم املبتكر �إىل جمع خمتلف املجتمعات اللبنانية يف م�ساحة
�صديقة للبيئة غري متوفرة حتى الآن يف بريوت ،التي هي يف �أم�س
احلاجة �إليها.
 2030وحواىل  185مليون طن �سنة  .2050ولتحقيق ذلك
يحتاج العامل العربي �إىل زيادة �إنتاجه من احلبوب (52
مليون طن حالي ًا) بحواىل  100مليون طن بحلول �سنة
 2030و 133مليون طن بحلول �سنة  ،2050للو�صول �إىل
حالة االكتفاء الذاتي .من الوا�ضح �أن فر�ص حتقيق زيادة
كبرية يف الإنتاج من خالل تو�سعة الأرا�ضي املروية تبقى
حمدودة جد ًا نتيجة �شح املياه .ولكن اخليار الواعد يرتكز يف
ا�ستخدام املياه املتاحة بطريقة �أكرث كفاءة يف الإنتاجية.

ج� .إنتاجية احلبوب

تعترب �إنتاجية احلبوب عام ًال جوهري ًا يف توفرها ب�شكل
دائم ومتاح لال�ستهالك يف العامل العربي .وللأ�سف ف�إن
هذه الإنتاجية تعترب �ضعيفة جد ًا مقارنة مبناطق �أخرى
من العامل ،حيث مل ت�ستفد املنطقة العربية من التطور

التكنولوجي الذي �ساهم يف �إحداث حت�سن مطرد يف
حما�صيل احلبوب ،خا�صة يف �أمريكا الالتينية و�آ�سيا ،عن
طريق الثورة اخل�ضراء يف �ستينات القرن املا�ضي .وميكن
مالحظة منط �إنتاج احلبوب يف العامل العربي وبقية العامل
يف الفرتة  1961ـ  2008من خالل اجلدول  13وال�شكل .4
يو�ضح اجلدول  13م�ؤ�شرات وا�ضحة على �أن معدل �إنتاجية
احلبوب يف املنطقة ي�شهد تباين ًا �شا�سع ًا بني الدول ،حيث
يرتاوح من  567كيلوغرام لكل هكتار يف ال�سودان �إىل 7506
كيلوغرام لكل هكتار يف م�صر يف العام  .2008وميكن
تف�سري �أ�سباب الإنتاجية ال�ضعيفة يف ال�سودان والدول
العربية الأخرى ،مقارنة بالإنتاجية العالية يف م�صر
وال�سعودية ،بنوعية وكمية مدخالت الإنتاج مثل مياه الري
و�أنواع البذور واملخ�صبات امل�ستخدمة وامليكنة .يتم ا�ستخدام
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احلماية والنمو
«احلماية والنمو» عنوان تقرير جديد ن�شرته منظمة الأغذية والزراعة
للأمم املتحدة (فاو) ،وهو يدعو �إىل نهج جديد وطريقة م�ستدامة
بيئ ًّيا لزيادة �إنتاج الغذاء من �أجل �سكان العامل الذين تتزايد �أعدادهم
با�ستمرار .ي� ّؤكد هذا النهج �أنّ النموذج احلايل للإنتاج املح�صويل املك ّثف
مل يعد قاد ًرا على مواجهة حت ّديات الألفية اجلديدة.
التوجه اجلديد �إىل الدرو�س امل�ستفادة من الثورة اخل�ضراء يف
ي�ستند
ّ
�ستّين ّيات القرن الع�شرين ،وقفزتها الكربى يف الإنتاج الغذائي وتعزيزها
الأمن الغذائي يف معظم العامل النامي على مدى ع�شرات ال�سنوات من
الزراعة املك ّثفة املنطوية على ا�ستخدام الأ�صناف الوفرية الغلة ،وتقنيات
الري ،واملواد الكيماوية الزراعية ،و�أ�ساليب الإدارة احلديثة .ولقد �أ�صبح
ً
معروفا الآن �أن الثورة اخل�ضراء مل تفقد زخمها فح�سب ،كما يتبني من
تناق�ص معدالت من ّو غالل احلبوب الرئي�سية ،بل �إنها � ً
أي�ضا تع ّر�ض
للخطر قاعدة املوارد الطبيعية للزراعة و�إمكاناتها الإنتاجية يف امل�ستقبل.
يقوم منوذج (فاو) اجلديد للزراعة على �أ�سا�س التكثيف امل�ستدام
للإنتاج املح�صويل الذي يتيح �إنتاج حما�صيل �أكرث من م�ساحة الأر�ض
نف�سها مع حفظ املوارد واحل ّد من الت�أثريات ال�سلبية على البيئة والتوفري
يف التكاليف وتي�سري خدمات النظم البيئية .يتوجه هذا املفهوم ،ب�شكل
خا�ص� ،إىل املالكني ال�صغار يف البلدان النامية مل�ساعدتهم يف احلماية
والنمو يف �آن مع ًا ،وذلك باعتماد عدة ممار�سات ،من بينها الزراعة
احلفظية والري ا ُملحكم الذي ُينتِج حما�صيل �أكرث بكميات ماء � ّ
أقل،
ومكافحة الآفات ب�شكل متكامل.
ت�شمل التقنيات املالئمة للبيئة التي تقرتح منظمة الأغذية والزراعة
اعتمادها :ا�ستخدام بقايا النبات لتغطية احلقول ،وزراعة احلبوب
ب�شكل متعاقب مع البقول التي تزيد الأر�ض خ�ص ًبا ،والإكثار من الري
املحكم وحت�سني ا�ستخدام الأ�سمدة.
وورد يف التقرير �أنّ من �ش�أن هذه الأ�ساليب امل�ساهمة يف التك ّيف مع تغيرّ

تو�سع الزراعة يجب �أن نتع ّلم كيف نحفظ املوارد.
ّ

 .2النظم الزراعية

تكثيف الإنتاج املح�صويل يجب �أن ُيبنى على �أ�سا�س نظم زراعية ّ
توفر
جمموعة عري�ضة من املنافع الإنتاجية واالجتماعية – االقت�صادية
والبيئية للمنتجني وللمجتمع بوجه عام.

� .3سالمة الرتبة

يجب على الزراعة �أن تعود �إىل جذورها ،بكل معنى الكلمة ،وذلك ب�إعادة
اكت�شاف �أهمية الرتبة ال�سليمة ،واال�ستفادة من امل�صادر الطبيعية
لتغذية النبات ،وا�ستخدام الأ�سمدة املعدنية ا�ستخدام ًا ر�شيداً.

 .4املحا�صيل والأ�صناف

يحتاج املزارعون �إىل ت�شكيلة متنوعة وراثي ًا من �أ�صناف املحا�صيل
املح�سنة التي تالئم خمتلف النظم الإيكولوجية – الزراعية واملمار�سات
ّ
الزراعية وتكون مقاوِمة لتغيرّ املناخ.

� .5إدارة املياه

يتط ّلب التكثيف امل�ستدام تكنولوجيات دقيقة وذكية للري وممار�سات
زراعية تراعي النظم الإيكولوجية للمحافظة على املياه.

املناخ .وبالإ�ضافة �إىل زيادة �إنتاج الأغذية ،ف�إنها � ً
أي�ضا ت�ساعد يف تخفي�ض  .6حماية النباتات

 %30من حاجة املحا�صيل للمياه وتوفري حوايل  %60من تكاليف الطاقة.
وميكن يف بع�ض احلاالت زيادة غالل املحا�صيل �ستّة �أ�ضعاف ،كما �أثبتت
جتارب �أجريت م�ؤخ ًرا على الذ ّرة يف �أفريقيا اجلنوبية .وقد تبينّ �أن
متو�سط الغالل من املزارع التي ط ّبقت هذه التقنيات يف  57بلدًا من
ّ
البلدان املنخف�ضة الدخل قد ارتفع بن�سبة تقارب .%80
ويف ما يلي �أبرز النقاط الواردة يف ملخ�ص عام للتقرير:

 .1التحدي

لإطعام عدد �سكان العامل املتزايد ،ال خيار �أمامنا �سوى تكثيف الإنتاج
املح�صويل .لكن املزارعني يواجهون معوقات غري م�سبوقة .فلتحقيق

املبيدات تقتل الآفات ،لكنّها تقتل � ً
أي�ضا �أعداء الآفات يف الطبيعة.
فاال�ستخدام املفرط للمبيدات ميكن �أن يلحق �أ�ضرا ًرا باملزارعني
وامل�ستهلكني وبالبيئة .لذا ف�إن خط الدفاع الأول �ضد الآفات هو وجود
نظام �إيكولوجي زراعي �سليم.

 .7ال�سيا�سات وامل�ؤ�س�سات

لت�شجيع �صغار املالكني على اعتماد التكثيف امل�ستدام لإنتاج املحا�صيل
ال ب ّد من �إدخال تعديالت �أ�سا�سية على �سيا�سات التنمية الزراعية
وم�ؤ�س�ساتها.

منظمة الأغذية والزراعة (فاو)2011 ،

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
الري يف العامل العربي يف حواىل  %27فقط من جممل
املناطق املزروعة ،مع معدل ال�ستخدام املخ�صبات ي�صل �إىل
 51كيلوغرام ًا للهكتار .يف م�صر وال�سعودية ت�صل ن�سبة
الري يف الزراعة ما بني  95ـ  %100من جممل الأرا�ضي
املزروعة ،ويتجاوز ا�ستخدام املخ�صبات  366كيلوغرام ًا
لكل هكتار يف ال�سعودية وحواىل  99كيلوغرام ًا للهكتار يف
م�صر (.)AOAD, 2008
وميكن ربط الإنتاجية ال�ضعيفة يف معظم الدول
العربية �أي�ض ًا ،من �ضمن عوامل �أخرى ،بتدهور املراعي
و�أرا�ضي املحا�صيل والغابات .ففي املغرب حدث تدهور
الأرا�ضي نتيجة عوامل متداخلة مثل نوعية الرتبة اله�شة
واال�ستنزاف اجلائر ملوارد املراعي من قبل املزارعني
وحتويل املراعي املنتجة �إىل مزارع هام�شية نتيجة �ضغوط
النمو ال�سكاين وزيادة الطلب على املنتجات الزراعية
واملوا�شي (.)Sarraf and Jorio, 2010
وقدرت الدرا�سة ال�سابقة قيمة ت�أثري تدهور الأرا�ضي
على �إنتاجية املحا�صيل من خالل اخل�سائر يف حما�صيل
احلبوب ،لأن معظم الأرا�ضي الزراعية ت�ستخدم لزراعة
احلبوب� .أما بالن�سبة لتدهور املراعي ،فقد مت تقدير
الت�أثريات عن طريق �إجمايل خ�سائر �إنتاج املواد العلفية.
وبناء على ذلك ،مت تقدير التكاليف االقت�صادية لتدهور
الأرا�ضي الزراعية واملراعي يف املغرب بحواىل  134مليون
دوالر يف العام  2000وهذا ما ي�ساوي  %0,4من الناجت املحلي
الإجمايل ،حيث وقد و�صلت ن�سبة تدهور الأرا�ضي الزراعية
�إىل  %88من هذه القيمة .ومبا �أن هذه التقديرات للتكاليف
االقت�صادية ال تت�ضمن عوامل �أخرى مثل ت�أثري امللوحة على
الرتبة املروية ،ف�إن تقديرات معدل الكلفة املذكورة �أعاله قد
تكون من القيمة احلقيقية للخ�سائر االقت�صادية الناجمة
عن تدهور الأرا�ضي (.)Sarraf and Jorio, 2010

د .كفاءة الري

يعترب مفهوم كفاءة الري ن�سبي ًا� ،إذ قد تكون قيمته قليلة
�أو عالية اعتماد ًا على مرجعية التقدير� ،سواء �أكانت على
م�ستوى املزرعة �أو على م�ستوى احلو�ض املائي .ويعتمد
هذا املفهوم اي�ض ًا على كمية املياه امل�ستخدمة والتي ميكن
�أن ت�ساهم يف �إعادة تعبئة احلو�ض املائي اجلويف �أو على
احتمال ا�ستخدام �أنظمة منا�سبة لت�صريف املياه عند �إعادة
ا�ستخدام املياه املعاجلة يف الري .ومع ذلك ف�إن حت�سني
كفاءة الري تتطلب تنفيذ �سيا�سات مالئمة ال تقل �أهمية
عن �إدخال تقنيات الري احلديثة ،وذلك عن طريق عر�ض
حوافز وفوائد ترتافق مع رفع م�ستوى كفاءة مياه الري
(.)Sadik and Barghouti, 1997
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لكونهم يدفعون ثمن ًا قلي ًال ملياه الري ،ال ي�شعر م�ستخدمو
هذه املياه ب�أية حوافز �أو دوافع لتغيري �أمناط زرع حما�صيل
كثيفة اال�ستخدام املائي �أو لتقليل ا�ستخدام املياه
( .)Barghouti, 2010ال ي�ساهم ت�سعري مياه الري بطريقة
تتالءم مع قيمتها االقت�صادية يف حت�سني ا�ستعادة الكلفة
وتخفيف العبء على املوازنات العامة فح�سب ،بل �أي�ض ًا
يخلق حوافز للمزارعني لتقنني ا�ستخدام املياه يف الري.
ميكن �أن يكون تطبيق �أدوات مالئمة ال�ستعادة الكلفة
�إ�ضافة �إىل تبني تقنيات ري حديثة عام ًال جوهري ًا يف زيادة
كفاءة الري ،والذي بدوره ي�ؤدي �إىل زيادة �إنتاجية املياه
واملحا�صيل ويقلل من الآثار ال�سلبية الناجتة على البيئة.
وبناء على درا�سة مالك (� )Malik, 2008أ�صبحت
احلكومات جمربة على �إعادة �صياغة �سيا�ساتها وامل�شاركة
يف تنفيذ �إ�صالحات خا�صة بت�سعري املياه من �أجل حت�سني
قدرة ا�ستعادة التكلفة وحديث ًا التحول نحو �سيا�سات �إدارة
الطلب .لقد مت توجيه �سيا�سات الت�سعري يف تون�س واملغرب
نحو حتقيق هدف ا�ستعادة الكلفة ،الذي ي�ساهم يف تقليل
التمويل العام لأنظمة الري يف هاتني الدولتني.
وي�شري لواتي وبوكنيل ()Louati and Bucknell, 2009
�إىل الربنامج الوطني التون�سي لرت�شيد ا�ستهالك مياه
الري ،والذي مت تبنيه يف العام  ،1995اىل حت�سني كفاءة
الري �إىل ن�سبة  %75بحلول العام  2006من خالل تركيب
�أجهزة لكفاءة الري على م�ستوى املزرعة .وقد �أو�ضحت
الدرا�سة �أنه قد مت تطبيق ا�ساليب التنقيط والر�ش وحت�سني
الري باجلاذبية على � 310آالف هكتار� ،أو  %75من امل�ساحة
املروية ،كما ي�شري ال�شكل  .5ومنذ نهاية الثمانينات ،ومع
�إدخال �إجراءات تر�شيد اال�ستهالك ومنح �إعانات ت�صل �إىل
 40ـ  %60ل�شراء �أجهزة كفاءة ا�ستخدام مياه الري يف املزارع،
بد�أت ن�سبة ا�ستخدام املياه لكل هكتار بالرتاجع ب�شكل
مطرد من  6200مرت مكعب لكل هكتار يف � 1990إىل 5500
مرت مكعب لكل هكتار يف  ،2005ومن املتوقع �أن ي�ستمر هذا

اجلدول 12

�إنتاج وا�سترياد وا�ستهالك احلبوب يف العامل العربي
( 1000طن)
معدل

2001-2005

الإنتاج
�صايف الإ�سترياد
الكميات املتاحة لال�ستهالك
االكتفاء الذاتي ()%
امل�صدر:

AOAD, 2009a

2008

51,712.29

46,679.71

46,998.78

58,770.44

98,711.07

105,450.15

52.39

45.48
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حما�صيل احلبوب :كيلوغرام لكل هكتار يف دول عربية خمتارة

الدولة /املنطقة
م�رص
الكويت
لبنان
عمان
قطر
ال�سعودية
ال�سودان
الدول العربية
العامل
امل�صدر:

1961

1970

1980

1990

2000

2008

2,906

3,912

4,094

5,703

7,280

7,506

2,000

3,188

3,653

2,324

2,690

1,067

933

1,745

1,878

2,415

2,186

1,115

1,219

905

2,160

3,199

3,323

2,623

2,897

4,099

3,560

1,319

1,277

588

4,245

3,516

5,049

913

721

630

456

505

567

798

1,004

1,159

1,417

1,437

1,686

1,430

1,829

2,307

2,882

3,065

3,707

World Bank, 2011a

الرتاجع يف امل�ستقبل ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل Louati( 6

هـ� .آفاق الإكتفاء الذاتي يف احلبوب

 .)and Bucknell, 2009ويف حال و�صلت كمية املياه
املخ�ص�صة لكل هكتار مروي �إىل  4100مرت مكعب بحلول
العام � ،2030سيتم احلفاظ على  840مليون مرت مكعب من
املياه لري م�ساحة ت�صل �إىل � 400ألف هكتار ،وهو ما يكفي
لزايدة انتاجية القمح بحواىل � 840ألف طن ،بافرتا�ض �أن
الإنتاجية املح�سنة للمياه �ست�ؤدي �إىل �إنتاج طن واحد من
القمح لكل  1000مرت مكعب م�ستخدم من املياه.

يف العام � ،2008إ�ست�أثرت �ست دول عربية (اجلزائر،
م�صر ،العراق ،املغرب ،ال�سودان� ،سورية) بحواىل %89
من جممل الأرا�ضي املزروعة باحلبوب يف العامل العربي
وحواىل  %88من جممل �إنتاجية احلبوب يف املنطقة .ومبا
�أن �إنتاج احلبوب يواجه حمددات كثرية ب�سبب �شح املياه
ف�إن حت�سني كفاءة الري يعترب �أمر ًا يف غاية الأهمية لدعم
القدرة الكامنة للري يف زيادة �إنتاج احلبوب.

ويف �سعيها نحو حتقيق الإكتفاء الذاتي يف قطاع احلبوب،
تواجه الدول العربية حتدي حمدودية قدرة الري ،الناجمة
�أ�سا�س ًا عن زيادة م�ستمرة يف �شح املياه .يعترب ا�ستخدام الري
�أمر ًا ا�سا�سي ًا يف الزراعة ،لي�س فقط من �أجل زيادة املحا�صيل،
لكن من �أجل التخفيف من التباين يف كميات الإنتاج من
�سنة �إىل �أخرى .ويو�ضح ال�شكل ب 1منط ًا من الإنتاج امل�ستقر
ن�سـبي ًا من احلبوب خالل الفرتة  1990ـ  1999يف م�صر ،حيث
يغطي الري حواىل  %95من املنطقة املزروعة ،بينما يف
املغرب حيث ال يخدم الري �سوى  %16من الأرا�ضي املزروعة.
ولكون اجلفاف ظاهرة متكررة ،يظهر تباين كبري يف �إنتاجية
احلبوب خالل الفرتة ذاتها (.)AOAD, 2008

وي�شري اجلدول � 14إىل توقعات الطلب والإنتاج يف قطاع
احلبوب ،وكذلك الطلب على املياه املنزلية وال�صناعية يف
الفرتة ما بني  2010ـ  2050بافرتا�ض معدل منو متماثل مع
الزيادة ال�سكانية وهي  %1.6و  %1خالل الفرتتني  2010ـ
 2030و 2030ـ  .2050وتفرت�ض هذه التوقعات �أي�ض ًا �أن كفاءة
الري �سوف تزداد من م�ستواها احلايل وهو � %40إىل ،%70
بحيث يتم ح�ساب الكميات التي يتم احلفاظ عليها من املياه
وتخ�صي�صها نحو �إنتاج احلبوب.

وعلى كل حال ،تعتمد الآفاق امل�ستقبلية لزيادة �إنتاج احلبوب
على حت�سني املح�صول وزيادة كفاءة الري والإنتاجية
املائية وتو�سعة زراعة احلبوب يف املناطق البعلية .وهنالك
عامالن �آخران �سي�ساهمان يف حتقيق الهدف ذاته ،هما
اال�ستخدام الأمثل للمياه الإفرتا�ضية (�أنظر ال�صندوق :1
املياه الإفرتا�ضية) وحت�سني �إنتاجية وا�ستقرار الزراعة
البعلية (�أنظر ال�صندوق  :2حت�سني �إنتاجية وا�ستقرار
الإنتاج البعلي للحبوب).

يحتوى اجلدول  14على تقديرات تقريبية لت�أثري حمدودية
موارد املياه على �إنتاج احلبوب يف الدول املختارة .وت�شري
احل�سابات �إىل �أن حت�سني كفاءة الري �إىل  %70من �ش�أنه
توفري  53000مليون مرت مكعب من املياه .كما ت�شري
التوقعات �إىل �أن تخ�صي�ص املياه التي يتم توفريها لإنتاج
احلبوب مبعدل  1500مرت مكعب للطن من �ش�أنه �أن يقلل
من فجوة احلبوب �إىل  20مليون طن �سنة  2030و 38مليون
طن �سنة  .2050و�سوف ي�ساهم تقليل فقدان املياه يف
الري يف زيادة كبرية يف الإنتاج ،ولكن التح�سن احلقيقي
يف �إنتاجية احلبوب هو الذي يوفر �آفاقا �أف�ضل لتقليل
فجوة الأمن الغذائي يف احلبوب .و�سوف ي�ؤدي حت�سني
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توقعات لكميات املياه املتاحة النتاج احلبوب يف دول عربية خمتارة *

ا�ستخدام املياه (مليون مرت مكعب)
اال�ستخدام املنزيل وال�صناعي
اال�ستخدام الزراعي بكفاءة ري %40
جممل ا�ستخدامات املياه
جمموع املوارد املائية الطبيعية
التوازن املائي
احلبوب (�ألف طن)
الطلب على احلبوب
الإنتاج احلايل للحبوب
فائ�ض (عجز) احلبوب
املياه املتاحة (مليون مرت مكعب)
املياه التي مت توفريها (كفاءة ري )%70
ا�ستخدام املياه الذي مت توفره لإنتاج احلبوب ( 1500مرت مكعب/طن)
�إنتاج احلبوب (�ألف طن)
فائ�ض (عجز) احلبوب (�ألف طن)
امل�صادر :توقعات امل�ؤلفني على �أ�سا�س البيانات يف

2008

2010

2030

2050

31,518

32,595

46,372

57,372

175,482

175,482

175,482

175,482

207,000

208,077

221,854

232,854

254,880

254,880

254,880

254,880

47,880

46,803

33,026

22,026

74,000

76,000

101,000

119,000

46,000

46,000

46,000

46,000

)(28,000

)(30,000

)(55,000

)(73,000

-

-

52,645

52,645

-

-

35,000

35,000

-

-

)(20,000

)(38,000

AOAD, 2009a; World Bank, 2010; World Bank, 2011b; and FAO, AQUASTAT

* اجلزائر ،م�رص ،العراق ،املغرب ،ال�سودان و�سورية.

الإنتاجية يف الدول العربية ال�ست املختارة من معدلها
احلايل والذي ي�صل �إىل  1685كيلوغرام ًا لكل هكتار �إىل
املعدل العاملي ( 3707كيلوغرام ًا لكل هكتار) ،مدعوما
بكفاءة ري ت�صل �إىل � ،%70إىل زيادة �إنتاج احلبوب بكمية
 50مليون طن ،وهي كمية كافية خللق فائ�ض يبلغ 30
مليون طن يف  2030و 12مليون طن يف  .2050و�إذا
متكنت ال�سودان لوحدها من زيادة �إنتاجية احلبوب من
معدلها احلايل ( 567كيلوغرام ًا لكل هكتار) �إىل املعدل
العاملي ،ف�إنها �ستكون قادرة على زيادة انتاجها بكمية 28
مليون طن ،وهي كافية لإغالق فجوة احلبوب البالغة 20
مليون طن بحلول العام .2030

 .IVتخ�ضري القطاع الزراعي
هنالك حاجة �إىل �إتخاذ نهج جديد لال�ستفادة من موارد
املياه ال�شحيحة والأرا�ضي املحدودة يف العامل العربي،
يكون مبني ًا على �أف�ضل املمار�سات الزراعية وال�سيا�سات
التمكينية لتطوير �أمناط من الزراعة املجدية اقت�صاديا
وامل�ستدامة بيئيا .يجب �أن تتم �صياغة الإ�صالحات يف
جمال ال�سيا�سات من خالل ا�سرتاتيجية متكاملة تت�ضمن
الت�شريعات التنظيمية واحلوافز ،م�صحوبة با�ستثمارات
موجهة لتوفري البيئة احلا�ضنة لهذا التغيري� .إ�ضافة �إىل

التغريات امل�ؤ�س�سية ،حتتاج الدول العربية �إىل الإ�ستثمار
يف جمال البنية التحتية الريفية وخدمات الإر�شاد
للمزارعني وحت�سني الإنتاجية املائية للزراعة والبحث
والتطوير وكفاءة الري.

�أ .تنظيم ا�ستخدام مياه الري

تعترب املياه �أحد �أهم مدخالت الإنتاج الزراعي التي هي
بحاجة �إىل تنظيم و�ضبط ،لأن معظم موارد املياه العذبة
املنا�سبة واملتاحة يف العامل العربي قد �أ�ستخدمت بالفعل،
ولهذا ف�إن الزيادة املطردة يف كلفة م�شاريع تطوير م�صادر
مياه جديدة يجب �أن تقود احلكومات العربية نحو الإدارة
الأكرث كفاءة ملوارد املياه املتاحة.
يجب على الدول العربية �أن تقوم ب�صياغة �سيا�سات
ت�شجع تطبيقات الري الكفوء عن طريق نقلة نوعية يف
تركيز ال�سيا�سات من �إدارة التزويد �إىل �إدارة الطلب يف ما
يتعلق باملوارد املائية ،وهو النهج الذي يعترب عامليا الأكرث
جدوى من الناحية االقت�صادية ،خا�صة عندما تكون
كميات املوارد املائية �شحيحة .ويف الوقت نف�سه يجب �أن
يتم دمج ال�سيا�سات الهادفة �إىل �إدارة الطلب على املياه
مع �إجراءات وا�ضحة لت�سعري املياه بطريقة تتيح احلوافز
املطلوبة للمزارعني لتغيري �أمناط الري التي يطبقونها
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البحث والتمويل الزراعي يف امل�ؤ�س�سات الوطنية للبحث الزراعي
ال�سنة البحثية املمكنة
1
()PRYs

الدولة
اجلزائر
البحرين
م�رص
العراق
الأردن
لبنان
ليبيا
املغرب
ال�سودان
�سورية
تون�س
الإمارات
اليمن
العامل العربي
الربازيل
املك�سيك
الأرجنتني
امل�صدر:

التمويل (مليون دوالر
يف �سنة )2000

ال�سنة البحثية املمكنة لكل 100
�ألف من ال�سكان الريفيني

ن�سبة التمويل من الناجت
املحلي الزراعي

575

14

8

0.4

32

3

457

17.9

6,710

68

27

0.5

770

—

30

—

198

6

35

1.2

83

4

66

0.4

261

13

83

1.6

606

40

6

0.9

595

3

3

0.1

1,058

15

22

0.4

368

15

16

0.6

73

—

46

—

245

6

3

0.8

11,574

187

14

0.5

3,943

924

11

1.4

3,097

357

12

1.6

1,858

270

45

1.0

ICARDA et al.,1999 and IFPRI, 2008

* potential researcher year :PRY

وكذلك امناط اختيار املحا�صيل ،لأن الت�سعري املنا�سب
للمياه ميكن �أن يكون عامال حا�سما يف زيادة كفاءة الري
والإنتاجية املائية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن حت�سني قدرة
ا�ستعادة الكلفة �سي�ؤدي �إىل �صيانة �أف�ضل للبنية التحتية
الزراعية ،ومنها �إ�صالح الت�سربات يف �أنظمة تزويد املياه.
وميكن ت�شجيع كفاءة الري عن طريق توفري احلوافز
للمزارعني من �أجل تبني تقنيات ري �أكرث كفاءة ،مثل
الر�شا�شات والتنقيط والري املحدد .وتت�ضمن احلوافز
الأخرى الو�صول �إىل القرو�ض من �أجل �شراء املعدات
اجلديدة و�سواها.
ويجب �أن تقوم الت�شريعات والأنظمة بدورها يف احلد
من ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية وال�سحب الزائد من املياه
ال�سطحية ،وذلك من �أجل ا�ستدامة املوردين املائيني
و�ضمان اال�ستخدام الأمثل لهما ،خا�صة يف الري،
ومنع تلوث موارد املياه العذبة .وكذلك من ال�ضروري
تخ�صي�ص املزيد من املوارد املائية للأنظمة البيئية نف�سها
ل�ضمان اجلريان املائي و�إعادة ت�أهيلها وقدرتها على توفري
اخلدمات البيئية.

تعترب زيادة �إنتاجية املحا�صيل خطوة جوهرية نحو الأمن
الغذائي يف العامل العربي ،حيث ال يحتاج تغيري الرتكيز
من الأرا�ضي �إىل املياه ا�ستخدام تكنولوجيا و�سيا�سات
جديدة لإدارة املياه فح�سب ،بل اي�ض ًا تعدي ًال يف �أمناط
�إ�ستخدام الأرا�ضي و�أنواع املحا�صيل (.)Shobha, 2006
يجب تعديل املعايري املرجعية التقليدية حول �إدارة
املياه والتي مت ت�صميميها لتعظيم الإنتاجية لكل وحدة
م�ساحة لتتحول نحو تعظيم الإنتاجية املائية بدي ًال عن
�إنتاجية الأرا�ضي ( .)Shobha, 2006ولهذا يجب تعديل
ال�سيا�سات الوطنية اي�ضا لت�شجيع اال�ستخدام الكف�ؤ
للمياه يف الزراعة وتطوير نظام جديد ال�ستخدامات
الأرا�ضي و�أنواع املحا�صيل ميكن له �أن ي�ساهم يف تعظيم
الإنتاجية املائية ( .)Oweis and Hachum, 2003وقد
و�ضحت عدة �أبحاث وجتارب مت تطبيقها يف العامل
العربي �إمكانية حتقيق زيادة م�ؤثرة يف غلة املحا�صيل
عن طريق زيادة ب�سيطة يف الري التكميلي .ي�صل
معدل الإنتاجية الزراعية ملياه الأمطار يف العامل العربي
اىل حوايل  0.35كيلوغرام لكل مرت مكعب ،علم ًا ب�أنه
ميكن �أن يزداد لي�صل �إىل  1.0كيلوغرام لكل مرت مكعب

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
اجلدول 16

�أمثلة على �أبحاث الهند�سة الوراثية النباتية اجلارية حالي ًا يف معهد بحوث الهند�سة الوراثية الزراعية يف م�صر

جمال البحث
مقاومة الفريو�سات
مقاومة احل�شرات
احتمال ال�ضغوطات
ر�سم خرائط اجلينات والب�صمة
مقاومة الفطريات
امل�صدر:
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البطاطا

البندورة

القطن

الذرة

•
•

•

•

•

•

الفول

القرعيات

•

•

القمح

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

Madkour, 1999

مع حت�سني �إدارة املياه والتوزيع املنا�سب ملياه الأمطار
( .)Shobha, 2006ميكن حتقيق هذا الهدف من خالل
عدة �إجراءات ،منها تكنولوجيا اال�ستخدام الكفوء للمياه
على م�ستوى املزرعة ،مع حت�سني خيارات �إدارة الري
والإختيار الأف�ضل للمحا�صيل وحت�سني البنية الوراثية
والتدخالت االقت�صادية االجتماعية يف الوقت املنا�سب.

ب� .إ�صالح الإعانات الزراعية

كجزء من ا�سرتاتيجية متكاملة يف التنمية الريفية
واالجتماعية واالقت�صادية ،يجب �أن تعيد ال�سي�سات
املقيدة .بغ�ض
الزراعية العربية النظر بدور االعانات غري ّ
النظر عن كون هذه الإعانات ناجمة عن دوافع �سيا�سية
�أو اقت�صادية ،ف�إنها تعترب ا�ستثمارات موجهة ب�شكل
�سيء وال ت�ساهم يف الأمن املعي�شي الطويل الأمد ،وهي
ّ
دائم ًا ت�ؤدي �إىل اال�ستهالك الزائد للمدخالت الزراعية.
املطلوب يف املقابل هو �سيا�سة ن�شطة ت�ساهم يف تغيري
وعك�س �أ�سلوب التعامل مع القطاع الزراعي ،والذي
�شهد �سنوات من الإهمال ،وذلك عن طريق الإ�ستثمار
يف االقت�صاد الزراعي وحت�سني البنية التحتية الريفية
وتوفري اخلدمات االجتماعية يف املناطق الريفية .هنالك
حاجة �إىل خلق مناخ ا�ستثماري منا�سب للقطاع اخلا�ص
والقيمة امل�ضافة يف الأعمال الزراعية وال�صناعات
الزراعية ،ولتحقيق ذلك ،على احلكومات زيادة الإنفاق
على البنية التحتية الريفية لت�سهيل الو�صول �إىل الأ�سواق
وحت�سني �إي�صال اخلدمات للم�شاريع والأعمال الزراعية.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،على احلكومات توفري احلوافز
وامل�ساعدات والتدريب لتمكني املزارعني من جتاوز
مرحلة �إنتاج ال�سلع اخلام وامل�شاركة يف ن�شاطات ذات
قيمة م�ضافة ،مثل ت�صنيع الأطعمة .ميكن ال�سرتاتيجية
كهذه �أن حت�سن املمار�سات الزراعية وت�ساهم يف تنويع
م�صادر الدخل يف املناطق الريفية وتقليل ال�ضغط على
الإنفاق احلكومي ،وكذلك تقليل معدالت الهجرة من
الريف �إىل املدن.

املوز

النخيل

ج .الإ�ستثمار

لقد كان املربر الرئي�سي لإن�شاء الربنامج العربي الطارئ
للأمن الغذائي هو زيادة كلفة فاتورة ا�سترياد ال�سلع
الغذائية الأ�سا�سية ،التي و�صلت �إىل  30بليون دوالر ،منها
 18.3بليون على احلبوب لوحدها يف العام AOAD,( 2008
 .)2009bوبناء على �أ�سعار  2008الثابتة وافرتا�ض معدل
منو لإجمايل الواردات ي�ساوي املعدل املتوقع للنمو
ال�سكاين يف العامل العربي بواقع  %1.6يف الفرتة  2010ـ
 2030ت�صل الفاتورة الإجمالية ال�سترياد ال�سلع الغذائية
الأ�سا�سية اىل  96بليون دوالر واحلبوب  25بليون دوالر
يف العام  2030كما هو مو�ضح يف ال�شكل .7
بالن�سبة للحبوب فقط ،ت�صل القيمة الرتاكمية ل�صايف
الواردات خالل الفرتة � 2030-2010إىل حواىل  450بليون
دوالر .وي�شري هذا التقدير التقريبي �إىل حجم العبء
الكبري الذي ت�ضعه الفجوة الغذائية على امليزان التجاري.
ومع �أنه ميكن حتقيق الكثري من املنافع يف حال الو�صول
�إىل حالة الإكتفاء الذاتي ،ف�إن هنالك عدة حتديات كبرية
�أمام حتقيق ذلك .ويرتبط مقدار الو�صول �إىل هذا الهدف
مع ماهية الن�شاطات وال�سيا�سات واملمار�سات التي
�ستحكم ا�ستخدام املوارد الزراعية املتاحة ،ويف الوقت
ذاته حتقيق اجلدوى االقت�صادية واال�ستدامة البيئية.
ال ميكن مواجهة �إرث االهمال الطويل الأمد للقطاع الزراعي
والعوامل املعقدة التي �ساهمت يف هذا االهمال ،واملرتاكمة
خالل فرتة طويلة ،ما بني يوم وليلة� ،إذ يجب بذل جهود
جادة لتطوير بيئة مالئمة جلذب اال�ستثمارات يف قطاع
الزراعة خا�صة من خالل تدخالت القطاع اخلا�ص.
تعترب اجلدوى املالية واالقت�صادية لال�ستثمارات الزراعية
�أمر ًا جوهري ًا جلذب التمويل من امل�ستثمرين املحليني
والأجانب من القطاع العام واخلا�ص ،بالإ�ضافة �إىل
اجلهات املانحة ومنظمات التنمية الدولية .من ال�صعب
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�إيجاد و�صفة �شاملة تنا�سب جميع التوجهات ل�ضمان
اال�ستمرارية املالية واالقت�صادية لال�ستثمارات الزراعية،
لكن التجارب املرتاكمة والدرو�س امل�ستفادة ت�شري �إىل
بع�ض املتطلبات الأ�سا�سية ال�ضرورية لتح�سني �أداء
امل�شاريع الزراعية.
يجب �أن ترتكز اال�ستثمارات امل�ستقبلية يف القطاع
الزراعي يف العامل العربي على تقوية الإنتاجية ،وبخا�صة
الإنتاجية املائية التي ت�شكل حجر الزاوية يف اال�ستمرارية
املالية واالقت�صادية لأي م�شروع زراعي .كما يجب �أن
يرتافق ذلك مع الإ�ستثمارات يف البنية التحتية واملرافق
املطلوبة لنقل املنتج الزراعي من املزرعة �إىل ال�سوق بدون
فقدان متيز النوعية �أو الكمية.
وبالرغم من القناعة الوا�ضحة �أن الإنتاجية لي�ست العامل
الأ�سا�سي يف حت�سني ا�ستمرارية اال�ستثمارات الزراعية،
ف�إنها لن ت�صل �إىل مبتغاها بدون �أن تكون مدعومة عن
طريق جهود البحث العلمي والتطوير .لقد وجد تقرير
تقييمي �شامل ملا جمموعه  289درا�سة عاملية حول العائد
االقت�صادي للبحث والإر�شاد الزراعي �أن متو�سط العائد
ي�صل �إىل نحو  %58يف الإ�ستثمارات املكثفة و %49يف
اال�ستثمارات البحثية و  %36يف الربط ما بني البحث
العلمي والإر�شاد (.)FAO, 2005b
تعترب الدرا�سات ال�شمولية للجدوى االقت�صادية متطلب ًا
�أ�سا�سي ًا قبل ت�صميم وتنفيذ اال�ستثمارات الزراعية .ويف
معظم احلاالت تركز هذه الدرا�سات على ح�ساب معدالت
العائد االقت�صادي واملايل من الإ�ستثمار بناء على ر�أ�س
املال وتكلفة الت�شغيل ،من دون الأخذ يف االعتبار مدى
�إتاحة املدخالت الأ�سا�سية مثل البذور واملخ�صبات
وخدمات الإر�شاد .وهذا يعني احلاجة �إىل مقاربة تنموية
لال�ستثمارات الزراعية .هذه املقاربة يجب �أن تت�ضمن
�إجراء درا�سات بناء على االحتياجات الذاتية ،مع وجود
املكونات الزراعية
�شروط مرجعية تغطي كل منظومة ّ
والن�شاطات والبنى املرتبطة بالإنتاج الزراعي ،اىل جانب
ر�ؤية وا�ضحة لتحديد العقبات واقرتاح احللول .ولهذا
يجب �أن ت�ستند درا�سات تقييم امل�شاريع الزراعية وو�ضع
الإ�ستنتاجات والتو�صيات اخلا�صة با�ستمراريتها على
اخل�صائ�ص املتعددة الوظائف لهذه امل�شاريع و�أبعادها
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.

د .املمار�سات والتدريب
والإر�شاد الزراعي املعتمد على املعرفة

يجب على احلكومات �أن تنظر �إىل املزارعني ك�شركاء

مت�ساوين يف اية ا�سرتاتيجية هادفة �إىل حتقيق نقلة
يف قطاع الزراعة� .سوف يتطلب حتقيق هذا تغيريات
جذرية يف مواقف وقناعات ا�ستمرت عقود ًا طويلة،
مفادها �أن املزارعني ال ميتلكون امكانات التخاذ القرار
وهم على اجلهة املتلقية للمعونات والأ�سعار التي حتددها
احلكومات .يجب تقوية جمعيات وتعاونيات املزارعني
من �أجل �أن تعطي للمزارعني �صوت ًا م�ؤثر ًا يف التنمية
الريفية والقرارات الزراعية .وعن طريق �إن�شاء منظماتهم
اخلا�صة ميكن للمزارعني �أن يكونوا يف موقف �أف�ضل
للتفاو�ض مع قطاع الأعمال الزراعية وامل�ؤ�س�سات
احلكومية املنظمة للقطاع الزراعي ،وكذلك للتكيف مع
تغريات ال�سوق والو�صول �إىل املعلومات وتبادل املعرفة
املح�سنة .وبالإ�ضافة �إىل ما
حول املمار�سات الزراعية
ّ
�سبق ،ميكن ملنظمات املزارعني امل�ساهمة يف حت�سني
نوعية التفاعل مع العلماء واخلرباء و�إعطاء امل�صداقية
العلمية للمعارف التقليدية التي ميلكها املزارعون.
يتطلب م�ستوى تعقيد الن�شاطات الزراعية �أن تتوفر
للمزارعني مراكز م�ؤثرة وفعالة للإر�شاد الزراعي
والتدريب ،تتمكن من الو�صول �إىل كبار و�صغار
املزارعني ب�سوا�سية ،لتمكينهم من اتخاذ القرارات
ال�سليمة حول اختيار البذور وتقنيات الري .ولهذا من
املهم جد ًا تدريب املزارعني وت�سليحهم بالتعليم واملهارات
واملعرفة املطلوبة لبناء قدراتهم للتعامل مع الق�ضايا
امل�ستجدة مثل التطبيقات العلمية احلديثة �أو تقنيات
الزراعة امل�ستدامة .وعلى �سبيل املثال ،يجب التعامل يف
بداية كل مو�سم زراعي مع ال�سيا�سات والقرارات اخلا�صة
باختيار املحا�صيل بناء على الغلة والعائد االقت�صادي
و�إنتاجيتها املائية (�صايف الأرباح لكل وحدة مياه)
وتكيفها مع الظروف املناخية وت�أثرياتها على البيئة،
وجعل هذه ال�سيا�سات وا�ضحة ومتاحة �أمام املزارعني.
يجب �أن تقوم خدمات الإر�شاد �أي�ض ًا بتوفري معلومات
حديثة لن�صح املزارعني حول العالقات املتبادلة بني
الرتبة واملياه و�أف�ضل �أوقات الري ب�شكل يرتبط مع مراحل
ووقت منو املح�صول .يغيب هذا املفهوم عن معظم
املزارعني ،الذين يعتمدون على الزراعة املروية بالرغم
من ا�ستخدامهم لتقنيات ري حديثة .ي�ؤدي اال�ستخدام
املالئم جلدولة الري �إىل حت�سني يف كفاءة الري ويزيد
من نوعية وكمية الإنتاج .ولهذا ف�إن املمار�سات الزراعية
املنا�سبة واملعتمدة على املعرفة� ،إ�ضافة �إىل خدمات
الإر�شاد الفعالة ،تكون قادرة على م�ساعدة املزارعني
للو�صول �إىل الأ�سواق املنا�سبة ملنتجاتهم وحت�سني نوعية
احلياة و�سبل املعي�شة يف املناطق الريفية.
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بناء على التوجهات العاملية ،ا�ستقطب مفهوم ال�سيادة
الغذائية و�أنظمة الإنتاج امل�ستندة �إىل الأنظمة الإيكولوجية
على الكثري من االهتمام يف العقدين الأخريين .لقد
�أظهرت مقاربات وتقنيات جديدة تت�ضمن تطبيق
مزيج من علوم الإيكولوجيا الزراعية احلديثة و�أنظمة
املعرفة التقليدية ،قادها �آالف املزارعني واملنظمات غري
احلكومية وبع�ض احلكومات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
ب�أنها قادرة على حت�سني الأمن الغذائي ويف الوقت ذاته
حماية املوارد الطبيعية والتنوع احليوي والرتبة واملياه
يف مئات املجتمعات الريفية يف عدة مناطق من العامل
(.) Pretty et al., 2003; Altieri, 2009
ومع �أن احلكمة التقليدية تقول ب�أن املزارع العائلية
ال�صغرية تتميز بالتخلف ونق�ص الإنتاج ،ف�إن البحث
العلمي �أثبت �أن املزارع ال�صغرية قد تكون �أكرث �إنتاجية
من املزارع الكربى يف حال مت الأخذ بعني الإعتبار جممل
الإنتاج ولي�س الغلة من حم�صول واحد فقط (Altieri,
 .)2009ويف الوقت الذي ي�ستمر فيه عدد �سكان العامل
بالتزايد ،قد ت�صبح عملية �إعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية
م�س�ألة حيوية لإطعام �سكان الكوكب ،خا�صة عندما تبد�أ
الن�شاطات الزراعية الكربى بتزويد املركبات بالوقود عن
طريق زراعة الوقود احليوي (.)Altieri, 2009
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ال�سنة

هـ .حوافز ملمار�سات الزراعة امل�ستدامة

تت�ضمن املقاربات احلالية للزراعة ،واملدعومة من قبل
الإعانات التي متولها احلكومات ،الكثري من اال�ستخدام
املكثف و�أحيانا �إ�ساءة ا�ستخدام املدخالت الكيماوية املعروفة
بتلويثها للرتبة والأنهر والأحوا�ض املائية وتدمريها للأنظمة
البيئية .وعلى اجلانب الآخر ،ف�إن الأمناط الأكرث ا�ستدامة
من الن�شاطات الزراعية «تتعامل مع املزرعة وك�أنها نظام
بيئي متكامل مكون من الرتبة واملياه والنباتات واحليوانات
واحل�شرات والكائنات املجهرية والتي ميكن لها جميعا
من خالل تفاعلها امل�ساهمة يف تعظيم الإنتاج .يتميز
هذا النوع من الزراعة بالإنتاجية العالية واال�ستفادة من
الأنظمة والعمليات الطبيعية بد ًال من جتاهلها �أو مقاومتها
واال�ستدامة طويلة الأمد نحو امل�ستقبل» (.)UCS, 2008
تلعب املمار�سات الزراعة امل�ستدامة دور ًا رئي�سي ًا يف احلفاظ
على خ�صوبة الرتبة وتوفري املياه وحماية الأنظمة البيئية
والتكيف مع اجلفاف �أو الظروف املناخية املتطرفة وهذه
املمار�سات مت�أ�صلة يف املعارف التقليدية والعلوم احلديثة
كما يف اقت�صاديات الزراعة .هنالك حاجة �إىل خدمات
�إر�شاد زراعي متطورة وفعالة من �أجل نقل املعارف اخلا�صة
بالزراعة امل�ستدامة من خالل �إطالع املزارعني على �آخر
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امل�ستجدات العلمية والتطبيقية .ويف الواقع ميكن للإعانات
املوجهة جيد ًا �أن ت�ساعد املزارعني على التحول من الزراعة
املكثفة �إىل �أمناط �أكرث ا�ستدامة.

 .1الإ�ستثمار يف الزراعة املحمية وقليلة املدخالت

ميكن للزراعة املحمية �أن ت�ساهم يف حت�سني الأمن الغذائي،
خ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية حيث تعترب الزراعة الن�شاط
االقت�صادي الرئي�سي .كما ت�ساهم هذه املمار�سات الزراعية
يف حماية رطوبة الرتبة وحت�سني خ�صوبتها يف الوقت ذاته.
وتعترب الزراعة املحمية ممار�سة متميزة بقلة املدخالت،
كما ت�ساعد املحا�صيل على التكيف جتاه التغريات املناخية.
وتت�ضمن بع�ض فوائد الزراعة املحمية )1احلد الأدنى من
�إ�ضطراب الرتبة)2 ،ا�ستخدام �أنواع طبيعية من الن�شارة
(املل�ش) مثل الأع�شاب والأوراق وبقايا املحا�صيل وال�سماد،
 )3تدوير املحا�صيل ب�شكل متنوع لتح�سني تركيبة الرتبة
وتقليل انت�شار الآفات ،و )4ميكن احل�صول على غلة جيدة
عن طريق حت�ضري الأر�ض وتنظيف الأع�شاب يف الوقت
املنا�سب حتى يف حاالت اجلفاف (.)Tsiko, 2011

 .2الري الناق�ص

يعرف الري الناق�ص ب�أنه توفري املياه للنباتات بن�سبة
معينة من الطلب املناخي �أو ح�سب املعدل احلقيقي
للنتح-التبخر .يعترب الري الناق�ص ا�سرتاتيجية لتحقيق
اال�ستخدام الأمثل للمياه بحيث يتم ال�سماح للمحا�صيل
باحلفاظ على حد من�ضبط من العجز املائي وتقليل
الإنتاج .وهو ممار�سة م�ستدامة للتكيف مع �شح املياه.
�أما الهدف الأ�سا�سي لهذا النموذج فهو تعظيم الإنتاجية
املائية (العوائد من كل وحدة مياه) ،بالإ�ضافة �إىل كونه
�إداة لإدارة املوارد املائية .يجب �أن يحظى م�ستخدم الري
الناق�ص بالفهم الأ�سا�سي للعالقات املتبادلة ما بني الرتبة
واملياه والنباتات واملناخ .وقد مت تطبيق الري الناق�ص

اعتماد ًا على عمق اجلذور ملح�صولني هما البندورة
والبطاطا يف لبنان وكانت النتائج يف املو�سمني م�شجعة
( .)Nimah and Bashour, 2010عندما مت تطبيق
الري الناق�ص با�ستخدام  %60من االحتياجات املائية
مل تكن كمية املح�صول خمتلفة ب�شكل م�ؤثر عن الكمية
املنتجة من خالل الري الكامل .ولكن يف حال مت تطبيق
الري الناق�ص با�ستخدام املل�ش البال�ستيكي ،ميكن توفري
 %60من مياه الري من دون الت�أثري على كمية املح�صول.
وي�ستخدم املل�ش البال�ستيكي لتغطية الرتبة مبالءات
بال�ستيكية ل�ضبط منو الأع�شاب ال�ضارة ومنع الفقدان
املبا�شر للمياه عن طريق التبخر من �سطح الرتبة .ميكن
للري الناق�ص �أن ي�ساهم يف ا�ستدامة الزراعة املروية
وتوفري املياه وحماية الأنظمة البيئية .ولهذا من املهم
ت�شجيع احلكومات العربية على ت�ضمني برامج تدريبية
حول الري الناق�ص يف خدمات الإر�شاد على م�ستوى
املزرعة لن�شر تبني الري الناق�ص �أينما �أمكن.

 .3الت�سميد الع�ضوي لتقليل
ا�ستهالك املياه والطاقة
ولتح�سني خ�صوبة و�إنتاجية الرتبة

تتميز الأرا�ضي الزراعية يف العامل العربي عموما بقلة
املحتوى الع�ضوي فيها مما ي�ؤثر ب�شدة على قدرتها يف
االحتفاظ باملياه ،حيث �أن كمية املياه امل�ستخدمة يف
الري ترتبط مبا�شرة بن�سبة املواد الع�ضوية يف الرتبة.
ويتطلب النمو امل�ستدام للنبات �أن يكون معدل تر�شيح
املياه نحو الرتبة بطيئ ًا ،حيث �أن ن�سبة االحتفاظ العالية
باملياه تقلل احلاجة �إىل �إعادة التزويد ،كما �أن النباتات
ذات النوعية اجليدة ،واملتواجدة يف قاعدة تربة رطبة
وعامرة باملواد الع�ضوية حتتاج �إىل فرتات وكميات ري
�أقل .ال يعترب الت�سميد الع�ضوي هو الإ�ضافة النوعية
الوحيدة لتح�سني املحتوي الع�ضوي للرتبة ،ولكنه �أحد
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�أقل التقنيات كلفة و�أكرثها توافق ًا مع الطبيعة .كما ميكن
لإعادة تدوير خملفات اخل�ضروات وبقايا املحا�صيل �أن
ت�ساهم يف تقليل فواتري املياه.
ن�سبة املواد الع�ضوية يف الرتبة عامل مهم يف االحتفاظ
باملياه واملغذيات .ويف حال وجود اية م�شاكل يف بنية
الرتبة� ،سواء �أكات تربة طينية �أو رملية ،ميكن حت�سني
قدرتها على االحتفاظ باملياه من خالل ا�ستخدام الت�سميد
الع�ضوي .ميكن لإ�ضافة ال�سماد الع�ضوي �إىل تربة
طفالية رملية ذات تراكيز ع�ضوية قليلة �أن ي�ساهم يف
زيادة توفري املياه بن�سبة  .%20كما ميكن حتقيق ن�سبة
توفري للمياه بن�سبة  %10يف عدة �أنواع من الرتبة .ويف
احلاالت النموذجية ،ترتبط كمية الغلة بالتوفر الن�سبي
للمياه ،وت�ساهم �إ�ضافة ال�سماد الع�ضوي يف حت�سني
معدل االحتفاظ باملياه قريب ًا من مناطق اجلذور من
خالل زيادة ال�شحنة ال�سالبة على ال�سطوح الرطبة .ميكن
بالتايل حتقيق وفورات مادية كبرية� ،سواء من خالل
تقليل ا�ستخدام املياه �أو املخ�صبات الكيماوية ،كنتيجة
لإ�ضافة ال�سماد الع�ضوي ،حيث ي�ؤدي ا�ستخدامه ب�شكل
�صحيح اىل حت�سني الأرباح يف عدة �أنواع من املحا�صيل
(.)Mangan Group, 2011
لقد وجدت درا�سة ا�ستمرت ملدة  22عام ًا على الزراعة
الع�ضوية �أن الأنظمة الع�ضوية تنجح ب�شكل �أف�ضل خالل
اربع من �أ�صل خم�س �سنوات من اجلفاف املعتدل ،يف
حال االحتفاظ بن�سبة عالية من املواد الع�ضوية يف الرتبة
 ،ما ي�ساعد يف حماية الرتبة واملوارد املائية .ي�ؤدي حت�سني
املحتوى الع�ضوي للرتبة يف زيادة خ�صوبتها وكذلك قدرتها

على االحتفاظ باملياه يف الرتبة ،وبالتايل تقليل �آثار اجلفاف
والفي�ضانات مع ًا (Niggli et al., 2008; Altieri and
 .)Koohafkan, 2008; ITC, 2007وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ت�ساهم ممار�سات الزراعة امل�ستدامة مثل ا�ستخدام املل�ش
وكذلك الدمج ما بني املحا�صيل والأ�شجار ال�سنوية املعمرة
يف املزارع يف حماية رطوبة الرتبة وتقليل الآثار ال�سلبية
الناجمة عن حاالت اجلو املتطرفة.

 .4احل�صاد املائي

كان احل�صاد املائي ممار�سة معتادة تاريخي ًا يف العديد من
مناطق العامل العربي ملواجهة �شح املياه .ميكن �أن يتمتع
هذا التوجه ب�أهمية م�ؤثرة وجديدة حالي ًا نتيجة تزايد
حدوث العوا�صف املطرية العالية الكثافة والق�صرية الزمن
واملتوقع حدوثها بت�أثري تغري املناخ ،وتوفر تقنيات احل�صاد
املائي الفر�صة لالحتفاظ بكميات كبرية من اجلريان املائي
الناجم عن العوا�صف املطرية.
ومع �أن احل�صاد املائي على م�ستوى املنزل واملزرعة يعترب
حمدود ًا يف الكمية ،لكنه مع ذلك يوفر احتياجات مهمة
للري التكميلي بنوعية مياه عالية .ميكن �أن يتم مزج مياه
احل�صاد مع مياه بنوعيات �أقل وي�ستخدم يف زيادة كميات
املياه املخ�ص�صة للري.

و .البحث والتطوير

ت�ستثمر الدول العربية حوايل  1,4بليون دوالر �سنوي ًا
يف البحث والتنمية الزراعية (.)Pardey et al., 2006
وهذا مثل نحو  %1,3من جممل الناجت املحلي الزراعي
عام ( 2008اجلدول  .)1وهذا الرقم �أعلى من معدل

2008-2009
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الدول النامية والذي ي�صل �إىل  %0,53من الناجت املحلي
الزراعي ،ولكنه �أقل من امل�ستوى املو�صى به لال�ستثمار
وهو  %2من الناجت املحلي الزراعي ()IAASTD, 2009
وم�ستوى الإ�ستثمار من قبل الدول املتقدمة .لقد زادت
الدول العربية من كمية الإنفاق على البحث والتطوير
الزراعي بن�سبة  %0.05من الناجت املحلي الزراعي من
� 1981إىل  ،2000بينما زادت الدول املتقدمة هذا الإنفاق
بن�سبة .)World Bank, 2008( %0,95

 .1برامج �إكثار الأ�صناف اجلديدة للبذور

يعترب العدد الإجمايل للباحثني الزراعيني العرب كبريا
ن�سبيا ولكنهم يعانون من �ضعف التمويل وقلة املعدات
والأجهزة احلديثة ،كما هو مو�ضح يف اجلدول .15

وبناء على �أبحاث �شي�شاريللي ( )Ceccarelli, 2003ف�إن
غلة املحا�صيل الأ�سا�سية يف العامل العربي تعترب منخف�ضة
وكذلك ينت�شر ف�شل بع�ض املحا�صيل يف املنطقة .ولهذا ف�إن
برامج الإكثار التقليدية التي تهدف �إىل حت�سني املحا�صيل
كانت لها ت�أثريات قليلة فقط ،خا�صة لأن املزارعني برف�ضون
تبني وا�ستخدام الأ�صناف اجلديدة� .إن الإختبارات التي
تتم يف املحطات البحثية املدارة جيد ًا تعمل على �إنتاج
بذور ذات خ�صائ�ص �أعلى من الأ�صناف الربية فقط �ضمن
ظروف منا�سبة و�إدارة متطورة .ويف العادة ال تكون مثل
هذه الظروف املنا�سبة يف متناول �أيدي املزارعني الفقراء
يف الدول العربية.

ويعرف م�ؤ�شر «ال�سنة البحثية املمكنة» ( )PRYب�أنه الرقم
امل�ساوي ل�سنة واحدة من البحث العلمي Kوهي ت�ستخدم
لأن العديد من الباحثني لديهم �أي�ض ًا وظائف ومراكز
يف قطاعات التدري�س والإر�شاد والإ�ست�شارات ،وهذا ما
يجعلهم باحثني زراعيني بعمل جزئي فقط.
بالن�سبة للباحثني احلا�صلني على �شهادة الدكتوراه ،ف�إن
احلوافز املالية املرتبطة مبهنة يف البحث العلمي يف مراكز
البحث الزراعي التابعة للقطاع العام �أقل من احلوافز يف
القطاع الأكادميي .وبالن�سبة ملن ين�ضمون �إىل مراكز البحث
الزراعية العامة ،فهم يعانون من �ضعف البنية التحتية
من الأجهزة وبالتايل ال يكونون كف�ؤين يف �أبحاثهم.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �ضعف اال�ستثمار يف تكنولوجيا
املعلومات والكوادر امل�ساندة يعترب من �أهم العوائق �أمام
البحث العلمي املرتفع امل�ستوى (� .)IAASTD, 2009سوف
ي�ساهم حت�سني العوائد املالية وجعل املوارد متاحة يف جذب
الباحثني الأكفاء نحو قطاع الزراعة ويقود م�سرية الإبتكار
الالزمة لزيادة الإنتاجية الزراعية.

اجلدول 17

يف املا�ضي كان الباحثون قادرين على االعتماد على
املزارعني للح�صول على كمية كافية من تنوع املحا�صيل
وتوفري موارد وراثية «جديدة» .ولكن الزراعة الأحادية
احلديثة تهدد موارد التنوع الوراثي هذه ،وبالتايل تهدد
�أي�ض ًا الأمن الغذائي املحلي والعاملي (.)Vernooy, 2003
يف العادة تكون الأ�صناف املح�سنة التي مت تطويرها يف
الربامج البحثية الر�سمية بحاجة �إىل م�ستوى عال من
العناية ،ولذلك يرف�ضها املزارعون لأنها غري م�صممة
للأرا�ضي الهام�شية وال تلبي احتياجات املزارعني وال
اخليارات التف�ضيلية املحلية للم�ستهلكني .ويف مقارنته

ت�صنيف املناطق املناخية احليوية يف بيئة البحر املتو�سط وال�شرق الأو�سط ح�سب الهطول املطري

املنطقة املناخية
حادة اجلفاف
�شبه جافه 1
�شبه جافة 2
�شبه رطبة
رطبة
رطبة جداً
امل�صدر:

لعبت تقنيات �إكثار النبات دور ًا عاملي ًا حا�سم ًا يف زيادة الغلة
ال�سنوية يف الزراعة بن�سبة منو ت�صل �إىل  %2-1يف العقود
املا�ضية .هنالك عدة �أوجه للتطور يف جمال الإكثار وميكن
حتقيقه با�ستمرار ولكل �أنواع املحا�صيل �سنة تلو الأخرى
( .)Bussche, 2009ومن ال�ضروري ا�ستخدام البذور
املح�سنة ومنها الأ�صناف املقاومة للأمرا�ض واملحا�صيل
الأخرى املعدلة وراثي ًا وامل�صنفة ب�أنها �آمنة.

Hazell et al., 2001

ن�سبة الأرا�ضي القابلة للزراعة
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البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ما بني الإكثار النباتي الر�سمي والت�شاركي ،ي�شري
�شي�شاريللي (� )Ceccarelli, 2003إىل �أنه يف حالة
الإكثار الر�سمي يتم طرح الأ�صناف اجلديدة املح�سنة
قبل معرفة ما �إذا كان املزارع يف�ضلها �أم ال ،بينما يف حالة
الإكثار الت�شاركي يتم عك�س مرحلة الإي�صال لأن العن�صر
الذي يقود العملية هو القبول الأويل للمزارعني بعد
نهاية دورة الإنتقاء للأ�صناف .تعني عملية �إعادة التفكري
بالطرق التقليدية ال�سرتاتيجيات الإكثار احلاجة �إىل
تقدير الأدوار الرئي�سية للمزارعني ومعرفتهم وتنظيمهم
االجتماعي يف �إدارة و�صيانة التنوع احليوي الزراعي
(.)Vernooy, 2003
وبناء على اال�ستطالعات والدرو�س امل�ستفادة من بحث
كمال ( )Kamal, 2008ف�إن املحددات والتحديات الرئي�سية
التي تواجه �إكثار الأ�صناف النباتية هي )1 :غياب املوارد
املالية الالزمة لتنفيذ التجارب احلقلية واملخربية )2 ،احلاجة
�إىل ا�سرتاتيجية �شاملة للإكثار حتدد الأولويات للمحا�صيل
امل�ستهدفة والن�شاطات املطلوبة يف الإكثار النباتي على
�ضوء التقدم احلديث يف العلوم وعوملة االقت�صاد العاملي،
 )3العدد غري الكايف من العلماء الكبار وغياب التن�سيق
ما بني مكرثي الأ�صناف ومع العلماء من قطاعات �أخرى
مثل التقنيات احليوية من �أجل ا�ستمرار وحت�سني كفاءة
الإكثار )4 ،غياب �أنظمة متكاملة لإدارة املعلومات ،و)5
حقوق امللكية حلماية املوارد الوراثية والأ�صناف الناجتة.
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وعباد ال�شم�س .ولكن مب�سافة بعيدة .وهنالك ن�شاطات
يتم فيها التعامل مع املحا�صيل الثانوية ولكن مبعدالت �أقل
بكثري مما �سبق (.)Schellnhuberetal., 2001
بالرغم من كونها �أكرث �صعوبة يف ال�ضبط والت�صميم
من ال�صفات الأحادية املقاومة للآفات ومبيدات الأع�شاب
احليوية ،ف�إن ال�صفات املرتبطة مبقاومة ال�ضغوطات
الفيزيائية والكيميائية غري احلية تعترب هي الأكرث �أهمية
عاملي ًا و�إقليمي ًا .ولهذا ف�إن تقنيات �إكثار الأ�صناف النباتية
املقاومة للجفاف وامللوحة يجب �أن حتظى بالأولوية
الق�صوى يف البحث العلمي يف كل برامج التكنولوجيا
احليوية الزراعية يف امل�ستقبل (.)Altman, 1999
ومن بني الفر�ص املتاحة لنقل التوجهات احلديثة يف
التكنولوجيا احليوية للعامل العربي ،ميكن تعداد الن�شاطات
التالية التي مت تنفيذها يف م�صر� )1 :إنتاج �أ�صناف نباتية
معدلة وراثيا ومقاومة لل�ضغوطات احلية وغري احلية من
البيئة الداخلية )2 ،تقليل ا�ستخدام الكيماويات الزراعية
واملبيدات ومواجهة �آثارها البيئية )3 ،حت�سني النوعية
الغذائية ملحا�صيل الأطعمة )4 ،تقليل االعتماد على
املنتجات الزراعية امل�ستوردة (بذور املحا�صيل).
ويقدم اجلدول � 16أمثلة على �أبحاث الهند�سة الوراثية
النباتية اجلارية حالي ًا يف معهد بحوث الهند�سة الوراثية
الزراعية يف م�صر.

 .2ا�ستخدام التكنولوجيا احليوية ملواجهة
ال�ضغوط احلية وغري احلية
� .3إ�ستخدام الأنواع املهملة
على م�ستوى العامل ،تركز عمليات الإكثار النباتي املمولة و�إعادة ت�أهيل املحا�صيل املهجورة

من القطاعني العام واخلا�ص على عدد قليل ن�سبي ًا من
الأنواع .ويبدو �أن التكنولوجيا احليوية والهند�سة الوراثية
�سوف تقوم بتعزيز هذا التوجه ب�شكل �أكرب .ترتكز معظم
الإ�ستثمارات العاملية على حما�صيل الذرة والأرز وال�صويا
واللفت .وتليها حما�صيل مهمة �أخرى مثل القمح وال�شعري
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ميكن للجهود الهادفة �إىل �إعادة تعزيز دور الأنواع املهملة
وغري امل�ستغلة �أن تلعب دور ًا يف التنمية االجتماعية
الريفية عن طريق حت�سني �آفاق الأمن الغذائي ودر الدخل
للمزارعني ال�صغار ( .)Will, 2008و توفر عملية �إعادة
ت�أهيل الأنواع املهملة وغري امل�ستغلة �إمكانية عالية حلماية

جمموع ال�صادرات امل�صرية من املنتجات الع�ضوية (طن)

املح�صول
القطن
البقوليات (الب�صل ،البطاطا ،الثوم ،البازيالء اخل�ضراء)
النباتات العطرية والطبية (ال�شومر والريحان وال�شيخ والنعناع)
الفواكه (الفراولة والعنب)
 :.n.aغري متوافر
امل�صدر:

Hamdi, 2006

2000

2004

1,159

n.a.

5,850

30,000

78

160

26

40

42
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التنوع احليوي الزراعي والأنظمة البيئية ،بالإ�ضافة
لكونها تلعب دور ًا يف تطوير نظام غذائي متوازن ،كما
توجد لبع�ض هذه الأ�صناف تطبيقات طبية .وبناء على
ر�ؤية نون ( ،)Noun, 2006ميكن اال�ستفادة من مزايا
هذه الأنواع عن طريق  )1درا�سات ت�صنيفية دقيقة
لتحديد وت�صنيف �أنواع النباتات )2 ،اال�ستثمار يف البحث
والتطوير حول �إمكانية ا�ستخدام النباتات املحلية يف
التطبيقات الطبية و�إن�شاء روابط واقعية مع الأ�سواق)3 ،
ت�شجيع حماية الأنواع املحلية واملفيدة عن طريق زراعتها
وا�ستخدامها )4 ،زيادة الوعي العام حول القيمة الكامنة
للأنواع املهملة وغري امل�ستغلة يف الأمن الغذائي وحماية
التنوع احليوي ومكافحة الفقر يف املناطق الريفية ،و)5
حماية ال�سيا�سات املتعلقة بالرثوة النباتية الوراثية .وبناء
على درا�سة ويل ( ،)Will, 2008ف�إن  30نوع ًا فقط من
جممل الأنواع النباتية يف العامل ي�ستخدم لتلبية %95
من االحتياجات الغذائية يف العامل .ولهذا ف�إن الإ�ستثمار
و�إن�شاء قيمة �سوقية للأنواع املحلية املهملة وغري امل�ستغلة
�ستكون له �أهمية كبرية يف حماية االقت�صادات الريفية
من تيارات العوملة وتذبذبات �أ�سعار ال�سلع العاملية وقرارات
منع ا�سترياد الغذاء .كما ميكن لإعادة ت�أهيل الأنواع
املهملة وغري امل�ستغلة �أن ي�ساهم يف حماية املعرفة املحلية
واملزايا الغذائية.

.4املحا�صيل املقاومة للجفاف

يعترب البحث العلمي يف الأ�صناف املعدلة والتقليدية
املقاومة للجفاف وامللوحة �أمر ًا حيوي ًا من �أجل اال�ستمرارية
االقت�صادية للزراعة البعلية ( .)El Obeidy, 2006يجب
على احلكومات العربية �أن ت�ستثمر املزيد يف جهود البحث
والتطوير لتطوير حما�صيل مقاومة للجفاف منا�سبة للبيئة
املحلية .ويف هذا ال�صدد على احلكومات العربية �أن تتبع
نهج ًا قوي ًا يف متويل جهود الإبتكار يف منظومة متعددة من
التقنيات الأ�سا�سية كجزء من نهج لإدارة املخاطر يفر�ضه
الف�شل يف �سيا�سات تغري املناخ ونقل التكنولوجيا .وكما
�أو�ضح توملين�سون ( )Tomlinson et al., 2008ف�إن الف�شل
يف ت�ضمني هذه ال�سيناريوهات املمكنة يف خطط التخفيف
امل�ستقبلية �سوف ي�ؤدي �إىل تراجع كبري يف احتمال جناج
جهود ا�ستقرار حالة املناخ.

.5التخفيف من اجلفاف و�أنظمة التنب�ؤ املبكر

ت�صل ن�سبة الأرا�ضي اجلافة و�شبه اجلافة �إىل حواىل
 %88من الأرا�ضي الزراعية العربية وتتلقى معد ًال �سنوي ًا
من الأمطار ما بني  200ـ  600مليمرت كما هو مو�ضح يف
اجلدول  .17لقد كان اجلفاف دائم ًا عام ًال م�ؤثر ًا ب�شدة
يف منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا خا�صة بالن�سبة
لأنظمة املحا�صيل واملوا�شي املرتبطة بقلة الأمطار وكذلك

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
بالن�سبة للرعاة يف امل�ساحات ال�شا�سعة من ال�سهوب
(.)Hazell et al., 2000
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�شكل تغري املناخ تهديد ًا ملوارد املياه
والأرا�ضي وال ميكن جتاهله بعد الآن ،حيث يجب دمج
التكيف مع تغري املناخ كعن�صر �أ�سا�سي يف اية خطط
وا�ستثمارات زراعية من �أجل التخفيف من حجم الت�أثريات
املدمرة للجفاف والتباين يف الهطول املطري ودرجات
احلرارة املتزايدة و�إعادة توزيع االنواع احلية.
ويف ما يتعلق ب�إدارة املخاطر ،يزيد اجلفاف من م�ستوى
مديونية املزارعني املعتمدين على مياه الأمطار والذين
يقومون باالقرتا�ض من �أجل متويل �إنتاجهم الزراعي،
والذي بدوره ي�ضع م�ؤ�س�سات التمويل الزراعي يف خطر
يف حال تكرار اجلفاف .ويف املغرب قام البنك الزراعي
العمومي والذي ميول  %80من جميع القرو�ض الزراعية
بجعل �شراء بولي�صة تامني �ضد اجلفاف �شرط ًا واجب ًا
للح�صول على القر�ض الزراعي يف املناطق املعر�ضة خلطر
اجلفاف (.)World Bank, 2001
ركزت معظم ا�سرتاتيجيات التكيف مع اجلفاف التي

طبقتها احلكومات العربية على �إجراءات التخفيف
وخطط الطوارئ .ولكن ومع تزايد معدالت النمو
ال�سكاين والطلب املتزايد على موارد املياه املرتاجعة،
يجب على احلكومات ان تنظر �إىل اجلفاف وك�أنه ظاهرة
بنيوية� .سوف ت�صبح الإدارة الر�شيدة للموارد املائية �أكرث
�أهمية يف تخفيف �آثار اجلفاف على اقت�صادات املنطقة يف
امل�ستقبل (.)Shobha, 2006
ومن حيث املبد�أ ،ميكن �أن تكون القدرة على توفري
تنب�ؤات مبكرة للجفاف �أداة فعالة لتجنب الكثري من
التكاليف االقت�صادية املرتبطة مع �إ�ساءة تخ�صي�ص
املوارد ،عندما ي�ضطر املزارعون والرعاة وغريهم من
�صناع القرار �إىل تخ�صي�ص موارد عديدة يف كل مو�سم
قبل �أن يتم معرفة فرتات الهطول املطري الرئي�سية.
وتعتمد القيمة االقت�صادية للتن�ؤات املو�سمية للجفاف
على م�ستوى قدرة املزارعني على تعديل خططهم كلما
ا�صبحت اخل�صائ�ص املطرية للمو�سم وا�ضحة .يف حال
مت اتخاذ جميع القرارات ب�شكل م�سبق قبل املو�سم ،ف�إن
نطاق ارتكاب الأخطاء �سيكون كبري ًا جد ًا و�ستقل فر�ص
حتقيق املكا�سب االقت�صادية الناجمة عن معلومات التنب�ؤ
املوثوقة (.)Hazell, 2000
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«قامت العديد من احلكومات بالتدخل من �أجل امل�ساعدة
يف �إدارة اخل�سائر الناجمة عن اجلفاف ،ولكن فقط
ح�سب مبد�أ الإغاثة بعد الأزمات ،بعد �أن يكون اجلفاف
قد وجه �ضربته .ومبا �أن الدافع الأ�سا�سي يف هذه احلالة
هو امل�ساعدة الإن�سانية ،ال يتم التفكري بجدية يف العواقب
الطويلة الأمد للتدخالت املقاومة للجفاف على �أنظمة
و�إنتاجية الزراعة .وتكون النتيجة يف العادة جمموعة من
الإ�شارات االقت�صادية غري املنا�سبة للمزارعني والرعاة
والتي ت�ؤدي بدورها �إىل ممار�سات زراعية غري م�ستدامة
يف كثري من املناطق املعر�ضة للجفاف ،وبالتايل ت�ساهم
يف زيادة خ�سائر اجلفاف امل�ستقبلية والتكلفة التي تتحملها
احلكومات لتوفري تعوي�ضات للمزارعني ب�سبب اجلفاف»
(.)Hazell, 2000
لقد �شهدت كل الدول العربية وما زالت معدالت منو �سكاين
عالية وتزايد ًا يف ال�ضغوطات على موارد املياه والأرا�ضي،
وهي تهدد ا�ستدامة اال�ستخدامات احلالية للأرا�ضي
وت�ضاعف من ت�أثريات اجلفاف على �سكان املناطق الريفية
( .)DePauw, 2000هنالك حاجة ما�سة يف املنطقة
لأنظمة حتذير مبكر من اجلفاف لتح�سني قدرة احلكومات
على التخطيط حلاالت نق�ص املياه امل�ستقبلية يف منطقة
ال تعود فيها �سجالت اجلو املوثوقة �إىل �أكرث من  50عام ًا
م�ضى ،وت�شهد عودة جمددة حلاالت اجلفاف املدمر.

ز .ت�شجيع الزراعة الع�ضوية

تعترب الزراعة الع�ضوية �شك ًال من الزراعة التي تعتمد على
�إدارة االنظمة البيئية ،وهي حتاول تقليل �أو حذف املدخالت
الزراعية اخلارجية ،خا�صة امل�صنعة منها� .إنه نظام �إدارة
�إنتاج �شمويل ي�شجع �صحة الأنظمة البيئية الزراعية،
مت�ضمنة التنوع احليوي والدورات البيولوجية والن�شاطات
البيولوجية يف الرتبة.
ي�ؤثر اال�ستخدام املكثف للمخ�صبات الكيميائية امل�صنعة
واملبيدات ب�شكل كبري على ال�صحة العامة والبيئة(Pimentel
 . )et al., 2004بينما ت�ستطيع الزراعة الع�ضوية
والإيكولوجية �أن تزيد الإنتاج ب�شكل كبري بالن�سبة للمزارعني
الذين يعانون من �ضعف املوارد و�أن حت�سن الأمن الغذائي
وكذلك ت�ساهم يف ا�ستدامة وحت�سني املوارد البيئية.

 .1الو�ضع احلايل للإنتاج الزراعي الع�ضوي
يف العامل العربي

مقارنة بو�ضع الزراعة الع�ضوية على م�ستوى العامل ،ف�إن العامل
العربي يقبع يف موقع مت�أخر من واحد من �أكرث القطاعات
حيوية ووعودا .تعترب م�صر هي الدولة العربية الأكرث تقدما
يف جمال تنمية الزراعة الع�ضوية حيث ت�صل امل�ساحة الكلية
للزراعة الع�ضوية يف م�صر �إىل  24,548هكتار ًا(Willer and
 )Youssefi, 2006كما هو مبني يف ال�شكل .8
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وتت�ضمن املحا�صيل الع�ضوية الرئي�سية اخل�ضروات
الطازجة و�أ�شجار الفاكهة الإ�ستوائية والأع�شاب والتوابل
والنباتات الطبية واحلبوب (Willer and Yussefi,
 .)2006كما يو�ضح اجلدول  18النمو البارز يف �صادرات
بع�ض املنتجات الع�ضوية يف م�صر.

املعتمدة ومب�ساحة  28,461هكتار ًا (.)CIHEAM, 2008
وتقوم �سورية بت�صدير  1302طن من القطن الع�ضوي �سنوي ًا
بزيادة  %30عما تتطلبه ال�سوق املحلية (� .)MAAR, 2011أما
يف اجلزائر فال تزال الزراعة الع�ضوية يف مرحلة بدائية ومت
�إطالق ن�شاطاتها عن طريق امل�ؤ�س�سات اململوكة للدولة.

وقد متت �أي�ض ًا ممار�سة الزراعة الع�ضوية يف تون�س
منذ الثمانينات ومب�ساحة كلية بلغت  335,897هكتار ًا
مزروع ًا( . )CTAB, 2011ويو�ضح ال�شكالن  9و� 10إنتاج
و�صادرات تون�س من املنتجات الع�ضوية

.2اال�ستهالك احلايل للمنتجات الع�ضوية
وكيف ميكن حت�سينه

وبناء على درا�سة �شملت املغرب ()EACCE, 2007
وتقديرات الحقة ،زادت م�ساحة الزراعة الع�ضوية املعتمدة
يف املغرب من  200هكتار يف � 1997إىل  5,955هكتار ًا يف
 ،2007كما هو مو�ضح يف ال�شكل .11
ويف لبنان ،توجد  331مزرعة ع�ضوية تغطي م�ساحة 2,490
هكتار ًا ح�سب �أرقام من العام  .)ALOA, 2011( 2006بينما
توجد يف �سورية  3256مزرعة متار�س الزراعة الع�ضوية

للأ�سف مت تطوير الزراعة الع�ضوية يف الدول العربية
الأكرث �إنتاج ًا لغايات الت�صدير ح�صري ًا ،حيث تقوم م�صر
بت�صدير 40ـ %50من جممل �إنتاجها الع�ضوي (FAO,
 .)2006bويف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم مديرية
الزراعة الع�ضوية ب�إعداد برنامج لتطوير ال�سوق ال�ستيعاب
املنتجات الع�ضوية بهدف زيادة الطلب من قبل امل�ستهلك
وتعزيز �سل�سلة قيمة املنتج الع�ضوي وت�أ�سي�س روابط يف
ال�سوق .وال يزال اال�ستهالك املحلي للمنتجات الع�ضوية
يف املغرب وتون�س حمدود ًا لأن هذا القطاع موجه
للت�صدير .وعلى احلكومات العربية �أن ت�سعى لتنمية
الأ�سواق املحلية للمنتجات الع�ضوية.
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.3جتهيز الأغذية الع�ضوية

ترتكز عمليات ت�صنيع املنتجات الع�ضوية يف لبنان
على �إنتاج �أطعمة ت�ستخدم يف املطبخ اللبناين مثل زيت
الزيتون الع�ضوي وماء الزهر الع�ضوي واملربى اللبناين
التقليدي (� .)ALOA, 2011أما يف تون�س ف�إن الزيتون
هو �أكرث املنتجات الع�ضوية ت�صنيع ًا ،كما يتم �أي�ضا �إنتاج
ال�صل�صة التون�سية احلارة وق�صب ال�سكر من م�صادر
ع�ضوية� .أما يف املفرب ف�إن جميع املنتجات الع�ضوية يتم
ت�صديرها من دون ت�صنيع با�ستثناء زيت �شجرة الأركان.

�.4إعتماد املنتجات الع�ضوية

ال توجد لدى معظم الدول العربية م�ؤ�س�ساتها اخلا�صة
للإعتماد والتفتي�ش .مع �أن وجود هذه امل�ؤ�س�سات ميكن
�أن  )1يخفف الكلفة مقارنة باالعتماد والتفتي�ش الدويل،
 )2ي�سمح ببناء القدرات للمراقبني الوطنيني ب�شكل
م�ستمر  )3يقلل من احلواجز اللغوية )4 ،يوفر كلفة
تناف�سية للتحاليل املخربية )5 ،يحفز املزيد من املزارعني
على التحول نحو الزراعة الع�ضوية.

.5الآفاق امل�ستقبلية للزراعة الع�ضوية

يف الوقت الراهن مل تتخذ معظم الدول العربية �إجراءات
عملية لت�شجيع الزراعة الع�ضوية على م�ستوى وا�سع،
بالرغم من �أن الدول املجاورة يف �أوروبا و�إفريقيا تدعم
النمو ال�سريع يف هذا القطاع .مطلوب من الدول
العربية �أن تطبق معايريها الذاتية العتماد املنتجات
الع�ضوية ودعم الإنتاج واال�ستهالك املحلي من الأطعمة
الع�ضوية عن طريق تقدمي حوافز مل�ساعدة املزارعني
على التحول نحو املحا�صيل الع�ضوية .لقد ا�صبح من
ال�ضروري تقدمي احلوافز للقطاع اخلا�ص لإنتاج و�صناعة
املخ�صبات الع�ضوية واملبيدات احليوية ب�سبب �سعرها
املرتفع يف ال�سوق وجعلها متاحة للمزارعني ب�أ�سعار
اقل .ميكن حتقيق ذلك من خالل �أعفاء هذه املنتجات
من ر�سوم اال�سترياد ودعم �إنتاجها حملي ًا .ومن املهم
�أن يتم بذل جهود خا�صة من قبل جميع الدول العربية
لتطوير املخ�صبات الع�ضوية واملبيدات احليوية كبديل
عن اال�ستخدام املكثف للكيماويات الزراعية التقليدية.
كما ينبغي على منتجي وم�ستهلكي املنتجات الع�ضوية

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
تطوير خطط لتو�سعة �سل�سلة القيمة لهذه املنتجات
(.)Alaoui, 2009

 .Vالإ�ستنتاجات والتو�صيات
لقد و�صلت الزراعة يف العامل العربي �إىل حالة غري
م�ستقرة ،مدفوعة عرب الوقت ب�سيا�سات وممار�سات غري
مالئمة .وهذا ما يجعل قدرة الزراعة على �أداء مهامها
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية مهددة ب�شدة .بالرغم
من �أن الزراعة لعبت دور ًا �أ�سا�سي ًا يف البنية االقت�صادية
ملعظم الدول العربية ،فقد مت تقوي�ض �إجنازاتها عن
طريق مزيج من امل�شاكل التي تظهر يف عدة ا�شكال على
�أر�ض الواقع مثل �إجنراف الرتبة ،تدهور الأرا�ضي ،فقدان
التنوع احليوي ،الت�صحر ،التملح ،تلوث املياه وا�ستنزاف
االحوا�ض املائية يف عدة مناطق من العامل العربي.
تعترب قدرة الري يف العامل العربي حمدودة ،حيث
ت�ستنزف الزراع حالي ًا  %85من املوارد املائية املتاحة
وبن�سب كفاءة �أقل من  ،%50بينما يتزايد الطلب عل
املياه لال�ستخدامات ال�صناعية واملنزلية .لقد �ساهمت
عدة عوامل يف خلق الظروف التي �أدت �إىل اال�ستخدام
غري املالئم للمياه ،ومنها الرتكيز على التزويد املائي بد ًال
من �إدارة الطلب وغياب الت�شريعات والأنظمة واحلوافز
املنا�سبة ،مما �أدى �إىل اال�ستخدام غري الكف�ؤ ملياه الري وما
يرافق ذلك من ت�أثريات مدمرة على املوارد البيئية والتنوع
احليوي.
ويف مواجهة التحديات ،ويف منطقة جافة و�شبه جافة
مناخي ًا ،حيث تعترب الأرا�ضي الزراعية حمدودة واملوارد
املائية �شحيحة ب�شدة ،دفعت الدول العربية الزراعة
�إىل قمة جدول الأعمال التنموي بهدف حت�سني الأمن
الغذائي .من ال�ضروري تطوير مقاربة جديدة للتنمية
الزراعية تت�ضمن خطط عمل دقيقة ووا�ضحة من �أجل
و�ضع الزراعة على امل�سار امل�ستدام .ولتحقيق هذه الغاية
على احلكومات العربية �أن ت�صمم ا�سرتاتيجيات �شاملة
للتنمية الزراعية تركز على ما يلي:
�أ .املوارد املائية :تعترب املياه مورد ًا زراعي ًا �أ�سا�سي ًا من
املتوقع �أن تزداد حدة نق�صانه يف املنطقة ب�سبب الت�أثريات
املحتملة لتغري املناخ .من املهم �إحداث تغيري يف الرتكيز
من التزويد املائي �إىل �إدارة الطلب على املياه .كما هنالك
حاجة ما�سة �إىل تطوير قوانني و�أنظمة و�سيا�سات مالئمة
ال�ستدامة املوارد املائية ال�سطحية واجلوفية و�ضمان
ا�ستخدامها الأمثل ،خا�صة يف الري مع الرتكيز على مبد�أ

الإنتاجية املائية ولي�س تعظيم �إنتاج املح�صول لكل وحدة
من الأر�ض .ويف هذا ال�سياق من ال�ضروري و�ضع ت�سعرية
منطقية للمياه لتحفيز ا�ستخدامها ال�سليم و�إنتاج عوائد
مالية ميكن توظيفها يف متويل �صيانة وت�شغيل البنية
التحتية الزراعية .وميكن لتقنيات الري احلديثة مثل
الر�شا�شات والتنقيط والري املحلي �أن تزيد ب�شكل كبري
من فعالية ا�ستخدام املياه ومنع الإجهاد املائي.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك يجب بذل املزيد من اجلهد لتعوي�ض
املوارد املائية مب�صادر غري تقليدية مثل احل�صاد املائي
والت�صريف واملياه العادمة املعاجلة مع اتخاذ جميع
التدابري الوقائية الالزمة ل�ضمان ال�سالمة ال�صحية
لال�ستخدام.
ب .الإنتاجية الزراعية :تعترب �إنتاجية املحا�صيل الرئي�سية
مثل احلبوب والأعالف والبقوليات متدنية جد ًا يف الدول
العربية ،ولهذا ف�إن زيادة الإنتاجية وتنويع املحا�صيل تعترب
عوامل ا�سا�سية نحو حتقيق الأمن الغذائي واال�ستمرارية
املالية واالقت�صادية لال�ستثمارات الزراعية .وتدعو
حمدودية الري و�سيادة الزراعة البعلية يف العامل العربي
�إىل اتخاذ اجراءات لتح�سني �إنتاجية املحا�صيل البعلية
حيث ميكن حتقيق هذا الهدف يف حال وجود املدخالت
ذات النوعية العالية وا�ستخدامها بكميات مدرو�سة .ويف
هذا ال�سياق ال ميكن اال�ستغناء عن البحث العلمي كن�شاط
رئي�سي للو�صول �إىل املعادلة املثالية ال�ستخدام املدخالت
وتطوير الأ�صناف املقاومة للجفاف وامللوحة.
ج .االمن الغذائي :ال ميكن حتقيق الأمن الغذائي على
م�ستوى الدولة الواحدة يف العامل العربي .بينما يحتاج
حتقيق التقدم نحو تعزيز الأمن الغذائي على امل�ستوى
الإقليمي جهود ًا من�سقة وجادة ال�ستخدام موارد املياه
والأرا�ضي بناء على قيمتها املقارنة .ومن املهم �أي�ض ًا تب ّني
ت�سهل التجارة يف ال�سلع الزراعية وت�أ�سي�س
�سيا�سات ّ
البنية التحتية ال�ضرورية لو�صول الدول العربية �إىل
�أ�سواق بع�ضها البع�ض.
د .الإ�ستثمارات والتمويل :تعترب الزراعة قطاع ًا قليل
التمويل يف العامل العربي بناء على م�ستويات الإنفاق
على البنية التحتية والبحث والتطوير .هنالك حاجة �إىل
ح�شد �أموال كثرية لإعادة الت�أهيل والتنمية ،بالإ�ضافة
�إىل متويل برامج البحث العلمي .من ال�ضروري جد ًا �أن
تقوم الدول العربية ب�إدخال قوانني و�سيا�سات خللق
البيئة املالئمة للإ�ستثمارات املحلية واخلارجية املبا�شرة
وت�صميم ا�ستثمارات زراعية جذابة للقطاع اخلا�ص
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وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص .وتبقى
امل�ساعدات الإمنائية الر�سمية م�صدر ًا مهم ًا لتمويل
العمليات الزراعية خا�صة بالن�سبة لت�أثريها الكبري على
الكلفة الإجمالية لر�أ�س املال .وميكن �أن يكون تخ�صي�ص
الأولوية لال�ستثمارات الزراعية واملدعومة مب�شاريع
مدرو�سة جيد ًا �أداة فعالة للو�صول �إىل امل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية من امل�ؤ�س�سات املانحة والتنموية على
ال�صعد الوطنية والإقليمية والدولية.
هـ .املقاربة املتكاملة :مت ت�صميم وتنفيذ املبادرات
والن�شاطات الزراعية ال�سابقة بطريقة م�شتتة تفتقر �إىل
العنا�صر امل�ساندة واملي�سرة لتحقيق الأهداف االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية .من املهم �أن ال تقت�صر الربامج
واملبادرات الزراعية على جوانب الإنتاج ،بل �أن تتم
تو�سعتها ب�شكل كاف لت�شمل مرافق وخدمات متعلقة
ب�سل�سلة التزويد مثل النقل والتغليف والتخزين
والت�سويق لنقل الب�ضائع واملنتجات للم�ستهلكني بدون
فقدان يف الكمية �أو تدهور يف النوعية.
و .الإعتبارات البيئية :جتاهلت معظم ال�سيا�سات
واملمار�سات الزراعية يف العامل العربي �ضرورة حماية
املوارد الطبيعية والأنظمة البيئية .يجب ت�شجيع الو�سائل
الزراعية االيكولوجية اجلديدة التي حتمي الرتبة
والأرا�ضي واملياه مثل الزراعة الع�ضوية واملحمية .كذلك
ي�ستلزم تغري املناخ �ضرورة تكوين مناذج ريا�ضية منا�سبة
للتنب�ؤ بالتغريات املناخية املحلية والإقليمية لتقييم
ت�أثريها على املوارد واملنتجات الزراعية و�إدخال �إجراءات
التكيف املطلوبة بناء على ذلك.
ز .املزارعون :يتطلب م�ستوى التعقيد يف الأنظمة
الزراعية وتطبيقاتها العلمية �أن يحظى املزارعون باملهارت
واملعرفة واخلربة الكافية التخاذ القرارات ال�سليمة حول
اختيار البذور واملخ�صبات واملبيدات وتقنيات الري وعدد
�آخر من الق�ضايا الزراعية .ولهذا من ال�ضروري تدريب
املزارعني وت�سليحهم بالتعليم واملهارات واملعرفة الكافية
لبناء قدراتهم للتعامل مع الق�ضايا امل�ستجدة  .كما تعترب
�إجراءات مثل ت�أ�سي�س التعاونيات الزراعية ومراكز
اخلدمات الإر�شادية والتدريبية� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدة
املزارعني على الو�صول �إىل اال�سواق لتوزيع املنتجات،
�أدوات جوهرية لدعم الن�شاطات الزراعية وحت�سني �سبل
املعي�شة يف املناطق الريفية .يجب �أي�ض ًا �أن يتم تنظيم
املزارعني م�ؤ�س�سي ًا لت�سهيل عمليات التعلم وم�شاركة
املمار�سات والتطبيقات التي ت�ساهم يف اال�ستدامة
الزراعية.
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الف�صل 1

املياه

 .Iمقدمة
اذا كانت «املياه هي احلياة» واملياه النظيفة الكافية هي
«حق ب�شري �أ�سا�سي» كما يقال يف املنتديات الدولية،
ملاذا ي�شهد التقدم يف التعامل مع الأزمة املائية يف البلدان
العربية كل هذا البطء؟ �إن �أحد الأ�سباب هو التمويل
غري الكايف .فالتمويل يف معظم امليزانيات الوطنية
والقرو�ض �أو الهبات املتعلقة بامل�ساعدات الدوليةملنخف�ضة
ب�شكل يدعو اىل الده�شة .وهناك انف�صام بني االلتزامات
والأفعال ،بني احلاجات وما ينفقه بالفعل كثري من
احلكومات ووكاالت الغوث.
املطلوب اجلمع بني املوازنات احلكومية الوطنية والتمويل
الدويل والثنائي واالعفاء من الديون وا�ستثمارات القطاع
اخلا�ص ،اىل جانب تفعيل املوارد على م�ستوى املجتمع.
ويجب على احلكومات �أي�ض ًا و�ضع هيكلية م�ؤ�س�سية
ت�ضمن ت�شجيع اال�ستثمارات اخلا�صة وال�شراكات بني
القطاعني العام واخلا�ص من �أجل مياه نظيفة وخدمات
�صحية .وهناك م�صدر رئي�سي للتمويل هو العائدات من
ت�سعري املياه.

مت اعداد هذا الف�صل
بناء على التقرير
ال�شامل حول املياه يف
املنطقة العربية الذي
�أ�صدره املنتدى العربي
للبيئة والتنمية (�أفد)
عام  ،2010بعنوان
«املياه :ادارة م�ستدامة
ملورد متناق�ص»،
وتو�صيات م�ؤمتر «�أفد»
ال�سنوي للعام 2010
الذي ناق�ش النتائج التي
تو�صل اليها التقرير.
وهو ي�شري �أي�ض ًا اىل
التقرير الهام حول
االقت�صاد الأخ�رض الذي
�أ�صدره برنامج الأمم
املتحدة للبيئة (يونيب)
عام .2011

�إن انخفا�ض �أ�سعار اخلدمات املائية ب�شكل م�صطنع
(و�أحيان ًا عدم حتديد �أ�سعار على االطالق) هو يف �صلب
عدم الكفاءة واال�ستعمال املفرط وانبعاثات امللوثات
الزائدة والتدهور البيئي .وبب�ساطة ،فان املياه املجانية
هي مياه مبددة .ويف حني مت ت�أييد ت�سعري املياه منذ زمن
طويل ،خ�صو�ص ًا يف الري ،نادر ًا ما ُ�سنت قوانني لتطبيق
هذا املبد�أ ،علىرغم �أنه حموري لزيادة اال�ستثمار يف
القطاع .واحلكومات العربية ال ت�ستطيع تلبية الطلبات
على اال�ستثمارات من �أجل اخلدمات املائية الآن ،وكذلك
يف امل�ستقبل .والقطاع اخلا�ص لن ي�ستثمر ما مل ي�ؤمن له
عائد معقول .لكن احلكومات العربية ت�ستمر يف مقاومة
ت�سعري املياه والتخل�ص التدريجي من الدعم املايل ،جمادلة
ب�أن الفقراء ال قدرة لهم على الدفع .والواقع �أن مناطق
الطبقة الو�سطى تدفع �أ�سعار ًا منخف�ضة لقاء خدمات املياه
التي ت�صلها بوا�سطة ال�شبكة العامة ،يف حني �أن الفقراء
يدفعون �أ�سعار ًا �أعلى كثري ًا لقاء احل�صول على مياه �أ�سو�أ
نوعية من باعة ال�صهاريج.
املطلوب موارد مالية جوهرية ،لكن التمويل وحده لن يحل
ا ألزمة املائية العاملية .وا�ضافة اىل ذلك تبني التجربة أ�ن
احللول التكنولوجية �أو الهند�سية وحدها لن تكون فعالة
من دون اال�صالحات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية والقانونية
ال�ضرورية .ف�إ�صالحات ملكية الأر�ض ،وممار�سات ادارة

الطلب ،واحلقوق املائية ونظم التوزيع ال�شفافة ،واحلوافز
االقت�صادية ،وحت�سني الهيكليات القانونية والتنظيمية،
وا�ستحداث �سلطات ادارة الأحوا�ض ،وامل�شاركة
اجلماهريية ،هي جميع ًا �أجزاء �ضرورية من اال�صالح
ال�سيا�سي .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا متكني املجموعات
الن�سائية والفقراء وال�شباب وهيئات املجتمع املدين ليكون
لها �صوت كاف يف �صنع القرارات الت�شاركية.
لزمة املائية مبعزل عن أ�زمات أ�خرى
وال ميكن الت�صدي ل أ
مثل تدهور الأرا�ضي وزوال الغابات وخ�سارة النظم
االيكولوجية .ومن �ش�أن اعتماد منهج متكامل ي�أخذ يف
االعتبار الروابط بني املياه والأرا�ضي والنا�س ،واجراء
اال�صالحات واال�ستثمارات ال�ضرورية يف جميع هذه
املجاالت� ،أن يقطعا م�سافة طويلة باجتاه ادارة مائية
م�ستدامة .ويعني زوال الغابات وتدهور م�ستجمعات
املياه توافر مياه عذبة �أقل .وت�ساعد �صيانة النظم
االيكولوجية للمياه العذبة من خالل ادارة أ�ف�ضل ،لي�س
فقط يف احلفاظ على كمية املياه املتوافرة فح�سب ،وامنا
على نوعيتها �أي�ض ًا.
يف ادارة املياه ،تبدو املهمة �أحيان ًا �أكرب من القدرة على
املواجهة .فكيف �سيتم تن�سيق اخلدمات وال�صناعة
والتجارة والنقل والزراعة وم�صائد الأ�سماك والعلوم
والبيئة والأهداف االمنائية وادارة املياه وتنوع ال�سكان؟
كيف �سيتم ا�شراك الوكاالت الدولية املتنوعة واالدارات
احلكومية والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلكومية؟
كيف �ستتم �صياغة اجراء دويل عندما ترى الدول يف
�أعايل جماري الأنهار فائدة مبا�شرة قليلة يف منع التلوث
الذي ي�ؤثر على م�ستخدمي املياه يف �أ�سفل جماري الأنهار،
وعندما ترى البلدان ال�ساحلية حافز ًا �صغري ًا حلماية
الأرا�ضي الرطبة التي تعيل م�صائد الأ�سماك التي ت�ستغلها
دول �أخرى ،وعندما ت�شعر البلدان التي لديها خزانات
مياه جوفية عرب احلدود ب أ�نها غري ملزمة بحماية مناطق
جتدد املياه من التدهور الذي ي�ؤثر يف �آبار جريانها؟
هذه لي�ست �أ�سئلة تافهة ،لأن  43يف املئة من �سكان العامل
يعي�شون يف �أحوا�ض �أنهار دولية ،تغطي نحو ن�صف
�سطح الياب�سة على كوكب الأر�ض وحتوي �أكرث من 80
يف املئة من تدفق �أنهار املياه العذبة .وهناك �أي�ض ًا عدد
ال يح�صى من خزانات املياه اجلوفية التي جتتاز احلدود
ال�سيا�سية .ومن املحتمل أ�ن يزيد �شح املياه التوترات بني
الدول التي تتقا�سم املوارد املائية .لكن للأزمة املائية �أبعاد ًا
كثرية تختلف عرب املناطق .واالمدادات املائية �شحيحة
يف بع�ض املناطق ووافرة ن�سبي ًا يف مناطق �أخرى .ومن

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

املحتمل �أي�ض ًا �أن تختلف ت�أثريات تغري املناخ يف املدى
البعيد عرب املناطق.
جميع مقومات الأزمة املائية العاملية تنعك�س بقوة
يف املنطقة العربية .وحالة املوارد املائية و�إدارتها يف
معظم البلدان العربية م�شكوك فيها .وقد �أدى النمو
ال�سكاين والطلب املت�صاعد به على املياه يف املنطقة اىل
تخفي�ض االمداد لكل فرد اىل ربع امل�ستويات التي كان
عليها عام  .1960ومن دون تغري �أ�سا�سي يف ال�سيا�سات
واملمار�سات �سوف يتفاقم الو�ضع مع ت�شعباته ال�سيا�سية
واالقت�صادية.
ان التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية(�أفد)
ل�سنة  ،2010بعنوان «املياه:ادارة م�ستدامة ملورد
متناق�ص»� ،سلط ال�ضوء على حالة ادارة املياه وا�ستعمالها
يف البلدان العربية وبني بو�ضوح اال�صالحات ال�سيا�سية
املطلوبة .هذا الف�صل هو ملخ�ص للنتائج والتو�صيات
املقرتحة التي تو�صل اليها التقرير.

 .IIنظرة عامة على املياه
يعاين قطاع املياه يف البلدان العربية من �ضغوط متعددة.
فاملنطقة العربية ت�أتي يف املرتبة الأخرية من حيث توافر
املياه العذبة املتجددة للفرد مقارنة باملناطق الأخرى يف
العامل .وهناك حالي ًا  13بلد ًا عربي ًا هي من البلدان الت�سعة
ع�شر ا ألكرث �شح ًا باملياه يف العامل .وتوافر املياه للفرد يف 8
بلدان عربية هو �أدنى من  200مرت مكعب يف ال�سنة .ومن
املتوقع �أن يكون معدل التوافر ال�سنوي للمياه العذبة يف
البلدان العربية كمجموعة بحلول �سنة � 2015أدنى من 500
مرت مكعب للفرد ،ما ي�شري اىل حدة ال�شح املائي .وبحلول
�سنة  ،2025من املتوقع �أن يكون ال�سودان والعراق وحدهما
فوق م�ستوى ال�شح املائي .ويف بع�ض البلدان العربية،
جتاوزت ال�سحوبات املائية االجمالية قدرة املوارد املائية
املتجددة املتوافرة .والواقع أ�ن موارد املياه العذبة املتجددة
الداخلية للفرد يف معظم البلدان العربية هي �أدنى كثري ًا
من م�ستوى ال�شح املائي البالغ  1000مرت مكعب ،باملقارنة
مع معدل عاملي يتجاوز  6000مرت مكعب .وهناك �أكرث
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الف�صل 1
اجلدول 1

املياه
توافر املياه وا�ستخدامها يف الدول العربية

البلد

التوافر ال�سنوي
املوارد مياه نهائية اعادة توافر املياه
املتجددة حمالة ا�ستخدام املتجددة
الطبيعية بليون مياه ال�صرف للفرد
3
*
3
بليون
م/3ال�سنة

اجلزائر
البحرين
جيبوتي
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
قطر
ال�سعودية
ال�سودان
�سورية
تون�س
االمارات
ال�ضفة الغربية وغزة
اليمن

م /ال�سنة

بليون
م/3ال�سنة

م ()2006

11.50

0.07

Neg.

350

297

261

4.59

40

25

15

60

0.11

0.14

Neg.

157

125

106

0.25

170

26

3

71

0.02

0.00

Neg.

367

306

260

0.02

113

88

0

12

61.90

00.06

5.90

773

641

552

73.10

108

6

8

86

80.00

0.03

n.a.

2652

1989

1551

42.80

48

3

5

92

0.87

0.00

0.07

164

114

98

0.98

104

26

7

68

0.11

0.65

0.12

7

5

4

0.76

87

37

2

60

3.20

0.00

n.a.

1110

999

919

1.29

40

28

4

68

0.80

0.03

n.a.

99

80

67

3.89

469

9

4

87

20.00

0.02

0.07

940

620

558

16.84

84

5

-

95

1.60

0.12

0.02

550

440

365

1.22

74

9

1

93

0.05

0.12

n.a.

71

50

40

0.28

n.a.

23

3

74

2.50

2.28

0.15

96

77

64

17.00

506

15

1

84

24.00

0.00

00

1711

1369

1122

19

5

6

5

89

18.70

0.00

0.26

865

650

550

14.70

78

9

1

87

3.35

00.0

0.14

450

405

373

2.53

72

12

4

84

0.20

0.95

0.14

35

26

20

1.60

180

24

10

67

0.76

0.00

0.01

215

160

120

0.44

57

51

49

58

2.50

0.02

0.03

97

70

50

3.20

امل�صدرWorld Bank, 2003 :

(جمعت الأرقام يف  2002ـ )2003
ُ

اال�ستخدام ال�سنوي ن�سبة اال�ستخدام بح�سب القطاع
 ** 2025 ** 2015بليون م 3كن�سبة املنزيل ال�صناعي الزراعي
من املوارد
(توقعات (توقعات
«�أفد») «�أفد»)
املائية
3
3
االجمالية
م
م

126

5

2

93

 :Negحجم زهيد للمياه امل�ستخدمة
 :n.a.غري متوافر

* �أرقام اجمايل املوارد املائية املتجددة الفعلية ( )TARWRللفرد من تقريري التنمية املائية العاملية  )2006( 2و،)2009( 3
.

.

 UNESCOجداول  TARWRمبنية على AQUASTAT

 FAOومت مراجعة موقع  Index web-updateيف  19متوز (يوليو) http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/table_4.3_Updated.pdf .2010

** توقعات  2015و 2025طورها «�أفد» ،على �أ�سا�س التغريات الفعلية بني عامي  2000و ،2006ومتو�سط املعدل املتوقع للنمو ال�سكاين يف كل بلد ،وفق بيانات ق�سم ال�سكان يف
الأمم املتحدة ،وقد ن�رشت يف «التوقعات العاملية لل�سكان» ،تنقيح http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2 2008
الأرقام ت�شري �إىل اجتاهات عامة ب�سبب الطرق والأدوات املختلفة امل�ستعملة الحت�ساب امل�صدر الرئي�سي االجمايل للمياه.
ت�أخذ التوقعات اجلانب الأدنى للنمو ال�سكاين يف املنطقة ،وال ت�أخذ يف احل�سبان �أثر الزيادة يف الناجت املحلي االجمايل واملتغريات الأخرى التي تدفع الطلب اىل الأعلى ،وال عوامل
مثل ازدياد اجلفاف والت�أثريات الأخرى لتغري املناخ التي تدفع توافر املياه نزو ًال.

من  45مليون �شخ�ص يف العامل العربي ما زالوا يفتقرون
ملياه نظيفة �أو خدمات �صحية م�أمونة .والنمو ال�سكاين
خالل العقدين املقبلني ،الذي �سيحدث  90يف املئة منه يف
مناطق ُمدنية� ،سوف يزيد ال�ضغط ال�سيا�سي لتلبية هذه
الطلبات خ�صو�ص ًا لال�ستعمال املنزيل وال�صناعي.
لكن امليزانيات احلكومية مقيدة �أ�ص ًال وبالكاد ت�ستطيع

حتمل تقدمي م�ستويات من اخلدمات املائية الكفوءة
لل�سكان احلاليني ،الذين يزدادون بن�سبة  2اىل  3يف املئة
�سنوي ًا .معظم هذه الزيادة ي�ضيف �ضغط ًا على املدن
والبلدات املزدحمة والتي حت�صل على خدمات غري كافية
�أ�صالً .ومن �ش�أن اخلطط الطموحة لتحقيق منو اقت�صادي
�سريع وزيادة وترية الت�صنيع �أن تزيد النواق�ص املائية
حدة.
ّ
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موارد املياه العذبة الداخلية العربية هي غالب ًا �أدنى من م�ستويات ال�شح واملعدل العاملي2005 ،

موارد املياه العذبة الداخلية املتجددة للفرد (�أمتار مكعبة)
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ولأن املوارد املائية املتجددة ال ميكن �أن تلبي الطلب
املتنامي� ،شجعت احلكومات يف �أحوال كثرية اال�ستغالل
املفرط للموارد املائية اجلوفية .فعلى �سبيل املثال ،بلغ
معدل اال�ستخراج ال�سنوي من املياه اجلوفية يف جميع
الأحوا�ض الفرعية يف الأردن نحو  160يف املئة من معدل
التجدد ال�سنوي .ويف اليمن ،يتم �ضخ املياه اجلوفية
مبعدل يزيد �أربع مرات عن التجدد الطبيعي ،ما يدفع
املزارعني اىل ترك الوديان التي كانت منتجة يف ما م�ضى.
واال�ستخراج املفرط للمياه اجلوفية الذي يتجاوز م�ستويات
االنتاج امل�أمون مل يت�سبب فقط بانخفا�ضات دراماتيكية يف
من�سوب املياه اجلوفية ،و�إمنا �أي�ض ًا بتلوث خزانات املياه
اجلوفية يف املناطق ال�ساحلية مبياه البحر املاحلة .وتقوم
بع�ض البلدان بتو�سيع اال�ستثمار يف حتلية مياه البحر
ويف معاجلة املياه املبتذلة واعادة ا�ستعمالها .لكن معاجلة
املياه املبتذلة ب�شكل منا�سب واعادة ا�ستعمالها املراقب

وي�شكل تلوث املياه �أي�ض ًا حتدي ًا جدي ًا يف املنطقةُ ،ين�سب
اىل ا�ستعمال م�ستويات عالية من املواد الكيميائية يف
الزراعة ،ا�ضافة اىل ازدياد تدفقات املياه املبتذلة املنزلية
وال�صناعية اىل ا ألج�سام املائية .وي�ساهم افتقار �شرائح
كبرية من ال�سكان اىل مرافق �صحية يف تلوث م�صادر
املياه العذبة مبياه ال�صرف غري املعاجلة .وي�ؤدي ت�صريف
املياه ال�شديدة امللوحة من حمطات حتلية مياه البحر اىل
تدهور املناطق البحرية ال�ساحلية .وت�صرف بلدان اخلليج
نحو  24طن ًا من الكلور و 65طن ًا من مواد تنظيف الأنابيب
لتكون الق�شور ونحو  300كيلوغرام من النحا�س يف
املانعة ّ
اخلليج يومي ًا.
املعاجلات ال�سريعة واحللول الق�صرية الأجل لي�ست كافية
ملواجهة حتديات قطاع املياه يف البلدان العربية .على
�صانعي ال�سيا�سة تغيري وجهة امل�سار وتبني ا�صالحات
�سيا�سية تت�صدى للق�ضايا اال�سرتاتيجية الرئي�سية.
وعليهم اجراء حتول ا�سرتاتيجي عن اال�ستثمار يف
تطوير موارد مائية جديدة اىل ادارة امدادات املوارد
املائية املتوافرة بكفاءة .وقد ثبت �أن ادارة الطلب على املياه
تنتج فوائد جوهرية وقد تكون يف أ�حيان كثرية أ�قل كلفة
من اجراءات االدارة التقليدية لالمدادات .و�سوف توفر
ادارة الطلب ل�صانعي ال�سيا�سة الفر�صة ال�ستحداث �آليات
لتعديل توزيع املياه بطريقة هي �أكرث عد ًال وا�ستدامة.

م�صر

عمان

وقد �ساهم النظام االقت�صادي ال�سيا�سي ،الذي ت�سبب
بانخفا�ض تعرفات املياه وارتفاع االعانات اخلا�صة بالوقود
واملياه يف البلدان العربية ،با�ستعمال مفرط للموارد املائية
ال�شحيحة وحرم املزودين من ايرادات هم ب�أم�س احلاجة
اليها للحفاظ على و�ضع �شبكات االمدادات املائية يف املدن
والأرياف من النواحي املالية وال�صحية والفيزيائية .ومن
املتوقع ان يغطي ال�سعر املفرو�ض يف مقابل احل�صول على
املياه نحو  35يف املئة فقط من معدل كلفة االمدادات ،يف
حني �أن الأ�سعار املعمول بها يف كثري من نظم الري هي
�أقل كثري ًا.

ما زاال ي�شكالن م�صدر قلق كبري يعر�ض ال�صحة العامة
والبيئة ملخاطر جدية.

م�ستوى ال�شح

امل�صدر:

UNDP, 2009
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�إن االحتياجات املائية للقطاعات البلدية وال�صناعية
والزراعية م�شروعة ،لكن أ�ولويات احلفاظ على �سالمة
الأرا�ضي الرطبة وخزانات املياه اجلوفية و�أحوا�ض الأنهار
والنظم االيكولوجية الأخرى هي م�شروعة �أي�ض ًا.
وعند ادخال هيكليات �سيا�سية جديدة ،يجب اعطاء
�أولوية عالية لتحديد وقيا�س م�ؤ�شرات اداء موثوقة ملراقبة
ت�أثريات اال�صالحات ال�سيا�سية .واالحت�ساب املوثوق
للت�أثريات االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لل�سيا�سات
حتول نحو
اجلديدة يوفر خطوط ًا توجيهية نافعة الحداث ّ
م�ستقبل مائي م�ستدام.
ي�شري تقرير «يونيب» الهام حول التحول اىل االقت�صاد
الأخ�ضر ( )UNEP, 2011اىل �أن تخ�ضري قطاع املياه
يوفر فر�ص ًا متعددة .ومن هذه الفر�ص اال�ستثمار يف
التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية ،حيث
�أن التقييمات العاملية ل�صحة نظم الأنهار و�أحوا�ض املياه
اجلوفية يف العامل تبني أ�ن االجتاه العام هو تراجع يف
�صحة النظم االيكولوجية ووظائفها .وهناك فر�صة �أخرى
هي اال�ستثمار يف املرافق ال�صحية وامدادات مياه ال�شرب.
ويقدر تقرير «يونيب» كلفة حتقيق الأهداف االمنائية

للألفية �سنة  2015بحوايل  142بليون دوالر يف ال�سنة
مقابل تقدمي اخلدمات ال�صحية و 42بليون دوالر يف ال�سنة
مقابل امدادات مياه ال�شرب اىل املنازل .وعلى رغم �أن
مبلغ التمويل املطلوب يبدو �ضخم ًا ،فان منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية تقدر �أنه يف غانا على �سبيل املثال
«�سوف ميكِّ ن ا�ستثمار  7.40دوالر لكل �شخ�ص يف ال�سنة
خالل عقد من الزمن البالد من الوفاء بهدفها املتعلق
بالأهداف االمنائية للألفية (.)UNEP, 2011
وي�ضيء تقرير «يونيب» أ�ي�ض ًا على حقيقة وجود دفق
من الفوائد نتيجة اال�ستثمار يف قطاع االمدادات املائية
واخلدمات ال�صحية .وغالب ًا ما يكون العائد على اال�ستثمار
يف قطاع املياه غري مبا�شر .وكما هو مذكور يف التقرير:
«ابنِ مرحا�ض ًا للبنات يف مدر�سة وعندئذ يزداد احتمال
ذهابهن اىل املدر�سة .وهذا املثال يظهر �أن اال�ستثمار يف
املياه يفتح فر�ص ًا �أخرى للتنمية».

أ� .املوارد املائية وتغري املناخ

كنتيجة لتغري املناخ ،من املتوقع �أن ت�شتد العوامل اجلوية
امل�س�ؤولة عن قحولة املنطقة العربية .ومع نهاية القرن
احلادي والع�شرين ،من املتوقع �أن تعاين البلدان العربية
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ن�سبة ال�سكان الذين يفتقرون اىل خدمات مائية و�صحية م�أمونة 15 ،بلداً عربي ًا2007 ،

ال�شكل 3
%
80
70
60
50
40
30
20
10

جزر القمر

ال�سودان

موريتانيا

املغرب

جيبوتي

تون�س

�سورية

اجلزائر

الأردن

االمارات

اليمن

وباال�ضافة اىل اال�ضطراب املناخي ،تتعر�ض املوارد املائية يف
البلدان العربية ل�ضغوط �أخرى مثل النمو ال�سكاين وتغري
�أمناط ا�ستعمال الأرا�ضي وتباين الهطول املطري وال�شح
املائي الطبيعي .ولي�س التعر�ض لهذه ال�ضغوط مغاير ًا
للتعر�ض لتغري املناخ .لذلك ،فان مقاربة قائمة على التعر�ض
والت�أثر �ستكون �أكرث فعالية يف دفع �سيا�سات التدخل
والت�صدي للتعر�ض القائم (القحولة املت�أ�صلة على �سبيل
املثال) وللتعر�ض امل�ستقبلي (تغري املناخ على �سبيل املثال).
كما �أن هذه املقاربة �ست�سمح ل�صانعي ال�سيا�سة ب�صياغة
ا�سرتاتيجيات مبنية على معرفة وخربة مرتاكمة يف فهم
عوامل املرونة والقدرة على التكيف يف املنطقة العربية.

لبنان

م�صر

من نق�ص يف املت�ساقطات ينذر باخلطر ن�سبته  25يف
املئة ،وزيادة يف معدالت التبخر ن�سبتها  25يف املئة ،وفق
مناذج تغري املناخ .ونتيجة لذلك� ،ستتعر�ض الزراعة التي
ترويها الأمطار للخطر ،حيث تنخف�ض معدالت املحا�صيل
بن�سبة  20يف املئة على م�ستوى البلدان العربية جمتمعة،
وبن�سبة  40يف املئة يف اجلزائر واملغرب .و�سوف تتفاقم
النواق�ص املائية ،وهي �أمر واقع �أ�ص ًال بفعل ال�شح املائي
الطبيعي وارتفاع ال يلني يف الطلب على املياه يف املنطقة.
تكيف الآن �سوف
�إن التخلف يف تطوير ا�سرتاتيجيات ُّ
ي�ساهم يف حدوث معاناة �أكرب يف امل�ستقبل.

ب .حالة النظم االيكولوجية للمياه العذبة

النظم االيكولوجية للمياه العذبة تزود املنطقة العربية
باملياه وتوفر موائل �ضرورية للتنوع البيولوجي املائي.
لذلك ،فان املعلومات حول حالتها مهمة جد ًا .لكن البلدان
العربية يف �أغلب الأحوال غري قادرة على توفري معلومات
منهجية وموثوقة وحديثة حول حالة الأرا�ضي الرطبة
وامل�ستنقعات والبحريات و�أحوا�ض الأنهار والواحات
وثرواتها البيولوجية .لذلك فان احلكومات العربية مطالبة
باحلاح بتوفري الدعم وتخ�صي�ص املوارد لو�ضع �آلية تقييم
ومراقبة وابالغ من �أجل اجراء درا�سات عن حالة النظم
االيكولوجية للمياه العذبة .ول�ضمان فعاليتها ،يجب أ�ن
تكون الدرا�سات التقييمية موثوقة علمي ًا ووثيقة ال�صلة
باحتياجات �صنع القرارات .ونظر ًا لت�سارع التفاعالت
الب�شرية مع النظم االيكولوجية للمياه العذبة يف البلدان
العربية ،يجب �أن تركّ ز الدرا�سات التقييمية على معرفة
كيف تتغري هذه النظم ،وما اذا كانت تزدهر �أو ت�ضمحل،
وما هي التحديات اجلديدة التي تواجهها ،وهل �صانعو
ال�سيا�سة يت�صدون لتحديات النظم االيكولوجية هذه
بفعالية .وعليها أ�ي�ض ًا أ�ن ت�سلط ال�ضوء على ا ألخطار التي
تهدد ا�ستدامة التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية.
واحلكومات العربية مطالبة �أي�ض ًا باحلاح ب�أن تزيد

قطر

الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
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* �آخر الأحجام املتوافرة جلميع البلدان العربية الـ22
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قدرتها على اال�ستفادة من تلك املعرفة و�أن جتند االرادة
ال�سيا�سية لتحويل املعرفة اىل فعل .هذه االرادة تعزز
قدرة اخت�صا�صيي املوارد املائية على ت�صميم وتنفيذ
وتقييم تدخالت فعالة من �أجل االدارة امل�ستدامة للنظم
االيكولوجية للمياه العذبة.

ج .ادارة املياه الزراعية

ت�ست أ�ثر الزراعة ب أ�كرث من  83يف املئة من ا�ستعمال املياه
يف املنطقة العربية ،و�صو ًال اىل  90يف املئة يف بع�ض
البلدان ،يف مقابل معدل عاملي ن�سبته  70يف املئة .وعلى
رغم النواق�ص املائية اخلطرية ،تبقى كفاءات الري عند
 30ـ  40يف املئة ،وما زالت �أ�سعار املياه املنخف�ضة �شائعة،
واحتياطات املياه اجلوفية ُت�ستنزف ب�شكل �سريع ،وحوافز
حت�سني الري ال وجود لها .والطلبات امللقاة على عاتق
القطاع الزراعي كثرية ،غالبيتها غري واقعية .وتواجه
الزراعة العربية امل�ستدامة حتديات امل�ساهمة يف ا ألمن
الغذائي ،وتخفي�ض فاتورة ا�سترياد الغذاء ،وت�أمني فر�ص
عمل يف الأرياف ،وحتويل بع�ض من ح�صتها يف املياه
العذبة اىل اال�ستعمال البلدي وال�صناعي ،والت�أقلم مع

مياه ذات نوعية هام�شية للري ،والتكيف مع تغري املناخ.
واملمار�سات الزراعية م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن ازدياد ملوحة
الرتبة واملياه ،والتلوث ال�سام الناجت من ا�ستعمال املواد
الكيميائية الزراعية ،واقامة ال�سدود على الأنهار ،وخ�سارة
التنوع البيولوجي املرتبطة بدمار الأرا�ضي الرطبة.
هذه الهموم ،على رغم �أنها جدية ومتعددة الأبعاد ،ميكن
معاجلتها من خالل مزيج من اال�صالحات امل�ؤ�س�ساتية،
والتغيريات يف هيكليات احلوافز ،واالبتكارات التقنية.
وعلى �صانعي ال�سيا�سة �أن ي�أخذوا يف االعتبار مزيج ًا
من الآليات االقت�صادية ،مثل احل�سومات الت�شجيعية
وال�ضرائباملخف�ضة،واالعاناتاملاليةامل�ستهدفة،وم�ؤ�شرات
الأ�سعار ،والو�صول اىل احلقوق املائية ،وتراخي�ص املياه
التي ميكن مقاي�ضتها ،وغريها من احلوافز االقت�صادية
القناع املزارعني باعتماد تكنولوجيات كفاءة الري ،وتغيري
الأمناط الزراعية ،وحت�سني برجمة الري ،وتخفي�ض
اال�ستخراج املفرط ،وعموم ًا حتويل الن�شاطات الزراعية
اىل املحا�صيل ذات القيمة العالية .وبالن�سبة اىل البلدان
العربية ،حيث املوارد املائية �شحيحة ،تعترب زيادة انتاجية
املحا�صيل لكل وحدة مياه ُت�ستهلك بد ًال من كل وحدة �أر�ض
التحول اىل االقت�صاد الأخ�ضر.
خطوة �ضرورية نحو
ّ
على احلكومات العربية �أي�ض ًا �أن توفر الدعم املايل جلهود
بحثية تركز على تطوير �أنواع حما�صيل حملية جديدة
قادرة على حتمل أ�حوال القحولة وامللوحة .وبالن�سبة اىل
البلدان التي تعتمد على الزراعة التي ترويها الأمطار،
ُيو�صى ب�إيجاد حوافز لتح�سني نظم ح�صاد مياه الأمطار
واال�ستثمار فيها.
يف الواقع� ،سوف ت�سفر هذه اال�صالحات ال�سيا�سية عن
نظام اقت�صادي �سيا�سي جديد للمياه .وهذا التغيري
يتطلب من احلكومات العربية �أن ت�أخذ يف االعتبار حكمة
حيازة «افرتا�ضية» للمياه من خالل ا�سترياد احلبوب،
على �سبيل املثال ،من بلدان غنية باملياه ،بينما تخ�ص�ص
املوارد املائية ال�شحيحة ملحا�صيل ت�ستهلك كميات منخف�ضة
من املياه وتنتج حما�صيل ذات قيمة عالية ميكنها �أن جتني
عمالت �أجنبية .ويبقى حتقيق �أمن غذائي من خالل
�سيا�سات جتارية خيار ًا �أكرث واقعية.

د .اعادة ا�ستعمال املياه

يبلغ حجم املياه املبتذلة التي يولدها القطاعان املنزيل
وال�صناعي يف البلدان العربية قرابة  10كيلومرتات مكعبة
يف ال�سنة ،منها  5.7كيلومرتات مكعبة تخ�ضع للمعاجلة.
ويفرت�ض هذان الرقمان �أن ما معدله  43يف املئة من املياه
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املياه يف كل �شيء
مل�ذا ُيعترب كل م� هو دون  500مرت مكعب للفرد ندرة م�ئية ح�دة؟ (املرت املكعب ي�س�وي  1.000ليرت) بع�ض الأرق�م ت�س�عد يف فهم هذه امل�س�ألة،
لأن كل م� ن�أكله ونلب�سه ون�ستعمله يف حي�تن� اليومية يحت�ج اإىل مي�ه لنت�جه .فنج�ن واحد من القهوة يحت�ج اىل  140ليرت ًا من املي�ه لنت�ج
ملعقة النب التي ُح ّ�سر منه� ،بينم� يحت�ج اإنت�ج كيلوغرام واحد من القمح اىل  1،300ليرت ،واإنت�ج كيلوغرام من حلم البقر اىل  15‚500ليرت من
املي�ه .وكلم� كرب الف�رق بني موارد املي�ه املتجددة يف منطقة م� واحتي�ج�ته� امل�ئية ،ارتفعت خم�طر �سعف الأمن امل�ئي والغذائي.
هن� من�ذج عن كمية املي�ه ال�سرورية لإنت�ج �سلع خمتلفة (ب�لليرتات):

1000L
ليرت حليب

5000L
كيلوغرام جبنة

50L
برتقالة

70L
تفاحة

30L
فنجان �شاي

140L
فنجان قهوة

40L
قطعة خبز

1300L
كيلوغرام قمح

10L
ورقة واحدة قيا�س A4

10855L
�شروال جينز

2400L
 100غرام �شوكوالتة

3400L
كيلوغرام رز

2400L
�شطرية همربغر

6100L
كيلوغرام حلم غنم

15500L
كيلوغرام حلم بقر

4000L
كيلوغرام حلم ماعز
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الف�صل 1

املياه

االحتياط املائي اال�سرتاتيجي :تخزين املياه يف الطبقات اجلوفية وا�ستعادتها يف �أبوظبي
حممد داوود
تعتمد �أبوظبي على حتلية مياه البحر واملياه اجلوفية ال�ضاربة اىل
امللوحة لتلبية امدادات املياه املنزلية الرئي�سية يف االمارة .وتبلغ
قدرة التحلية احلالية االجمالية نحو  2885مليون ليرت ( 635مليون
غالون) يف اليوم .وت�ستعمل الهيئة العامة للمياه والطاقة يف �أبوظبي،
امل�س�ؤولة عن توفري املياه والكهرباء لالمارة ،عدداً من تكنولوجيات
التحلية النتاج املياه مبا فيها التقطري الوم�ضي املتعدد املراحل ()MSF
والتنا�ضح العك�سي ( )ROوالتقطري املتعدد الأثر ( .)MEDوالتقطري
الوم�ضي املتعدد املراحل هو التكنولوجيا الرئي�سية امل�ستعملة لأنها
تكنولوجيا نا�ضجة وموثوقة ،تنتج مياه ًا عالية اجلودة بكميات
كبرية مع انخفا�ض اجمايل اجلوامد الذائبة فيها ( 2ـ  150ملغ  /الليرت)
وانخفا�ض خطر تلوثها البكتريي �أو املمر�ض .ويف كل حمطة حتلية
يوجد خزان ماء لال�ستعمال االحتياطي .ويرتاوح حجم خزانات املياه
العذبة ال�صاحلة لل�شرب يف حمطات التحلية بني  0,2و 0,4مليون مرت
مكعب .ويبلغ اجمايل كمية التخزين يف جميع املحطات  1,51مليون مرت
مكعب ،وهذا يقل من انتاج يوم واحد .وي�ؤدي املناخ احلار يف االمارة
اىل ازدياد اال�ستهالك خالل �أ�شهر ال�صيف .وتعك�س بيانات االنتاج هذا
الطلب املتزايد خالل ال�صيف .ويف �شهري كانون الثاين (يناير) و�شباط
(فرباير) ال�شتويني ،ينخف�ض االنتاج قلي ًال ومن ثم يزداد تدريجي ًا
ويظهر انتاج
خالل �شهري �آذار (مار�س) وني�سان (ابريل) الربيعينيُ .
املياه خالل ف�صل ال�صيف احلار من �أيار (مايو) حتى �آب (�أغ�سط�س)
زيادة تدريجية �أخرى .وبعد ذلك يحقق االنتاج ا�ستقراراً حتى نهاية
كانون الأول (دي�سمرب).
خالل ف�صل ال�صيف الذروي ،يتم ا�ستهالك املياه املحالة مبا�شرة،
يف حني تكون هناك زيادة يف االنتاج خالل �أ�شهر ال�شتاء .وت�ستعمل

هذه الزيادة لري الأماكن العامة امل�ست�صلحة اخل�ضراء يف �أنحاء امارة
�أبوظبي .وهناك خيار بديل هو تخزين هذه املياه الزائدة يف طبقات
جوفية �أثناء �أ�شهر ال�شتاء ال�ستعادتها عند احلاجة �أو عندما يرتفع
الطلب� .إ�ضافة اىل ذلك ،وللحفاظ على امدادات مياه من دون انقطاع
�أثناء �أوقات الطوارئ (كوارث طبيعية �أو حوادث �صناعية �أو حروب �أو
�أزمات �أخرى) ،يجب �أن يكون لدى �أبوظبي قدرة تخزين طويلة الأجل
تعادل الطلب على املياه العذبة خالل �سنة على الأقل .ولدرا�سة جدوى
تخزين املياه حتت �سطح الأر�ض يف الطبقات اجلوفية ،مت اختيار
موقعني مل�شروعني جتريبيني عام  .2002الأول يف ال�شويب باملنطقة
ال�شرقية والآخر يف املنطقة الغربية كما هو مبني يف ال�شكل ب .1
وبالن�سبة اىل املنطقة ال�شرقية ،مت حقن املياه من حمطة قدفه يف نظام
الطبقات اجلوفية الغرينية ال�ضحلة .وت�شري نتائج الدرا�سة اىل �أن تخزين
املياه يف الطبقات اجلوفية وا�ستعادتها هو بديل عملي لتعزيز الطبقة
اجلوفية امل�ستنزفة .ويقع امل�شروع الثاين يف املنطقة الغربية بني مدينة
زايد ومزيرة .وقد مت ت�صميمه بحيث تكون قدرة الرت�شيح  500مرت مكعب
يف ال�ساعة وقدرة اال�ستعادة  750مرتاً مكعب ًا يف ال�ساعة .ومت اختيار طبقة
جوفية يرتاوح عمقها بني ال�ضحل واملتو�سط �شمال هالل ليوا كمنطقة
للدرا�سة للأ�سباب الآتية )1( :وجود عد�سة مياه جوفية عذبة طبيعية
كبرية (امللوحة �أقل من  1500جزء يف املليون ،ما يفي جزئي ًا بحد اجمايل
اجلوامد الذائبة للمقيا�س الدويل ملياه ال�شرب ال�صادر عن منظمة ال�صحة
العاملية والبالغ  1000جزء يف املليون )2( ،امتداد جانبي و�سماكة كافية
للطبقة اجلوفية )3( ،عمق كاف ملن�سوب املياه اجلوفية )4( ،خ�صائ�ص
حجرية متجان�سة ن�سبي ًا )5( ،بعد عن حقول الآبار املوجودة فع ًال ،و()6
�أو�ضاع مائية ـ كيميائية م�ؤاتية .وقد �أ�شارت هذه الدرا�سة بو�ضوح اىل �أن
اعادة �شحن املياه املحالة يف طبقة مياه جوفية قائمة وا�ستعادتها منها
بكفاءة هما طريقة عملية على نطاق وا�سع.

املبتذلة املولدة �سنوي ًا يتم ت�صريفه يف �شكل غري معالج.
ومن حجم املياه املبتذلة التي تعالج ،يعاد ا�ستعمال الثلث
فقط .ومن املتوقع �أن ينمو �سريع ًا حجم املياه املبتذلة
املولدة يف البلدان العربية نتيجة ازدياد ا�ستخدام املياه
ب�سبب ارتفاع اعداد ال�سكان والت�صنيع وارتفاع م�ستويات
املعي�شة .وهناك �شكوك حول نوعية املياه املبتذلة املعاجلة
يف البلدان العربية .وملحطات املعاجلة يف البلدان العربية
كفاءة متغايرة كثري ًا .وي�سمح لها مبعاجلة �أحمال من
املياه املبتذلة تتعدى حدود قدرتها ،مما يعيق فعاليتها.
وممار�سة اجلمع بني املياه املبتذلة املنزلية وال�صناعية من
�أجل املعاجلة تفر�ض قيود ًا على قدرة املحطات على العمل
ب�شكل مر�ض .ويف بع�ض البلدان العربية ،ميار�س ري

املزروعات مبياه مبتذلة غري معاجلة نتيجة عدم توافر
مياه عذبة كافية للزراعة.
�إن االمكانات غري امل�ستثمرة ملعاجلة املياه املبتذلة واعادة
ا�ستعمالها لزيادة االمدادات املائية يف البلدان العربية
تتطلب تدخالت �سيا�سية منا�سبة .وعلى �صانعي ال�سيا�سة
اظهار التزام �سيا�سي طويل الأجل با�سرتاتيجية وطنية
لال�ستفادة من املياه املبتذلة واعادة ا�ستعمالها ،وو�ضع
هيكليات تنظيمية منا�سبة و�سيا�سات العادة ا�ستعمال
املياه .ويجب �أن ي�شتمل تطوير �سيا�سات منا�سبة لرتويج
اعادة اال�ستعمال على حتليل اقت�صادي خليارات املعاجلة
واعادة اال�ستعمال ،ون�شر املعرفة العملية ،وتطوير �أف�ضل
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ال�شكل ب  1املوقعان التجريبيان

تعتمد بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على املياه املحالة كم�صدر
رئي�سي المدادات املياه املنزلية .وترتاوح ال�سعة الق�صوى الحتياطي
املياه املخ�ص�ص للحاالت الطارئة يف اخلزانات الأر�ضية ال�سطحية
و�شبكات التوزيع بني يومني و� 5أيام .قدرة التخزين هذه غري كافية
�أثناء الأزمات التي تدوم �أ�سابيع �أو �شهوراً .وزيادة قدرة التخزين
بوا�سطة خزانات �سطحية هي عملية مكلفة وغري مراعية للبيئة .ان
تخزين املياه يف جوف الأر�ض با�ستعمال اعادة ال�شحن اال�صطناعي قد
املمار�سات ،و آ�ليات ا�سرتداد التكاليف ،والتدريب املهني
وحمالت التوعية اجلماهريية ،واعتماد مقايي�س وخطوط
توجيهية مكيفة ت�أخذ يف االعتبار برامج اعادة اال�ستعمال
واملوارد التقنية واملالية.
ولأن املياه املبتذلة املعاجلة متثل مورد ًا قيم ًا يف منطقة
�شحيحة املياه ،فمن امل�ستح�سن معاجلة كل املياه املبتذلة
املولدة واعادة ا�ستعمال كل املياه املعاجلة .لكن بعيد ًا
عن تلبية ا ألهداف املتعلقة بالكميات ،يقت�ضي التخطيط
احلكيم معاجلة املياه املبتذلة ح�سب الأ�صول واعادة
ا�ستعمالها ب�شكل منا�سب وفق متطلبات حماية ال�صحة
والبيئة.

يكون و�سيلة واعدة الحتياط مائي ا�سرتاتيجي .وتخزين املياه العذبة
يف طبقات املياه اجلوفية هو �آمن و�أكرث موثوقية وثبات ًا لال�ستعمال
من حيث الوقت واملوقع .وتو�صي الدرا�سة باجراء املزيد من الدرا�سات
املو�سعة من �أجل التثبت ب�شكل �أعمق من جدوى برامج اعادة ال�شحن
اال�صطناعية.
حممد داوود ،مدير ادارة املوارد املائية ،هيئة البيئة ـ �أبوظبي

ويجب تقييم خيارات قابلة لال�ستمرار مبنية على م�ستويات
معاجلة خمتلفة وا�ستخدامات نهائية متنوعة للمياه
املبتذلة (مبا يف ذلك املحا�صيل الغذائية وغري الغذائية،
وري احلدائق العامة ،وجتديد املياه اجلوفية) .ويجب �أن
ت�أخذ خيارات املعاجلة يف االعتبار حت�سني النوعية ف�ض ًال
عن توافر قوة عمل مدربة حملية لت�شغيل مرافق املعامل
ومراقبتها و�صيانتها .وبالن�سبة اىل اعادة اال�ستعمال يف
الزراعة ،يجب مراعاة معايري اختيار املحا�صيل وطرق
الري وفرتات التطبيق .ويجب أ�ن تكون تكنولوجيات
معاجلة املياه املبتذلة منا�سبة للأو�ضاع املحلية ومقبولة
من امل�ستخدمني ويف نطاق قدرة الذين �سيدفعون
ثمنها .و�أخري ًا ،يجب �أن تكون اعادة اال�ستعمال جزء ًا من
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املياه

املياه الرمادية ت�سقي حديقة �أ�شجار مثمرة يف جنوب لبنان
بوغو�ص غوكا�سيان
يف بلدة عيطرون التي تعاين �شح ًا يف املياه ،والتي تقع يف املنطقة احلدودية
من حمافظة لبنان اجلنوبي ،ت�ستعمل ال�سيدة عدال توبة املياه الرمادية
املعاجلة ل�سقاية الأ�شجار املثمرة يف حديقة منزلها منذ عام .2008
كانت ال�سيدة توبة تعتني بالأ�شجار منذ � 15سنة وكانت النتائج غري
مر�ضية .وب�سبب عدم توافر مياه الري الكافية ،كانت الثمار جتف قبل
الن�ضج وت�سقط على الأر�ض .لقد تغري ذلك منذ �أربع �سنوات ،عندما
بد�أت �إعادة تدوير املياه الرمادية املعاجلة (التي ت�أتي من املطبخ و�أحوا�ض
اال�ستحمام والغ�سيل) لري احلديقة .بدت الأ�شجار �أكرث ن�ضارة وهي
تعطي حما�صيل جيدة .وحتوي احلديقة � 50شجرة مثمرة ،منها �أ�شجار
الليمون وامل�شم�ش واخلوخ والتوت وال�سفرجل والتفاح� ،إ�ضافة اىل �أ�شجار
الزيتون املعمرة .وب�إمكان ال�سيدة توبة الآن جني ثمار جيدة النوعية
لال�ستهالك املنزيل ولتقا�سمها مع الأ�صدقاء واجلريان.
مت تركيب نظام معاجلة املياه الرمادية و�شبكة الري بالتنقيط يف حديقة
ال�سيدة توبة عام  2008من قبل جمموعة املتطوعني املدنيني (،)GVC
وهي منظمة غري حكومية ايطالية واجلمعية اللبنانية للتكنولوجيا
املالئمة (.)LATA
نظام املياه الرمادية جعل مهمة العناية باحلديقة من قبل ال�سيدة توبة
�أ�سهل كثرياً .ت�صل املياه الرمادية من املطبخ اىل براميل املعاجلة بفعل
اجلاذبية ،حيث تتم ت�صفية اجل�سيمات واملواد الطافية .وتعالج املياه
الرمادية بوا�سطة اله�ضم الالهوائي يف الرباميل ملدة يومني ،وبعد ذلك
ُت�ضخ املياه املعاجلة �أوتوماتيكي ًا عرب �شبكة الري بالتنقيط اىل خمتلف
�أجزاء احلديقة .ولأن املياه الرمادية املعاجلة حتتوي على مغذيات مفيدة
لنمو النباتات فال ت�ستعمل الأ�سمدة.

كبت ال�سيدة توبة ال�سعة الأ�صلية لنظام املعاجلة كي يتمكن
بعد ذلك ،رَّ
من ا�ستيعاب كميات �أكرب من املياه الرمادية من �أجل املعاجلة واعادة
اال�ستعمال .ومكنها تكبري ال�سعة من تو�سيع احلديقة وغر�س �أ�شجار
مثمرة ا�ضافية .وحالي ًا تزيد كمية املياه الرمادية التي يعاد ا�ستعمالها
يف الري على  500مرت مكعب يف ال�سنة .وتتم املحافظة على نظام معاجلة
املياه الرمادية .و�شبكة الري بالتنقيط يف �شكل جيد من خالل ال�صيانة
املنتظمة .ومل ُيالحظ حدوث �أي ت�سرب للمياه الرمادية يف �أي جزء من
نظام املعاجلة �أو الري .و�أثناء دورة ال�ضخ التي تدوم �أقل من  10دقائق يف
اليوم ،يتم اكت�شاف رائحة �ضعيفة ،وهذا �أمر معتاد نظراً حلدوث اله�ضم
الالهوائي يف براميل املياه الرمادية .وال تعترب الرائحة �شيئ ًا مزعج ًا.
وا�ضافة اىل ذلك ،ف�إن نظام معاجلة املياه الرمادية ال يدخله الهواء وال
احل�شرات وال تنبعث منه روائح ،ويراعي املعايري العاملية اخلا�صة ب�إعادة
اال�ستعمال الآمن للمياه الرمادية يف الري .وت�ستعمل املياه الرمادية فقط
للمعاجلة و�إعادة التدوير� .أما املياه املبتذلة (املياه ال�سوداء) الناجتة من
املراحي�ض فال ت�ستعمل ويتم توجيهها من خالل نظام انابيب منف�صل اىل
احلفرة ال�صحية.
وكانت ال�سيدة توبة قادرة �أي�ض ًا على حت�سني �شبكة الري من خالل
تركيب �صمامات فرعية ،بحيث ت�ستطيع ري املحا�صيل امل�ستهدفة عند
احلاجة .وهي تخطط الآن لتحديث موقع نظام معاجلة املياه الرمادية.
وبالإ�ضافة اىل الأ�شجار املثمرةَّ ،
مكن توافر املزيد من مياه الري ال�سيدة
توبة من زراعة �شتول خ�ضار مبعدل  20اىل � 30ألف �شتلة يف ال�سنة .وهي
ت�ستعمل  50يف املئة من ال�شتول لزراعة الزعرت والتبغ ،وتبيع الـ 50يف املئة
املتبقية للمزارعني ،ما يدر دخ ًال لأ�سرتها الكبرية.
وا�ضافة اىل الدخل املتولد من بيع املحا�صيل� ،أحدث نظام معاجلة املياه
الرمادية وفورات مالية الي�ستهان بها ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.
فالقدرة على �إعادة تدوير املياه الرمادية من �أجل �إعادة اال�ستعمال خل�ص

ا�سرتاتيجية مائية �أكرب تدير وتنظم الطلب بفعالية.

هـ .التحلية :ادارة التكاليف
واال�ستدامة واملعرفة

�أجربت النواق�ص يف امل�صادر املائية املتجددة وغري املتجددة
عدد ًا من البلدان العربية على االعتماد على التحلية لتلبية
معظم احتياجاتها من املياه البلدية وال�صناعية .وتبلغ
ح�صة البلدان العربية ،التي حتوي  5يف املئة من �سكان
العامل 50 ،يف املئة من كل قدرة التحلية الرتاكمية التي
مت بنا�ؤها يف العامل منذ عام  .1944ومع ا�ستمرار املعدل
املرتفع للزيادة ال�سنوية خالل العقد املقبل� ،ستت�ضاعف

القدرة احلالية بحلول �سنة  ،2016وهذا يحدث يف مقابل
كلفة عالية .ومن املتوقع �أن ت�صل اال�ستثمارات ال�سنوية
يف انتاج وادارة وت�شغيل حمطات حتلية مياه البحر يف
العامل العربي اىل ما بني  15و 20بليون دوالر خالل العقد
املقبل .وحالي ًا ،ي�ستعمل  25يف املئة من انتاج النفط والغاز
ال�سعودي حملي ًا لتوليد الكهرباء وانتاج املياه .وعلى
�أ�سا�س املعدالت احلالية لنمو الطلب� ،ستكون هذه الن�سبة
 50يف املئة بحلول �سنة ،2030وفق م�س ؤ�ولني �سعوديني.
وعلى رغم ارتفاع الكلفة املتكبدة يف انتاج املياه املحالة ،ال
يوجد �أي ان�صاف من جانب الطلب .فتعرفات املياه تغطي
ما معدله  10يف املئة من الكلفة .واذا ا�ستمر دعم املياه من
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�أ�سرة ال�سيدة توبة من كلفة �شراء  500مرت مكعب من مياه الري �سنوي ًا.
وخالل ال�سنوات الأربعة املا�ضية ،وفرت ال�سيدة توبة فواتري مياه بقيمة
 1200دوالراً.
ولأن املياه الرمادية مل تعد متتزج باملياه ال�سوداء� ،أ�صبحت كمية املياه
املبتذلة التي ت�ضخ اىل احلفرة ال�صحية �أقل كثرياً .وقبل تركيب نظام
معاجلة املياه الرمادية ،كان يتم تفريغ احلفرة ال�صحية بوا�سطة �صهاريج
�شفط �شهري ًا ،بكلفة  50دوالراً لكل منها .ومع حتويل املياه الرمادية
لإعادة اال�ستعمال� ،أ�صبح تفريغ احلفرة ال�صحية يتم مرة يف كل �سنة.
دون اعرتا�ض ،فقد ي�ستهلك ما ي�صل اىل  10يف املئة من
عائدات النفط يف بع�ض بلدان جمل�س التعاون اخلليجي
بحلول �سنة  .2025ويقدر �أن تكون معدالت ت�سرب املياه
من �شبكة التوزيع ما بني  20و 40يف املئة .ويف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ،بلغ معدل ا�ستهالك املياه
اليومي للفرد  300ـ  750ليرت ًا ،وهو الأعلى يف العامل.
هذه التكاليف املرتفعة ال ميكن الدفاع عنها يف املدى
البعيد ،ما يحتم اجراء ا�صالحات جريئة لتهدئة املخاوف
حول ا�ستدامة قطاع التحلية .وقبل توظيف ر�أ�سمال
كبري يف حمطات التحلية ،على امل�ؤ�س�سات التي متار�س

وا�ضافة اىل ذلك ،مل تعد احلفرة تفي�ض ،ما ي�شكل عام ًال مهم ًا يف حت�سني
الأو�ضاع ال�صحية والبيئية.
يف �ضوء جميع هذه اخل�صائ�ص االيجابية ،تعتقد ال�سيدة توبة �أن كل
�أ�سرة يف املناطق التي ت�شهد �شح ًا يف املياه ميكن �أن ت�ستفيد من تركيب
نظام ملعاجلة املياه الرمادية وذلك مالي ًا وبيئي ًا.
بوغو�ص غوكا�سيان هو رئي�س اجلمعية اللبنانية للتكنولوجيا املالئمة
(.)LATA

ال�سلطة على املياه �أن تعطي �أولوية عالية الدارة التكاليف
بتخفي�ض خ�سائر مياه التوزيع وتعزيز الكفاءة يف انتاج
املياه وا�ستعمالها .فهذا هو اخليار الأقل كلفة لتلبية ارتفاع
الطلب .وعلى احلكومات �أن تعيد النظر يف ا�سرتاتيجياتها
الت�سعريية بفر�ض تعرفات ت�سرتد التكاليف بينما توفر
ح�سومات للم�ستهلكني كحوافز لقاء اال�ستعمال الكفوء
للمياه.
ومن منظور �أطول مدى ،يطلب من احلكومات باحلاح أ�ن
تتخلى عن ملكية املحطات وت�شغيلها وتتوىل دور املنظم.
هذا التحول �سوف يوفر تلقائي ًا الفر�ص للقطاع اخلا�ص لكي
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الف�صل 1

املياه

يطور ،بوجود حوافز حكومية� ،صناعة حتلية �أكرث تناف�سية
وذات قاعدة حملية واقليمية تقوم باعمال الت�صميم
والت�صنيع واالن�شاء والت�شغيل والأبحاث والتطوير.
ونظر ًا ل�ضخامة حجم ال�سوق والدور اال�سرتاتيجي
للتحلية يف بع�ض البلدان العربية ،فال مغاالة يف تقدير
الفوائد االقت�صادية .ومن أ�جل الت�صدي للمخاوف حول
االنبعاثات الكربونية ،على احلكومات العربية �أن تربط
�أي تو�سع م�ستقبلي يف قدرة التحلية با�ستثمارات كبرية
يف م�صادر الطاقة املتجددة املتوافرة بكرثة.

و .الت�شريعات املائية
مع ا�ستثناءات قليلة جد ًا ،لي�س لدى الدول العربية حتى
ا آلن ت�شريعات مائية مو�ضحة جيد ًا .فقد ُ�سنت مع الوقت
ت�شريعات خمتلفة تتعلق باملياه ملعاجلة ق�ضايا مائية
خمتلفة �أو حمددة .لكن جوهر ونطاق معظم املهمات
املنوطة بها مييالن اىل �أن يكونا حمدودين وجمز�أين.
وكانت النتيجة �إما ت�شريعات بحد �أدنى فقط تتعامل
مع املوارد املائية ،و�إما قوانني متداخلة باتت متقادمة
العهد وال تفي باملتطلبات الراهنة .وم�ؤ�س�ساتي ًا ،ما زالت
ادارة املياه مركزية اىل حد بعيد يف كثري من البلدان
العربية ،حيث امل�س ؤ�وليات م�شتتة بني كثري من الوزارات
وال�سلطات املائية ،مما ي�ؤدي اىل انعدام الكفاءة و�سوء
االدارة .واال�شراف على �ضخ املياه غائب �أو حمدود جد ًا،
كما �أن تنفيذ ت�شريعات املياه حمدود.

وعلى رغم �أن ترتيبات معتادة متنوعة �أثبتت �أنها تكمل
بفعالية ترتيبات قانونية ر�سمية ال�ستخدام املوارد
املائية يف بع�ض البلدان العربية (منها ُعمان) ،توا�صل
دول عربية متعددة الرتكيز على ا�ستعمال الرتتيبات
النظامية .ويبدو �أن بلدان ًا عربية كثرية ال تقدر قيمة
التدابري التقليدية املتعارف عليها يف جمتمعاتها لتوفري
االر�شاد لق�ضايا احلكمية املائية يف الوقت احلا�ضر،
وتنظيم اخلدمات ،وادارة املوارد املائية ،وتوزيع املياه
والتو�سط يف النزاعات ،واملخالفات والعقوبات ،واحلفاظ
على املوارد املائية والنظم االيكولوجية وحمايتها.
على احلكومات العربية �أن ت�سن ت�شريعات مائية وطنية
�شاملة بامكانها �أن ت�سهل اال�صالحات يف امل�ؤ�س�سات
وتوفر حماية قانونية ملزيد من أ��شكال احلوكمة املائية
الت�شاركية التي تهم القاعدة ال�شعبية والهيئات الأهلية.
وللقيام بذلك ،يرتتب على اخلرباء القانونيني واملديرين
املائيني االنتباه اىل الرتاث احلي للرتتيبات وامل�ؤ�س�سات
املائية العرفية التقليدية ،وحتديد امل�س�ؤوليات عن
ادخال هذا التقليد يف الت�شريعات املائية مبا يتما�شى مع
القوانني املائية النظامية.
أ�ي ت�شريع مائي �سريع اال�ستجابة يف الدول العربية يجب
�أن يعالج الفجوات القائمة يف القوانني ال�سارية .ويجب
�أن حتدد القوانني املائية �آليات لال�شراف على الو�صول
اىل املياه وتنظيمه ،وتعزيز كفاءة ا�ستعمال املياه من
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توقعات توافر املياه العذبة يف البلدان العربية

املياه (م / 3الفرد  /ال�سنة)
3000
2500
2000

االجهاد املائي
ندرة املياه
ندرة املياه احلادة

1500
1000
500

اجلزائر

البحرين

م�صر

العراق

الأردن

الكويت

ليبيا

املغرب

عُ مان

قطر

ال�سعودية

ال�سودان

�سورية

تون�س

خالل نظام للو�سائل واحلوافز االقت�صادية ،والتمكني
من مكافحة التلوث وتنفيذ تقييم الأثر البيئي ،وت�سهيل
الرتتيبات امل�ؤ�س�ساتية ،واقامة مناطق حممية حيوية
للموارد املائية ،واالحتياط لتخطيط ا�ستعمال الأرا�ضي،
وحتديد غرامات قابلة للتنفيذ تتعلق باملخالفات التي
تلحق �ضرر ًا باملوارد املائية .و أ�خرياً ،تفر�ض وقائع تغري
املناخ �أن ال تكون الن�صو�ص الواردة يف قوانني املياه
جامدة .ولأن توافر املياه ونوعيتها �سيكونان عر�ضة �أكرث
لتقلبات يحدثها املناخ وال ميكن التكهن بها بثقة ،فان
الت�شريعات املائية يجب �أن تراعي هذه ال�شكوك.

عقد اتفاقيات تعاونية على �أ�سا�س مبادئ اتفاقية الأمم
املتحدة حول قانون اال�ستعماالت غري املالحية للمجاري
املائية الدولية .ومن احلكمة جتاوز تقا�سم املعلومات
واال�ست�شارات الأ�سا�سية واتخاذ خطوات جريئة لتحديد
�صيغة م�ستدامة لتقا�سم املياه ،توجهها مبادئ قانونية
ال�ستعمال عادل ومعقول ،وااللتزام بعدم الت�سبب
ب�أذى ،بد ًال من االعتماد على اختالل توازنات القوى
احلالية .وعلى البلدان العربية التي لي�ست �أطراف ًا يف
اتفاقية الأمم املتحدة املذكورة ان توقع االتفاقية وت�صادق
عليها.

ز .ادارة املوارد املائية عرب احلدود

ويجب عدم ترك ادارة املوارد املائية امل�شرتكة حم�صورة
يف اخت�صا�صيي املوارد املائية فقط ،بل و�ضعها �أي�ض ًا
على جدول أ�عمال كبار الديبلوما�سيني واخت�صا�صيي
ال�ش�ؤون اخلارجية يف البلد .وعلى �صانعي القرارات
على �أعلى امل�ستويات يف البلدان العربية اعادة النظر
بالقيود التي تعيق ابرام اتفاقيات فعالة وعادلة حول
تقا�سم وادارة املوارد املائية عرب احلدود ،واتخاذ خطوات
العطاء اخت�صا�صيي املياه يف البلد ال�صالحيات الالزمة
والدعم االداري واملايل املطلوب ل�صياغة هذه االتفاقيات
وتنفيذها.

تعتمد غالبية الدول العربية لت�أمني امداداتها املائية على
أ�نهار وخزانات جوفية تتقا�سمها مع بلدان جماورة .ومن
جميع املوارد املائية املتجددة يف البلدان العربية ،ينبع
الثلثان من م�صادر خارج املنطقة .ومع ذلك ال توجد يف
املنطقة اتفاقية ر�سمية واحدة تتعلق باالدارة اجلماعية
للموارد املائية امل�شرتكة .وقد �صادقت �سبع دول عربية
فقط على اتفاقية الأمم املتحدة حول قانون اال�ستعماالت
غري املالحية للمجاري املائية الدولية ،التي ت�صنف
املبادئ الرئي�سية لقانون املياه الدويل وغالب ًا ما ت�ستعمل
لعقد اتفاقيات م�شرتكة تتعلق بادارة املياه وتقا�سمها.
ولتعزيز االدارة اجلماعية لأحوا�ض املياه �أو خزاناتها
اجلوفية امل�شرتكة ،على البلدان العربية �أن ت�سعى اىل

ح .احلوكمة املائية

كان تطور قطاع املياه يف البلدان العربية مرتبط ًا
بهيكلية �ضعيفة للحوكمة املائية .وقد تواط�أت
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الطاقة احلالية

القطاعات املائية احلكومية الكربى واالعانات املالية
واالقت�صادات ال�سيا�سية غري امل�سعفة لتحد من �صوت
اجلمهور وامل�ساءلة وامل�شاركة .وهذا ينعك�س يف توزيع
غري عادل وا�ستعمال م�سرف وازدياد امليل اىل التلوث
وانعدام ال�شفافية وانت�شار خدمات مائية غري كفوءة.
وعلى رغم ت�أ�سي�س جمعيات مل�ستخدمي املياه يف
عدد من البلدان ك�شكل من ادارة ت�شاركية للري ،فان
التفوي�ضات القانونية املطلوبة لدعم ومتكني مهمتها ما
زالت مفقودة �أو مل تكتمل بعد .هذا على رغم الأدلة ب�أن
جمعيات م�ستخدمي املياه ت�ساهم عند وجودها بتطوير
قطاع أ�كرث كفاءة ،مبا يف ذلك حت�سني جمع ر�سوم البنية
التحتية والت�شغيل وال�صيانة واال�ستعمال.
�إن غالبية منظمات القطاع العام يف البلدان العربية،
التي تخدم احتياجات الري واالمدادات املائية يف املدن،
ال تعمل بال�شكل املنا�سب ،وهي غري قادرة على خدمة
زبائنها بكفاءة .وتتوزع م�س�ؤولية ادارة املياه واخلدمات
املائية بني م�ؤ�س�سات متعددة ،نادر ًا ما تن�سق يف ما
بينها .وت أ�خذ عمليات �صنع القرار التوجيه من أ��صحاب
االخت�صا�ص واجلهات الر�سمية بغياب م�شاركة اجلهات
املعنية �أو مب�شاركة غري فعالة من قبلها .ونادر ًا ما يتم
تقا�سم املعلومات بني �صانعي ال�سيا�سة وال�سلطات

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

املخولة التنفيذ �أو بني فاعلني حكوميني �أو غري
حكوميني .وف�ض ًال عن املخاوف املتعلقة بالكفاءة ،هناك
م�شاكل جدية تتعلق بعدالة املمار�سات املائية الراهنة،
حيث الفقراء والن�ساء والأطفال هم �أكرث معاناة .وعالوة
على ذلك ،مل يدرك قطاع املياه يف املنطقة �أن كثري ًا من
القرارات التي حتكم اداءه تتخذ خارجه.
ي�شدد تقرير «يونيب» للعام  2011حول االقت�صاد
الأخ�ضر على �أن اقامة دعم �سيا�سي رفيع امل�ستوى من
�أجل و�ضع الرتتيبات التي تعزز احلوكمة الفعالة �ضرورية
لال�ستثمار يف البنية التحتية للمياه .يجب النظر اىل
احلوكمة اجليدة على �أنها �أداة لتح�سني ادارة املوارد
املائية .وعلى �صانعي ال�سيا�سة العرب �أن ي�ضعوا قيد
التنفيذ عمليات م�ؤ�س�ساتية ،ت�سمح جلميع جمتمعات
م�ستخدمي املياه وامل�ستفيدين بامل�شاركة يف �صنع
القرارات املتعلقة باملياه ،ف�ض ًال عن االدارة .ويجب ادخال
ا�صالحات على القطاع العام لزيادة الالمركزية وت�شجيع
حتويل امل�س�ؤولية وال�سلطة اىل جمموعات امل�ستخدمني
املحليني .وهناك حاجة اىل مزيد من االجراءات الفعالة
لتقوية امل�ؤ�س�سات والهيكليات القانونية لتو�سيع القدرة
الت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�ص ،ف�ض ًال عن
ادارة املخاطر والعدالة االجتماعية.

 .IIIالتو�صيات
م ؤ�متر « أ�فد» ال�سنوي يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) ،2010
الذي مت خالله تقدمي تقرير املياه ومناق�شته ،رفع جمموعة
تو�صيات اىل احلكومات وقطاعات خمتلفة.
احلكومات العربية مدعوة اىل:
�أ.

االلتزام بتخفي�ض عدد العرب الذين ال يح�صلون
على مياه نظيفة وخدمات �صحية ،وعددهم اليوم
 45مليون ًا� ،إىل الن�صف بحلول �سنة .2015

ب .بذل جهد حثيث العتماد ا�صالحات �سيا�سية
وم�ؤ�س�ساتية وقانونية ،تتيح حتو ًال من ثقافة
تنح�صر يف ت�أمني مزيد من االمدادات املائية من
خالل م�شاريع تطوير باهظة الكلفة ،اىل ثقافة
تدير الطلب عرب حت�سني الكفاءة وتخفي�ض الهدر
وحماية املياه من اال�ستخدام املفرط والتلوث.
ج.

اعتماد معايري اقت�صادية لتحقيق كفاءة ا�ستخدام
املياه وترتيب �أولويات توزيع االمدادات املائية
ويطلب من
املتوافرة على القطاعات املتناف�سةُ .
احلكومات باحلاح �أن تفر�ض تعرفات للمياه من
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تقطري مياه التنا�ضح العك�سي املاحلة بالأغ�شية
ال�شكل ب1

�أمري �سيد با�شا

�أغ�شية تت�ضمن ثغرة للهواء

التقطري بالأغ�شية هو تقنية جديدة لتحلية املياه املاحلة قد ت�صبح بدي ًال
مقت�صداً بالطاقة عن التقنيات املوجودة حالي ًا .فهي تتكيف بال�ضغوط
املحيطة وميكنها العمل باحلرارة العادمة املنخف�ضة ،منتجة مياه ًا
عالية اجلودة .وقد �أثبتت التقنية كفاءتها يف جتارب خمربية عديدة.
ت�شكل املياه املن َتجة يف وحدة التنا�ضح العك�سي العادية نحو � 40إىل 50
يف املئة من كمية مياه التغذية املاحلة امل�أخوذة من البحر .ومبا �أن تقنية
مكملة جيدة
التقطري بالأغ�شية قد تقرتب من الت�ش ّبع ،ميكنها �أن تكون ّ
للتنا�ضح العك�سي .و�سوف تزيد معاجلة املياه املاحلة وتركيزها ن�سبة
ا�ستعادة املياه ،خ�صو�ص ًا �إذا ترافقت مع البلورة �أو التبخر.
زودت �شركةAB Xzeroال�سويدية حمطة التحلية التابعة
ملجموعة «مويا ب�شناق» يف جدة بوحدة �صناعية جتريبية للتقطري
بالأغ�شية ،من �أجل �إجراء اختبار م�شرتك لأداء هذه التقنية للمرة الأوىل.
وهي ت�ضم ثغرة للهواء كما يظهر يف ال�شكل رقم .1
خالل االختبار ،يتم ت�سخني املياه املاحلة الناجتة عن التنا�ضح العك�سي
ومتريرها �إىل جهة واحدة من الغ�شاء ،حيث ينت�شر بخار املياه عرب
الغ�شاء وثغرة الهواء ويتكثف على �سطح يتم تربيده باملياه .ي�سيرّ هذه
العملية كلها التد ّرج يف �ضغط بخار املياه �أكرث منه الفارق يف ال�ضغط
الإجمايل .وتعمل الطاقة احلرارية على ت�صعيد �ضغط البخار يف مياه
التيار ال�ساخن.

املياه العالية اجلودة يومي ًا مبعاجلة املياه املاحلة ّ
املركزة التي يخلفها
التنا�ضح العك�سي .وتكون الأغ�شية مقاومة للمياه ،ويرتاوح حجم
م�سامها بني  0.05و  0.2ميكرومرت -وهو احلجم ذاته للفلرتة اجلزئية.
وتبلغ م�ساحة منطقة الغ�شاء  2,8مرت مربع .وتت�ضمن الوحدة خزان ًا
للمياه ال�ساخنة ،وم�ضخات متعددة ال�سرعات ل�ضخ املياه ال�ساخنة
والباردة ،وحم ّوالت �ضغط رقمية لقيا�س هبوط ال�ضغط ،وجهازاً رقمي ًا
لقيا�س احلرارة ،وكومبيوتر �شخ�صي ًا لت�سجيل البيانات واملراقبة.

مبقدور الوحدة التجريبية من � Xzeroإنتاج  1-0.2مرت مكعب من

يظهر ال�شكل رقم  2عملية التدفق يف الوحدة التجريبية ،وي�شرح كيفية

�ش�أنها تر�شيد ا�ستخدام املياه وحتقيق ا�سرتجاع
للتكاليف ب�شكل تدريجي وتعزيز العدالة من خالل
دعم مايل هادف للأ�سعار.
د.

دعم �سيا�سات زراعية جديدة من خالل تقدمي حوافز
اقت�صادية وم�ساعدات بحثية ودورات تدريبية
وحمالت توعية جماهريية ،القناع املزارعني
بتح�سني كفاءة الري وتغيري �أمناط املحا�صيل
وحت�سني مواعيد الري والتحول اىل املحا�صيل
وا ألن�شطة الزراعية ذات القيمة امل�ضافة العالية،
واعتماد الالمركزية يف م�شاريع الري الزراعي.

هـ .تطوير �سيا�سات للتكيف مع تغري املناخ تقوم

على ا�ستعمال املياه املاحلة يف االنتاج الزراعي،
وتطوير أ�نواع حما�صيل حملية جديدة تتحمل
�أحوال الت�صحر واجلفاف ،وت�أهيل نظم ح�صاد
املياه.
و.

اعادة توجيه دور ال�سلطات املائية احلكومية من
ِّ
دور مزود املياه اىل دور ّ
واملخطط الفعال ،مبا
املنظم
يف ذلك و�ضع هيكليات قانونية متكن ا�ستثمارات
القطاع اخلا�ص وال�شراكات بني القطاعني العام
واخلا�ص من تقدمي مياه نظيفة وخدمات �صحية
م�أمونة ،مع احلفاظ على ال�شفافية وامل�ساءلة.

ز.

اتاحة الفر�ص للقطاع اخلا�ص ،من خالل مزيج من
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ال�شكل ب2

عملية التدفق يف وحدة التقطري بالأغ�شية

ال�شكل ب3

�صور الوحدة التجريبية للتقطري بالأغ�شية

دوران املياه ال�ساخنة والباردة .ويتم قيا�س املياه املن َتجة وجتميعها يف
الوعاء املو�صل.

واحدة) .وبلغت درجة الف�صل التي ُر�صدت وفق مو�صالت مياه التغذية
واملياه املن َتجة  99.99يف املئة.

كان الهدف الأ�سا�سي لالختبار�( :أ) قيا�س ا�ستقرار املياه املن َتجة عرب
زيادة تركيز مياه التغذية( ،ب) تقييم �أداء هذه التقنية �إزاء متغريات
ت�شغيل خمتلفة ،و(ج) حماولة ا�ستنتاج العوامل امل�ؤثرة بناء على
النتائج� .أما الهدف الثانوي فهو تقييم �إجهاد الغ�شاء ومتانة وحدة
التقطري.

وخالل فرتة التجربة ،متت زيادة ّ
تركز مياه التغذية تدريجي ًا من 39.5
غرام ًا �إىل  136.8غرام ًا لكل ليرت عرب �إ�ضافة امللح .وفاقت درجة الف�صل
التي مت حتقيقها  99يف املئة .وتبقى جودة املياه املن َتجة على حالها
بغ�ض النظر عن زيادة ّ
تركز مياه التغذية.

مل تتم معاجلة املياه م�سبق ًا باجلرعات احلم�ضية �أو التخثريية ،ما عدا
و�سجل تدفقها ودرجات احلرارة مبا�شرة عرب
الفلرتة امل�سبقة الأ�سا�سيةّ .
الكومبيوتر ،ومت قيا�س �إنتاج التقطري يف وعاء.
ا�ستغرقت العملية التجريبية كلها  170يوم ًا .يف الأ�سبوعني الأولني ،مت
قيا�س تدفق املياه املن َتجة بني  4.6و  6ليرتات يف ال�ساعة (يف وحدة تقطري

ح.

لقد �أثبتت هذه التجربة �إمكانية تطبيق التقطري بالأغ�شية للمياه املاحلة
ّ
املركزة الناجتة عن التنا�ضح العك�سي ،وذلك ال�ستعادة كمية �أكرب من
املياه ال�صاحلة لل�شرب با�ستخدام مدخل طاقة مقت�صد بالطاقة وحرارة
منخف�ضة .و�سوف حتفز النتائج التي مت التو�صل �إليها حتى ال�ساعة
تطوير تقنية التقطري بالأغ�شية على م�ستوى �أو�سع.
�أمري �سيد با�شا هو نائب �أول لرئي�س جمموعة «مويا ب�شناق»

احلوافز االقت�صادية والربامج البحثية التي ترعاها
احلكومات ،للم�ساعدة يف تطوير تكنولوجيات
تناف�سية حملية لتحلية مياه البحر ،مع ت�شجيع
تطبيقات الطاقة ال�شم�سية يف هذا املجال.

ط .االلتزام باال�ستثمار يف بحوث ذات م�صداقية
علمية ،تتما�شى مع ال�سيا�سات ذات ال�صلة
وتت�صدى للم�شاكل العملية التي تعرت�ض االدارة
املائية يف الدول العربية.

االلتزام با�سرتاتيجية وطنية لال�ستفادة من
االمكانات غري امل�ستغلة ملعاجلة املياه املبتذلة،
وكذلك اعادة تدوير املياه الرمادية ،لتعزيز
االمدادات املائية يف البلدان العربية .ويجب �أن
تلتزم اال�سرتاتيجية بعمليات تن�سيق وتخطيط
م�ؤ�س�ساتية قوية ل�ضمان معاجلة املياه املبتذلة
ب�شكل �صحيح واعادة ا�ستعمالها ب�شكل منا�سب،
وفق ًا ملتطلبات حماية ال�صحة والبيئة.

ي� .سن ت�شريعات مائية وطنية �شاملة تعالج الفجوات
احلالية يف القوانني ال�سارية ،وان�شاء �آليات ل�ضبط
وتنظيم الو�صول اىل املياه ،وتعزيز كفاءة ا�ستخدام
املياه ،ومتكني �أنظمة مكافحة التلوث ،واقامة
مناطق حممية حيوية للموارد املائية ،والنهو�ض
بتخطيط ا�ستخدامات الأرا�ضي ،وفر�ض عقوبات
قابلة للتنفيذ على املخالفني الذين يلحقون �أ�ضرار ًا
باملوارد املائية.
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ك .العمل على تطوير ادارة جماعية للأحوا�ض النهرية
والطبقات املائية اجلوفية امل�شرتكة ،وحتديد �صيغة
م�ستدامة لتقا�سم املياه عرب احلدود ،توجهها
مبادئ عرفية من «ا�ستخدام عادل ومعقول»
و«التزام بعدم الت�سبب ب�أذى» .كما �أن احلكومات
العربية مطالبة باحلاح ب�أن توقع وت�صادق على
اتفاقية الأمم املتحدة حول قانون اال�ستعماالت غري
املالحية للمجاري املائية الدولية ،و أ�ن ت�ستفيد من
مبادئها البرام اتفاقات فعالة وعادلة لتقا�سم املياه.
ل .اطالق حمالت توعية جماهريية م�ستمرة ،بدء ًا
من املدار�س ،لت�شجيع �أخالقيات العناية باملياه لدى
عامة النا�س ،واحلث على تغيريات �سلوكية ،وابالغ
م�ستخدمي املياه باحلوافز االقت�صادية لتحقيق
�أهداف كفاءة ا�ستخدام املياه .ويجب ادخال املجتمع
املدين ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية
والو�سط االكادميي وجمموعات القطاع اخلا�ص،
يف عمليات تخطيط اال�صالحات املائية ،وت�شجيع
ان�شاء جمعيات مل�ستخدمي املياه.

م.

تخ�صي�ص �أموال كافية للبحث والتطوير يف
تكنولوجيات كفاءة املياه وتكنولوجيات وخربات
حتلية املياه حملي ًا.

1 .1امل�ؤ�س�سات ال�صناعية اخلا�صة مدعوة اىل تطبيق
اجراءات مكثفة تتعلق بكفاءة ا�ستخدام املياه ،لتخفي�ض
الكمية امل�ستعملة يف كل وحدة انتاج تخفي�ض ًا جوهري ًا،
ومنع التلوث يف امل�صدر ،و إ�دخال تغيريات يف العمليات
كلما �أمكن ذلك للتقليل من حجم املياه املبتذلة املولدة،
و�ضمان معاجلة املياه املبتذلة بحيث ت�ستويف معايري
تنظيمية �صارمة قبل التخل�ص منها.
2 .2مطورو العقارت وم�ستخدموها والبلديات مدعوون
اىل اعطاء كفاءة ا�ستخدام املياه �أولوية ق�صوى
يف ت�صميم الأبنية وت�شغيلها ،واال�ستفادة من
التجهيزات املائية االقت�صادية لتمويل الأبنية القائمة
كفاءة يف ا�ستخدام املياه.
حالي ًا إ�ىل أ�بنية أ�كرث
ً
3 .3املنظمات غري احلكومية والو�سط الأكادميي والقطاع
اخلا�ص مدعوون اىل التعاون الكامل يف تنفيذ هذه
التو�صيات.
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 .IVاخلال�صة
ي�شهد العامل العربي �أ�ص ًال �أزمة مائية .واال�صالحات
ال�شاملة وامل�ستمرة لل�سيا�سات املائية ما زالت مفقودة .فهل
ميكن وقف التدهور يف كمية املياه ونوعيتها ،و�صو ًال �إىل
عك�س هذا االجتاه؟ وهل ميكن جتنب �أزمة مياه و�شيكة،
�أو بالأحرى ماثلة؟

تقدمي اخلدمات املائية .وحققت تون�س والأردن تقدم ًا
الفت ًا يف معاجلة املياه املبتذلة واعادة ا�ستعمالها .وكانت
نظم االدارة املائية التقليدية ،مثل الأفالج يف ُعمان،
ناجحة ب�شكل ا�ستثنائي يف و�ضع نظم فعالة للحوكمة
املائية مبنية على ترتيبات عرفية .و�أ�صبحت اجلامعات
ومراكز الأبحاث املائية االقليمية �أكرث التزام ًا باجراء �أبحاث
عالية اجلودة لتطوير وتقوية القدرة التكيفية يف املنطقة.

لقد �أ�شار تقرير املياه ال�صدر عن «�أفد» اىل ا�صالحات
�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية جارية يف بع�ض البلدان العربية.
لكن هذه اال�صالحات هي يف بدايتها و�سوف ت�ستغرق
�سنوات قبل �أن تتحقق نتائجها .وقد با�شرت �أبوظبي
م�ؤخر ًا اعداد خطة عامة للموارد املائية الدخال ا�صالحات
وتوجيه ا�سرتاتيجية من �أجل ادارة متكاملة للموارد املائية
يف االمارة .وتقود الأكادميية العربية للمياه جهود ًا مهمة
لتطوير الر أ��سمال الب�شري والقدرة امل ؤ��س�ساتية يف البلدان
العربية .وقد ت�أ�س�ست جمعيات مل�ستخدمي املياه يف م�صر
وعمان وتون�س واليمن .ويقوم
والأردن وليبيا واملغرب ُ
القطاع اخلا�ص يف بع�ض البلدان مب�ساهمات كبرية يف

وعلى رغم هذه اجلهود االيجابية ،ال تزال البلدان العربية
بطيئة يف تبني ا�صالحات مائية بعيدة املدى .وتبقى
تعرفات املياه دون الكلفة ،وكفاءة الري منخف�ضة اىل
حد بعيد .و ُت�ستغل خزانات املياه اجلوفية بافراط ،ويتم
تدمري النظم االيكولوجية للمياه العذبة .ويتطلب تلوث
املياه معاجلات جدية .وما زالت بع�ض البلدان العربية
ترتبع على ر�أ�س قائمة �أعلى معدالت اال�ستهالك الفردي
للمياه يف العامل .وتنامي ا�ستثمارات احلكومات العربية
يف قطاعات ال�سياحة وا�ستخراج املواد الأولية والطاقة،
على �سبيل املثال ،ال يتوافق ب�شكل جيد مع تقدير مل�ستقبل
املياه يف املنطقة.

73

74

الف�صل 1

املياه
ويحدد تقرير االقت�صاد ا ألخ�ضر ال�صادر عن «يونيب» عام
 2011عدة و�سائل متعلقة بال�سوق ميكن ت�سخريها لدعم
اقت�صاد �أخ�ضر .وت�شمل هذه الو�سائل ت�سديد مبالغ لقاء
خدمات نظم ايكولوجية ،وتقوية برامج الت�صديقات التي
يحركها امل�ستهلكون .وا�ضافة اىل ذلك ،مت و�ضع تو�صيات
لتح�سني نظم امل�ؤهالت واملخ�ص�صات .ويجب اقامة نظم
جيدة الت�صميم لتعريف القواعد اخلا�صة بتحديد كميات
املياه التي يجب �أن تخ�ص�ص لكل جزء من نهر �أو خزان
مياه جوفية ،ومن ثم يتم ا�ستعمال نظام امل ؤ�هالت لتوزيع
هذه املياه على امل�ستعملني� .أما تخفي�ض دعم املدخالت
وفر�ض ر�سوم على اال�ستعماالت اخلارجية ،فهو �شرط
�آخر �ضروري لتنمية اقت�صاد �أخ�ضر .ويجب �أي�ض ًا حت�سني
ترتيبات فر�ض ر�سوم على املياه ومتويلها ،مع الأخذ يف
االعتبار كيفية متويل ت�أمني اخلدمات املائية وال�صحية
للفقراء (.)UNEP, 2011
ونظر ًا حلدة التوترات املائية ،من ال�صعب تعليق آ�مال على
حلول جزئية .وال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص
ال ميكن �أن تنجح اذا بقيت هيكليات ت�سعري املياه الراهنة
من دون تعديل .وجمعيات م�ستخدمي املياه ال ميكن �أن
تنجح اذا مل يتم اقرار حماية قانونية .ولن تتح�سن كفاءة
ا�ستخدام املياه اذا مل يتم الغاء االعانات املالية ال�شاملة �أو
تخفي�ضها ب�شكل كبري .ولن تكون حمطات معاجلة املياه
املبتذلة فعالة اذا ا�ستمرت ال�صناعات بت�صريف جماري
نفاياتها من دون معاجلة .فهل هذه اجلهود اال�صالحية
مت�أخرة كثري ًا و�ضئيلة جد ًا؟ ال ينبغي �أن تكون كذلك اذا
التزم القادة العرب باطالق جهد حقيقي و�شامل ال�صالح
�سيا�سي.
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 .Iمقدمة
الو�صول اىل خدمات طاقة ميكن حتمل نفقاتها �أمر
�أ�سا�سي للتنمية الب�شرية والنمو االقت�صادي .وقد �أدت
وفرة املوارد الهيدروكربونية يف بع�ض �أجزاء املنطقة
العربية دور َا رئي�سي ًا يف التنمية االجتماعية ـ االقت�صادية
بو�سائل متعددة .وكما يف مناطق �أخرى من العامل ،يعتمد
نظام الطاقة العربي اليوم ب�شكل كبري على موارد الوقود
الأحفوري .وبالن�سبة اىل البلدان العربية الغنية بالطاقة
والفقرية بالطاقة على حد �سواء ،ت�شكل كيفية احل�صول
على موارد الطاقة وادارتها عام ًال حا�سم ًا يف انفاق
احلكومات وميزان املدفوعات و�أمن الطاقة ونوعية البيئة
والنمو االقت�صادي.
حالي ًا ،يخ�ضع الدور احلا�سم لقطاع الطاقة يف تعزيز النمو
االقت�صادي امل�ستدام يف املنطقة لفح�ص دقيق .ولأن
النفط والغاز هما �سلعتان عامليتان ،تبقى االقت�صادات
العربية عر�ضة لتقلبات الأ�سعار يف الأ�سواق والطلب
العاملي ،ما ت�سبب يف املا�ضي بفو�ضى عاجلة يف التدفقات
النقدية واالنفاق احلكومي ،فيما ا�ستمر يف تعري�ض
التنوع االقت�صادي والتنمية االجتماعية ـ االقت�صادية
لتحديات جدية .وبالن�سبة اىل البلدان الفقرية بالطاقة،
فان االعتماد على م�صادر الطاقة االحفورية امل�ستوردة
يجعلها عر�ضة لفو�ضى يف امدادت النفط والغاز .ويبقى
تخفي�ض حجم فاتورة الطاقة يف بع�ض هذه البلدان ال�شغل

يف البلدان العربية حالي ًا نحو  60مليون فرد يعوزهم
الو�صول اىل خدمات طاقة ميكنهم حتمل نفقاتها .ومن
دون الو�صول اىل الطاقة ،تنعر�ض فر�صهم يف تنمية
اقت�صادية وحت�سني م�ستويات معي�شتهم لقيود �صارمة.
والتباينات الكبرية يف الو�صول اىل خدمات طاقوية ع�صرية
يف نطاق القدرة على االحتمال بني خمتلف البلدان ،وبني
�سكان املدن والأرياف داخل البلد ذاته ،تفاقم عدم امل�ساواة
وتزيد الفقر �سوء ًا وتهدد اال�ستقرار االجتماعي.

م�ساهمة النفط والغاز يف الناجت املحلي االجمايل يف بلدان عربية خمتارة ()2008

ال�شكل 1
100

ال�شاغل للم�س�ؤولني احلكوميني ،و�سبب ذلك ،يف جزء
لي�س �صغري ًا ،العبء الكبري الذي تلقيه الطاقة على كاهل
التمويالت احلكومية.
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ا�ستهالك الكهرباء لكل فرد يف البلدان العربية ()2008
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ونظر ًا للتباينات الكبرية يف املنطقة العربية ،فان التحول
اىل اقت�صاد �أخ�ضر �سوف يختلف ب�شكل كبري بني خمتلف
البلدان .وميكن �أخذ جمموعتني من البلدان العربية يف
االعتبار يف هذا ال�سياق .الأوىل هي البلدان التي حققت
م�ستويات عالية من منو الناجت املحلي االجمايل ،لكن غالب ًا
على ح�ساب قاعدة مواردها الطبيعية ،التي انعك�ست يف
ارتفاع كثافة الكربون والب�صمة االيكولوجية الكبرية لكل
فرد .والتحدي الذي تواجههه هذه البلدان هو تخفي�ض
ب�صمتها االيكولوجية لكل فرد من دون �أن ي�ضعف ذلك
م�ستوى منو ناجتها املحلي االجمايل .وبالن�سبة اىل

اجلزائر

ُعمان

ان تخفيف وترية الفقر وتلطيف ت�أثريات تغري املناخ،
وتوفري الو�صول اىل خدمات طاقة م�أمونة ويف نطاق القدرة
على االحتمال ،من دون �أن يقو�ض ذلك التنمية االقت�صادية
�أو �صحة النظم االيكولوجية يحتاج اىل حتوالت �صارمة يف
نظم الطاقة العربية .هذا الف�صل ي�صف االجتاهات الراهنة
يف نظام الطاقة العربي ويقرتح جمموعة �سيا�سات للتحول
اىل �أمناط �أكرث ا�ستدامة النتاج الطاقة وا�ستهالكها.

املغرب

ليبيا

وتهدد الت�أثريات البيئية لنظام الطاقة العربي القائم على
الوقود االحفوري مكا�سب التنمية االقت�صادية ـ االجتماعية
التي �أمكن حتقيقها خالل العقود القليلة املا�ضية ،كما
ت�ساهم يف تدهور النظم االيكولوجية املحلية واالقليمية
والعاملية .وتهدد ال�صحة الب�شرية م�ستويات عالية من
انبعاثات ملوثات الهواء الناجتة من حرق الوقود الأحفوري.
وتدث انبعاثات غازات الدفيئة التي يت�سبب بها االن�سان،
حُ
والناجمة غالب ًا عن انتاج وا�ستعمال طاقة الوقود الأحفوري،
ا�ضطراب ًا مناخي ًا له ت�أثريات خطرية على الزراعة وتوافر
املياه والبنية التحتية.

البلدان العربية التي ما زالت حتافظ على ب�صمة ايكولوجية
منخف�ضة ن�سبي ًا لكل فرد ،فان التحدي هو حتقيق تنمية
ب�شرية �أف�ضل من دون �أن يزيد ذلك ب�صمتها االيكولوجية
ب�شكل متطرف.

 .IIم�سرح الطاقة احلايل يف املنطقة
العربية
�أ� .أهمية قطاع الطاقة بالن�سبة اىل االقت�صادات
العربية

�أدى قطاع الطاقة يف املنطقة العربية دور ًا حا�سم ًا يف التنمية
االجتماعية ـ االقت�صادية يف املنطقة ،و�سوف ي�ستمر يف
ت�أدية هذا الدور .وكانت عائدات النفط والغاز ،التي قدرت
بـ  571بليون دوالر عام  ،)AMF, 2010( 2008امل�صدر
الرئي�سي للدخل يف معظم البلدان العربية ،خ�صو�ص ًا يف
منطقة اخلليج .ووفق ًا ل�صندوق النقد العربي (،)AMF
ي�شكل قطاع النفط والغاز نحو  38يف املئة من جممل الناجت
املحلي االجمايل العربي .وي�شري ال�شكل  1اىل م�ساهمة
قطاع النفط والغاز يف الناجت املحلي االجمايل لبلدان عربية
خمتارة .وا�ضافة اىل ذلك ،ت�ؤدي �صناعة البرتول دور ًا مهم ًا
ب�شكل غري مبا�شر يف التنمية االجتماعية و االقت�صادية
لكثري من البلدان غري املنتجة للنفط يف املنطقة ،من خالل
حتويالت العمال والتجارة وم�شاريع امل�ساعدات الثنائية
�أو املتعددة الأطراف ( .)OAPEC, 2009وميثل قطاع
النفط والغاز العربي القطاع االقت�صادي الأكرب يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي واملنطقة ككل .وخالل العقود
الثالثة املا�ضية� ،شهد امل�صدرون الرئي�سيون للنفط والغاز
يف املنطقة حتو ًال اقت�صادي ًا واجتماعي ًا غري م�سبوق .ومت
ا�ستعمال عائدات النفط لتحديث وتو�سيع بنيتهم التحتية
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العامل

وحت�سني م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية .و�أ�صبحت بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ب�شكل خا�ص مركز ًا مهم ًا للنمو
االقت�صادي االقليمي.
وفق ًا ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للنفط (�أوابك) ،بلغ
جمموع عائدات البلدان الأع�ضاء من �صادرات النفط عام
 2009نحو  352.8بليون دوالر ،بانخفا�ض ن�سبته 39.7
يف املئة عن عائدات ال�سنة ال�سابقة .وقد �أجرب االنخفا�ض
يف العائدات بع�ض البلدان العربية على �أن تبطئ ب�شكل
�صارم م�شاريع خمططة لتو�سيع قدرة انتاج النفط اخلام
(.)OAPEC, 2009

ب .امل�ؤ�شرات الرئي�سية للطاقة واالقت�صاد

يتباين ا�ستهالك الطاقة لكل فرد ب�شكل كبري بني البلدان
املنتجة والبلدان غري املنتجة للنفط .ويبلغ اال�ستهالك لكل

فرد يف قطر  18.8طن من مكافئ النفط (� ،)toeأي الأعلى
بني البلدان العربية و�أربعة �أ�ضعاف معدل م�ستوى
اال�ستهالك لكل فرد يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ( .)IEA, 2010aويقل ا�ستهالك الطاقة لكل فرد
يف  14بلد ًا عربي ًا عن املعدل العاملي ( 1.83طن من مكافئ
النفط) .وعلى رغم �أن املنطقة العربية غنية مب�صادر
الطاقة ،يعتمد نحو خم�س ال�سكان العرب على �أنواع وقود
غري جتارية مثل احلطب والروث واملخلفات الزراعية ،لتلبية
احتياجاتهم اليومية املتعلقة بالتدفئة والطبخ ،خ�صو�ص ًا
يف جزر القمر وجيبوتي وال�صومال وال�سودان واليمن،
و�أي�ض ًا  5اىل  10يف املئة يف اجلزائر وم�صر واملغرب و�سورية
(.)ESCWA, 2005
وي�شري ال�شكل  2اىل �أن معدل ا�ستهالك الكهرباء لكل فرد يف
البلدان العربية عام  5342( 2008كيلوواط �ساعة) كان �ضعفي
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انتاج النفط اخلام يف البلدان العربية 2000 ،ـ  2009مباليني الرباميل يف اليوم
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املعدل العاملي ( 2782كيلوواط �ساعة) .وكان ا�ستهالك
الكهرباء لكل فرد يف االمارات العربية املتحدة والكويت نحو 6
�أ�ضعاف معدل اال�ستهالك العاملي (.)IEA, 2010 a
ان توافر الوقود الأحفوري بتكاليف انتاج منخف�ضة
دفع البلدان املنتجة للنفط لال�ستثمار يف ال�صناعات
امل�سرفة يف ا�ستهالك الطاقة مثل حتلية مياه البحر
والبرتوكيماويات و�صهر الألومنيوم .ال�شكل  3ي�شري اىل
�أن معدل كثافة الطاقة الأولية يف املنطقة هو  0.45طن
من مكافئ النفط لكل �ألف دوالر �أمريكي ،باملقارنة مع
معدل عاملي مقداره  0.19طن من مكافئ النفط (IEA,
 .)2010 a; OAPEC, 2010وهذا ينعك�س �أي�ض ًا يف
كثافة الكربون ،حيث املنطقة هي من بني الأعلى يف
العامل ،كما يظهر ال�شكل .4

ج .موارد الطاقة العربية

لدى �أجزاء من املنطقة العربية بع�ض �أكرب احتياطات النفط
والغاز يف العامل ،ا�ضافة اىل وفرة م�صادر الطاقة املتجددة
مثل الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .يقدم هذا الق�سم بيان ًا
موجز ًا لهذه املوارد.

 .1النفط

2004

2005

2006

2007

2008

حتوي الدول العربية نحو  58يف املئة من االحتياطات
النفطية يف العامل ( .)OAPEC,2009وقد بلغ جمموع
االحتياطات النفطية امل�ؤكدة يف البلدان العربية يف
نهاية العام  2009نحو  683.6بليون برميل ،ما ميثل زيادة
بن�سبة  5.6يف املئة عن العام  646.8( 2000بليون برميل).
االحتياطات امل�ؤكدة يف اململكة العربية ال�سعودية ،التي

تقدر بـ  264.6بليون برميل ،ت�ضع اململكة يف املرتبة الأوىل
يف العامل .وهي ت�شكل  38.71يف املئة من االحتياطات
العربية و 22.5يف املئة من جمموع االحتياطات يف العامل
(.)OAPEC, 2005; OAPEC 2010
بلغ معدل انتاج النفط اخلام يف البلدان العربية 21.3
مليون برميل يف اليوم عام  ،2009بانخفا�ض  6.5يف املئة
عن العام  ،2008لكن ما زال ي�ست�أثر بـ  30يف املئة من انتاج
اخلام العاملي ( .)OAPEC 2010وخالل العقد الأخري ،قُ در
معدل اجمايل انتاج النفط العربي بـ  21.6مليون برميل
يف اليوم .ال�شكل  5ي�شري اىل انتاج النفط اخلام يف البلدان
العربية خالل الفرتة  2000ـ .2009

 .2الغاز الطبيعي

حتوي املنطقة العربية نحو  29يف املئة من احتياطات الغاز
يف العامل .و�سجلت احتياطات الغاز الطبيعي العربية
امل�ؤكدة ارتفاع ًا خالل العام  2009باملقارنة مع العام .2000
فقد زادت من  36.91لت�صل اىل  54.48تريليون مرت مكعب،
ما ميثل  29.1يف املئة من االحتياطات العاملية .ولدى قطر
�أكرب احتياطات الغاز العربية �إذ بلغت  25.4تريليون مرت
مكعب ،ما ميثل  46.6يف املئة من االحتياطات العربية
و 13.6يف املئة من االحتياطات العاملية (;OAPEC, 2005
 .)OAPEC, 2010وا�ضافة اىل ذلك ،ف�إن قطر هي رابع
م�صدر للغاز
م�صدر للغاز الطبيعي يف العامل و�أكرب
�أكرب
ِّ
ِّ
الطبيعي امل�سال.
�شهد العقد الأخري منو ًا مطرد ًا يف انتاج الغاز الطبيعي يف
املنطقة العربية .و ُيبني ال�شكل  6زيادة من  270.6بليون
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مرت مكعب عام  2000اىل  432.6بليون مرت مكعب عام 2009
(.)OAPEC, 2010

�أول حمطة طاقة نووية �ضخمة يف البالد ،يف موقع يقع
غرب اال�سكندرية على �شاطئ البحر املتو�سط (OAPEC,
.)2009

لدى املنطقة العربية احتياطات فحم حمدودة ،وهي
توجد يف عدد �صغري من البلدان العربية ،خ�صو�ص ًا
اجلزائر وم�صر ولبنان واملغرب .منجم املغارة ،الذي يقع
يف �شبه جزيرة �سيناء يف م�صر ،هو منجم الفحم الوحيد
قيد العمل .وقد بلغ جمموع انتاج الفحم يف م�صر 21.5
�ألف طن عام  .)IEA, 2010 a( 2008ولدى املغرب خطط
العادة ا�ستغالل الفحم من بع�ض املناجم املقفلة يف
البالد .وكان جمموع اال�ستهالك العربي من الفحم نحو
� 20.7ألف طن عام  ،2009خ�صو�ص ًا يف �صناعة الفوالذ
(.)OAPEC, 2009

حتتاج ال�سيا�سة العربية لال�ستثمار يف الطاقة النووية
اىل تدقيق .وقدرة البلدان العربية على ادارة دورة احلياة
الكاملة للطاقة النووية �أمر م�شكوك فيه .ويجب البت يف
امل�سائل احلرجة املتعلقة بال�سالمة .وبعيد ًا عن خطر وقوع
حوادث يف حمطات الطاقة النووية ،ف�إن تخزين املخلفات
النووية والتخل�ص منها ما زاال من دون حل ،ومن �ش�أنهما
�أن ي�شكال خطر ًا جدي ًا على ال�صحة العامة ب�سبب انعدام
القدرة املحلية على ادارة هذه املخلفات .وت�سببت املخاوف
الدولية حول انت�شار الأ�سلحة النووية املرتبط بدورة الوقود
النووي وتخ�صيب اليورانيوم يف فر�ض قيود عاملية على هذه
التكنولوجيات ،التي �ستجرب البلدان العربية على االعتماد
على ال�سوق العاملية لتزويدها بالوقود النووي ،حتى لو
كانت احتياطات اليورانيوم املحلية متوافرة .وبكلمات
�أخرى� ،سيكون على الدول العربية االمتناع عن ا�ستخراج
احتياطاتها من اليورانيوم .وا�ضافة اىل ذلك ،ف�إن القدرات
التقنية املحلية لبناء وت�شغيل و�صيانة حمطات الطاقة
النووية يف البلدان العربية هي �ضعيفة اىل �أبعد احلدود ،ما
يثري خماوف جدية حول �أمن الطاقة واالعتماد الكبري على
العمالة الأجنبية الوافدة .ويف منطقة ُيعرف �أنها ت�ستثمر
القليل جد ًا يف الأبحاث والتطوير باملقارنة مع مناطق
�أخرى من العامل ،من غري املحتمل �أن تكون البلدان العربية
قادرة على تطوير كفاءات موارد ب�شرية حملية يف العلوم
والهند�سة النووية بحيث تكون قادرة على نقل اخلربة يف

 .3الفحم

 .4الطاقة النووية

الطاقة النووية لي�ست جزء ًا من مزيج توليد الطاقة يف �أي
بلد عربي ،لكن هناك خطط ًا للتعاقد مع جمموعات �شركات
متعددة اجلن�سيات لت�أمني م�شرتيات حمطات طاقة نووية
وان�شائها .وقد وقعت االمارات العربية املتحدة اتفاقية مع
جمموعة �شركات تقودها �شركة الطاقة الكهربائية يف كوريا
اجلنوبية التي متلكها احلكومة لتزويدها ب�أربع حمطات
طاقة نووية ،تنتج كل منها نحو  1400ميغاواط من الكهرباء
( .)WNA, 2010ومن املتوقع �أن يبا�شر املفاعل الأول
العمل عام  .2017ووقعت الكويت وفرن�سا اتفاقية تعاون
تتعلق باال�ستعمال ال�سلمي للطاقة النووية (.)UPI, 2010
ووقعت م�صر اتفاقية مع رو�سيا لتمهيد الطريق لبناء
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مفهوم اعادة ا�ستعمال الطاقة
مع ال�سماح با�سرتجاع الطاقة من خالل التحويل احلراري للغازات املنبعثة
مازن ب�شري
ع�ضوي ًاِّ .
وميكن ه�ضم احلم�أة من ا�سرتجاع ما ال يقل عن  50يف املئة من
�أ�سفرت ندرة موارد املياه النظيفة والتكاليف املرتبطة بانتاج املياه الطاقة املوجودة يف املواد الع�ضوية امله�ضومة.
ال�صاحلة لل�شرب (�أي حتلية مياه البحر) عن اجتاهات جديدة يف الأ�سواق
ملعاجلة مياه ال�شفة واملياه املبتذلة .هذه االجتاهات احلديثة تركز ب�شكل مثالي ًا ،ميكن ادخال ه�ضم احلم�أة يف ت�صميم حمطة جديدة .لكن ه�ضم
احلم�أة ميكن �أن يعترب �أي�ض ًا �أكرث اال�ضافات جدوى اىل �أي حمطة قائمة
كبري على مفهوم اعادة ا�ستعمال الطاقة.
ملعاجلة املياه املبتذلة .ووفورات الطاقة التي يحدثها ه�ضم احلم�أة تتعدى
تكنولوجيا الأغ�شية كانت يف مقدمة تطبيقات اعادة ا�ستعمال املياه ،نظراً تعوي�ض اال�ستثمار.
للنقاوة العالية للمياه املنتجة التي ميكن حتقيقها با�ستعمال امليكرو ـ من الفوائد التي يوفرها ه�ضم احلم�أة ما ي�أتي:
تر�شيح والألرتا ـ تر�شيح (اعادة ا�ستعمال املياه املبتذلة) ورمبا النانو ـ
•تخفي�ض كميات احلم�أة وحمتوياتها من اجلوامد اجلافة.
تر�شيح.
•تعزيز املعاجلة البيولوجية وقدرة املحطة.
لكن هذا االجناز �أتى على ح�ساب ارتفاع الطلب على الطاقة .وعلى رغم
•تخفي�ض الرائحة واالنبعاثات امللوثة للهواء.
تكاليف الطاقة املنخف�ضة واملدعومة تقليدي ًا يف املنطقة العربية ،مل يعد
•تركيز احلم�أة ،ما ي�ؤدي اىل �سهولة التخل�ص منها و�سهولة املعاجلة
باالمكان اهمال كلفة الطاقة ،التي يجب عدم اهمالها ،يف زمن الأزمة
يف �أ�سفل املجرى.
االقت�صادية وندرة املوارد والتحديات الداهمة املتعلقة بتغري املناخ.
• ا�سرتجاع الطاقة التي ميكن ا�ستعمالها على الفور يف املوقع لتخفي�ض
جممل االحتياجات الكهربائية.
وفيما ت�ستمر تكنولوجيات ا�سرتجاع الطاقة يف حت�سني �أداء حمطات
•حتى يف البلدان حيث تكاليف الطاقة منخف�ضة ،ميكن مع ذلك
تنقية املياه (�أي تطبيقات حتلية مياه البحر) ،يتم جتاهلها يف معاجلة
ا�ستعمال ه�ضم احلم�أة بطرق �أكرث فائدة من تلك التي ذكرت �آنف ًا.
املياه املبتذلة ،حيث الرتكيز فقط على نوعية املياه املنتجة ،مع قليل من
االعتبار لكلفة املعاجلة والت�شغيل.
زيادة قدرة املحطة :من خالل ادخال عملية ه�ضم الهوائي خارجية،
ميكن زيادة القدرة البيولوجية للمحطات القائمة .كما ميكن ا�ستعمال
وميكن تربير �ضرورة اعتماد مفهوم اعادة ا�ستعمال الطاقة يف وقت ت�شهد االحتياجات من الأوك�سيجني املرتبطة برتكيز احلم�أة ملعاجلة �أحمال
تكاليفا ارتفاع ًا .و�ضمن �صناعة التحلية� ،أ�سفرت االجتاهات احلديثة بيولوجية �أكرب ،وا�ستعمال الطاقة امل�ستمدة من الغاز املنبعث من
والتقدم التكنولوجي عن تطوير نظم ال�سرتجاع الطاقة مقرونة مب�ضخات الها�ضمة لت�شغيل املحطة ذاتها جزئي ًا.
عالية ال�ضغط .و ُت�ستعمل الآن �أجهزة تبادل ال�ضغط يف حمطات التنا�ضح
العك�سي ل�ضمان ا�سرتجاع الطاقة املهدورة يف جمرى الرف�ض العايل تعزيز جتفيف احلم�أة :كبديل� ،إذا مل يكن ا�ستمداد الطاقة �ضروري ًا من
ال�ضغط .وهذا اال�ستهالك الكلي للطاقة بنحو  30اىل  35يف املئة.
الناحية االقت�صادية ،ميكن يف جميع احلاالت ا�ستعمال احلرارة املولدة من
الغاز املنبعث من الها�ضمة ميكن مع ذلك ا�ستعماله لتخفي�ض امل�ساحة
وفيما يتم بنجاح تنفيذ ه�ضم احلم�أة يف حمطات معاجلة املياه املبتذلة الالزمة مل�سطحات جتفيف احلم�أة تخفي�ض ًا كبرياً ،من خالل الت�سخني
على ال�صعيد العاملي ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،ف�إن ال�شم�سي املعزز للحم�أة .هذه الطريقة جذابة بنوع خا�ص يف البلدان ذات
ا�ستخدامه ال�سرتجاع الطاقة مل يعتمد حتى الآن على نطاق وا�سع .وه�ضم املناخات احلارة تقليدي ًا.
احلم�أة هو معاجلة املنتجات الثانوية للنفايات الع�ضوية ال�صلبة املتولدة
من معاجلة املياه املبتذلة .وي�سفر ه�ضم احلم�أة واعتماد تكنولوجيا مـازن ب�شيـر هـو رئي�س جملـ�س االدارة والرئي�س التنفيـذي لل�شـ�ؤون التقنيـة
التوليد امل�شرتك عن كميات �أقل من املنتجات الثانوية للنفايات ال�صلبة ،فـي �شـركـة Passavant-Roedigen GmbH
الطاقة النووية وتكييفها وتبنيها يف �أي وقت يف امل�ستقبل
املنظور .وا�ضافة اىل ذلك ،ف�إن نظم اال�ستعداد واال�ستجابة
واالدارة املحلية للكوارث هي �ضعيفة ،ما ي�ضاعف اخلطر يف
حال وقوع حادث نووي .هذه التحديات ال تعني بال�ضرورة �أن
البلدان العربية يجب �أن تن�صرف متام ًا عن الطاقة النووية.
وقد تكون احلكومات العربية ما زالت ترغب يف التفكري

باال�ستثمار يف التعليم والقدرة على البحث والتطوير يف
تكنولوجيا الطاقة النووية لكي تبقي خياراتها على املدى
البعيد مفتوحة .وكبديل للطاقة النووية ،لدى البلدان
العربية اخليار يف �أن ت�ستثمر الآن يف االمكانيات الهائلة
للطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ،ويجب ان تنا�ضل كي تتخذ
موقع ًا ريادي ًا يف تطوير ون�شر تكنولوجيات الطاقة املتجددة
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القدرة املركبة لتوليدالكهرباء يف البلدان العربية عام 2009
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يف املنطقة وتطمح اىل �أن ت�صبح م�صدرة رئي�سية للطاقة
اخل�ضراء .وقد ال تكون الطاقة النووية اخليار ال�سيا�سي
الأكرث قابلية للتطبيق بالن�سبة اىل امدادت الطاقة �أو �أمنها
على املدى البعيد يف املنطقة العربية.

كهرمائية كبرية يف م�صر والعراق ،فيما توجد حمطات
�صغرية يف اجلزائر والأردن ولبنان وموريتانيا واملغرب
وال�سودان و�سورية وتون�س .وقد بلغ انتاج الكهرباء املائية عام
 2008ما يعادل  21ترياواط �ساعة تقريب ًا (.)IEA, 2010 a

 .5م�صادر الطاقة البديلة

مت ت�سجيل معدل �سرعة رياح مقداره  8ـ  11مرت ًا بالثانية
يف خليج ال�سوي�س مب�صر ،و 5ـ � 7أمتار بالثانية يف الأردن،
ما يجعل هذين املوقعني منا�سبني لتوليد الكهرباء من
الرياح .ومت تركيب وحدات طاقة رياح مو�صولة بال�شبكة

حتظى املنطقة العربية مبوارد طاقة متجددة �ضخمة .ولدى
البلدان العربية قدرة طاقوية كهرمائية مركبة مقدارها
 10.683ميغاواط ( .)OAPEC, 2010وتوجد حمطات

معدالت تزويد الكهرباء يف البلدان العربية ( )%عام 2008
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البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
العامة على نطاقني جتاريني مقدارهما  550ميغاواط و280
ميغاواط يف م�صر واملغرب ( ،)NREA, 2011على التوايل،
فيما يجري ت�شغيل حمطات طاقة رياح م�ستقلة لتطبيقات
�صغرية يف الأردن واملغرب و�سورية.
يقع جزء كبري من املنطقة العربية �ضمن ما ي�سمى «حزام
ال�شم�س» ،الذي ي�ستفيد من معظم �أ�شعة ال�شم�س الكثيفة
الطاقة على الكرة الأر�ضية (من حيث احلرارة وال�ضوء على
ال�سواء) .وترتاوح م�صادر الطاقة ال�شم�سية يف البلدان
العربية بني  1460و 3000كيلوواط �ساعة  /املرت املربع يف
ال�سنة .و ُي�ستعمل توليد الطاقة ال�شم�سية الذي ي�ستخدم
التكنولوجيا الفوتوفولطية يف عدة تطبيقات م�ستقلة،
خ�صو�ص ًا ل�ضخ املياه واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
واال�ضاءة يف مواقع نائية .ويوجد �أكرب برنامج فوتوفولطي
عربي يف املغرب ،حيث مت تركيب � 160ألف نظام طاقة
�شم�سية منزيل يف نحو  8يف املئة من البيوت الريفية
بقدرة اجمالية تبلغ  16ميغاواط (.)Abdel Gelil,2007
وتطورت تطبيقات ال�ضخ الفوتوفولطي ن�سبي ًا يف تون�س
حيث بلغ اجمايل القدرة الذروية احلالية  255كيلوواط
(.)Komoto et al, 2009
حتقق �سخانات املياه ال�شم�سية درجات خمتلفة من
االخرتاق ال�سوقي ،وهي حالي ًا �أكرث جناح ًا يف القطاعني
ال�سكني والتجاري يف م�صر والأردن ولبنان واملغرب
وفل�سطني .وجدير بالذكر �أن �سخانات املياه ال�شم�سية هي
�أكرث ا�ستعما ًال يف البلدان العربية التي توجد لديها موارد
هيدروكربونية قليلة ن�سبي ًا �أو ال توجد.

ال�شكل 10
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ك�شف ا�ستهالك الطاقة بح�سب القطاع
يف البلدان العربية
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لدى اململكة العربية ال�سعودية و�شمال �أفريقيا امتدادات
وا�سعة من املناطق ال�صحراوية التي ي�سطع فيها �ضوء
ال�شم�س ،الذي ميكن ا�ستغالله النتاج الطاقة ال�شم�سية.
وحتى الآن ،تكاد قدرة الطاقة ال�شم�سية املركبة ال تذكر،
اذ هناك �أقل من  3ميغاواط من الطاقة الفوتوفولطية يف
ال�سعودية وقدرة مركبة تبلغ  10ميغاواط يف االمارات

منو ا�ستهالك الطاقة يف البلدان العربية (مليون برميل من مكافئ النفط يف اليوم)
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التغيري يف �أمناط ا�ستهالك الطاقة يف البلدان العربية خالل الفرتة  2000ـ 2009
الفحم
٪1

توليد الطاقة
الكهرمائية
٪3

غاز طبيعي
٪ 41

نفط
٪ 55

2000

امل�صدر:

توليد الطاقة
الكهرمائية
٪ 1.3

الفحم
٪0.4

غاز طبيعي
٪ 45.4

نفط
٪ 52.8

2009

OAPEC, 2001; OAPEC, 2009

العربية املتحدة .وال توجد حتى الآن حمطات طاقة �شم�سية
باحلرارة املركزة ( )CSPيف املنطقة ،لكن بع�ض البلدان
�أعلنت عن خطط لال�ستثمار يف هذه املحطات.
يجري ان�شاء م�شروع طاقة حرارية �شم�سية «�شم�س »1
بقدرة  100ميغاواط يف مدينة م�صدر .وبا�شرت م�صدر
�أي�ض ًا عملية طرح مناق�صة ملحطة فوتوفولطية مو�صولة
بال�شبكة العامة بقدرة  100ميغاواط ذروة يف �أبوظبي.
ويف ال�سعودية� ،أر�سى مركز امللك عبداللـه للدرا�سات
والبحوث البرتولية عقد ًا لإن�شاء نظام فوتوفولطي بقدرة
 3ميغاواط ذروة ،و�أر�ست ارامكو عقد ًا لإن�شاء حمطة
فوتوفولطية مركبة على ِظ َّلة بقدرة  10ميغاواط ذروة تقع
يف الظهران ،وهي �ستكون �أكرب حمطة فوتوفولطية تركب
على ظلة يف العامل.
و�أطلقت حكومة ُعمان درا�سة لتطوير حمطة طاقة �شم�سية
بقدرة  150ميغاواط .ويف البحرين ،تطور الهيئة الوطنية
للنفط والغاز م�شروع ًا لرتكيب نظام فوتوفولطي �شم�سي
مو�صول بال�شبكة بقدرة  20ميغاواط.
ا�ضافة اىل ذلك ،جتري م�صر جتارب لت�شغيل حمطة
طاقة �شم�سية خمتلطة ذات دورة م�ؤتلفة بقدرة �إجمالية
مقدارها  140ميغاواط يف الكرميات قرب القاهرة ،منها
طاقة �شم�سية خال�صة بقدرة  20ميغاواط .ويجري �إن�شاء

املزيد من حمطات الطاقة ال�شم�سية خمتلطة الهجينة
(هايربد) ذات الدورة امل�ؤتلفة يف اجلزائر واملغرب،
و�أجريت درا�سات جدوى ملحطة طاقة �شم�سية خمتلطة
ذات دورة م�ؤتلفة يف الكويت .و�أعلنت قطر عن خطة
طموحة ،لكن مل تتحدد حتى الآن ،لتنفيذ م�شروع طاقة
�شم�سية بقيمة بليون دوالر (.)Freshfields, 2010
وهناك م�شروع �آخر غري عادي من حيث �ضخامته هو
مبادرة طاقة �شم�سية مغربية مقرتحة بقيمة  9باليني
دوالر ،ت�شمل تركيب  2جيغاواط من قدرة الطاقة
ال�شم�سية لتلبية  10يف املئة من الطلب على الكهرباء يف
املغرب بحلول �سنة .)Recharge, 2010( 2020
عالوة على ذلك ،اقترُ حت خطط لتوليد طاقة كهربائية
�شم�سية يف بلدان عربية لال�ستهالك املنزيل والت�صدير
اىل �أوروبا .فقد �أ�س�ست جمموعة �شركات من االحتاد
الأوروبي «املبادرة ال�صناعية دزرتك»لك�سب الت�أييد لهذه
املبادرة .وتهدف دزرتك اىل توليد نحو  550جيغاواط من
الكهرباء خالل ال�سنوات الأربعني املقبلة ،من تركيبات
�ستكون مواقعها بداية يف اجلزائر وم�صر وليبيا واملغرب
وتون�س ،والحق ًا يف املنطقة املمتدة من تركيا عرب الأردن
و�صو ً
ال اىل ال�سعودية (DESERTEC Foundation,
 .)2011و�أعلن �صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع
للبنك الدويل عن متويل مببلغ �أويل مقداره  5.5بليون
دوالر يف كانون الأول (دي�سمرب)  .2009و�سوف ت�ستعمل

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ال�شكل 12
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الكهرباء لتلبية الطلب املحلي وللت�صدير اىل �أوروبا،
بوا�سطة كابالت تيار مبا�شر عالية الفولطية متتد حتت
البحر املتو�سط (.)DESERTEC Foundation, 2011
وهناك مبادرة هامة �أخرى هي «اخلطة ال�شم�سية
املتو�سطية»امل�صممة لتطوير  20جيغاواط من القدرة
الكهربائية املتجددة بحلول  2020جنوب البحر املتو�سط،
ا�ضافة اىل البنى التحتية ال�ضرورية للربط الكهربائي
مع �أوروبا ( .)ENPI, 2011ومت اطالق هذه املبادرة عام
� 2008ضمن نطاق «عملية بر�شلونة :االحتاد من �أجل
البحر املتو�سط (.»)UfM

غاز طبيعي
لكن اليمن وال�سودان هما ا�ستثناءان ،كما هو مبني يف
ال�شكل  .8ومعدالت تزويد الكهرباء يف البلدان العربية
�أعلى من املعدل العاملي .وتتوافر لبع�ض البلدان املنتجة
للنفط ،مثل االمارات ،معدالت تزويد بالكهرباء ت�صل اىل
 100يف املئة (.)UNDP, 2010

ال�شكل 13

ان معدل تزويد الكهرباء يف البلدان العربية مرتفع ن�سبي ًا،

ك�شف ا�ستهالك املنتجات البرتولية
يف البلدان العربية عام 2009
�أخرون
٪ 2.9

د .قطاع الطاقة الكهربائية

تطور قطاع الطاقة الكهربائية يف املنطقة العربية اىل
حد بعيد يف غ�ضون العقد الأخري و�ساهم يف تنميتها
االجتماعية ـ االقت�صادية .وزادت القدرة املركبة
االجمالية من  99.788ميغاواط عام ( 2001ما عدا جزر
القمر وفل�سطني) اىل  165.203ميغاواط عام ( 2009ما
عدا جزر القمر) .وهيمنت على توليد الطاقة الكهربائية
حمطات الطاقة احلرارية ،التي ت�ست�أثر ب�أكرث من  93يف
املئة من القدرة املركبة االجمالية .وكما هو مبني يف
ال�شكل  ،7توجد �أعلى قدرة طاقة كهربائية مركبة يف
ال�سعودية ( 45.477ميغاواط) تليها م�صر ،وتوجد �أدنى
قدرة يف جيبوتي وال�صومال ( 80ميغاواط) (OAPEC,
.)2010
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اللمبات املوفرة للطاقة يف لبنان
بيار اخلوري
يف �آذار (مار�س)  ،2010وافقت حكومة لبنان على خطة عمل وطنية قدمتها
وزارة الطاقة واملياه لتخ�صي�ص  9ماليني دوالر لتمويل برامج حفظ الطاقة
يف البالد .وقد مت حتويل املبلغ من ميزانية ُخ�ص�صت �أ�ص ًال لدعم وقود
الديزل .ومن الأهداف الرئي�سية للخطة ا�ستبدال ثالثة ماليني ملبة متوهجة
( ،)incandescentبثالثة ماليني ملبة فلورية ( )fluorescentمدجمة
يف املنازل يف �أنحاء لبنان ،وذلك جمان ًا للم�ستهلك ،بكلفة  7ماليني دوالر.
لقد ثبت �أن اللمبات الفلورية املدجمة ت�ستهلك كمية من الطاقة تقل عن
ا�ستهالك اللمبات املتوهجة يف حني تكلف �أقل طوال مدة عمرها ،كما �أنها توفر
�إ�ضاءة فعالة .وبرنامج اال�ستبدال جزء من حماولة اللغاء اللمبات املتوهجة
على مراحل .و�سوف ي�ستفيد مليون م�شرتك يف الكهرباء املنزلية ،من �أ�صل
ما جمموعه  1,4مليون ،من هذه اخلطة ،التي ُو�ضعت يف اطار «�آلية التنمية
النظيفة»� ،أي �أنها م�ؤهلة للح�صول على دعم دويل .وترافق هذه املبادرة
حملة توعية حتث اجلمهور على تبني تدابري حفظ الطاقة.
ن�ش�أ امل�شروع طبق ًا الجراءات �آلية التنمية النظيفة بهدف املطالبة باعتمادات
خف�ض ثاين �أوك�سيد الكربون .وتبلغ الوفورات وفق ح�سابات الآلية 970
جيغاواط �ساعة من الكهرباء� ،أي ما يعادل  181مليون دوالر .و�سوف تخف�ض
انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون مبقدار  806000طن .وا�ضافة اىل ذلك� ،سوف
يخف�ض امل�شروع الطلب على احلمل مبقدار  160ميغاواط من قدرة احلمل
الذروي .ويتحول التخفي�ض يف الطلب على احلمل الذروي اىل وفورات حا�سمة
مل�صلحة املوازنة العامة للحكومة .و�سوف ي�ستفيد اجلمهور من تخفي�ض
انبعاثات ملوثات الهواء ومن تخفي�ض فواتري الكهرباء.
بد�أ توزيع اللمبات الفلورية يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)  2010و�سوف ينجز يف
 6مراحل .وقد عقدت لقاءات ت�شاورية مع اجلهات املعنية ال�شعبية يف كل
منطقة من البالد مبوازاة حملة توعية .ويتم توزيع اللمبات يف �أنحاء لبنان
عن طريق البلديات وبالتعاون مع جباة فواتري الكهرباء يف �شركة كهرباء
لبنان.
بيار اخلوري ،مدير امل�رشوع ـ املركز اللبناين حلفظ الطاقة.

هـ .ا�ستهالك الطاقة

االرتفاع يف ا�ستهالك الطاقة والطلب عليها يف البلدان
العربية تدفعه احل�ضرنة وازدياد الن�شاط االقت�صادي
والنمو ال�سكاين والت�صنيع .وتعتمد البلدان العربية كثري ًا
على النفط والغاز لتلبية الطلب املنزيل على الطاقة ،الذي
ي�ست�أثر بنحو  98.2يف املئة من اجمايل اال�ستهالك العربي
للطاقة عام .)OAPEC, 2009( 2009

وكما هو مو�ضح يف ال�شكل  ،9ف�إن النقل هو القطاع الرئي�سي
امل�ستهلك للطاقة يف املنطقة العربية� ،إذ ي�ست�أثر بنحو  30يف
املئة من اال�ستهالك االجمايل ،يليه قطاع ال�صناعة بن�سبة
 27يف املئة ( .)IEA, 2010 aوتكمل القطاعات ال�سكنية
والتجارية والزراعية الن�سبة املتبقية البالغة  43يف املئة.
ويحدد هذا النمط من ا�ستهالك الطاقة امل�صادر الرئي�سية
النبعاثات غازات الدفيئة ،ويف حاالت كثرية ُينبئ عن
الأولويات والتدابري ال�سيا�سية التي �ستكون مطلوبة
لتخفي�ض هذه االنبعاثات.
يبني ال�شكل  10منو اال�ستهالك املنزيل يف املنطقة خالل
العقد الأخري .ويف العام  ،2009بلغ اجمايل ا�ستهالك
الطاقة  10.9برميل من مكافئ النفط يف اليوم باملقارنة مع
 6.8مليون برميل من مكافئ النفط عام OAPEC,(2000
.)2009; OAPEC, 2005
كما ذكر �سابق ًا ،يعتمد ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة على
النفط والغاز الطبيعي ،اللذين ي�ست�أثران بنحو  98يف
املئة من اجمايل ا�ستهالك الطاقة .وي�ستمر النفط يف �أن
يكون امل�صدر الرئي�سي للطاقة على رغم ازدياد ا�ستعمال
الغاز الطبيعي .ويلبي النفط �أكرث من ن�صف الطلب على
الطاقة يف البلدان العربية ،وهو ا�ست�أثر بنحو  53يف املئة
عام  .2009لكن العقد الأخري �شهد حتو ًال تدريجي ًا اىل الغاز
الطبيعي من  41يف املئة عام  2000اىل نحو  45يف املئة عام
 .2009وانخف�ضت ح�صة الفحم خالل الفرتة ذاتها ،فيما
حققت الطاقة الكهربائية ح�صة �أعلى بلغت  13يف املئة
( ،.)OAPEC, 2001; OAPEC, 2009كما هو مو�ضح يف
ال�شكل .11
ي�شري ال�شكل  12اىل االجتاهات يف ا�ستهالك النفط والغاز
يف املنطقة العربية .وخالل العقد الأخري بلغ معدل
النمو ال�سنوي ال�ستهالك النفط  6.4يف املئة باملقارنة مع
 9.8يف املئة للغاز الطبيعي (OAPEC, 2010; OAPEC,
.)2005
بلغ ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف البلدان العربية 4.8
مليون برميل يف اليوم عام  .2009وما زال النفط اخلام
ي�ستعمل مبا�شرة كوقود يف حمطات الطاقة وم�صايف
النفط يف عدة بلدان عربية ،وهو ي�ست�أثر بن�سبة  9.3يف املئة
من اجمايل ا�ستهالك املنتجات البرتولية .ي�شري ال�شكل 13
اىل �أمناط ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف البلدان العربية
( .)OAPEC, 2005; OAPEC, 2009وقطاع النقل هو
امل�ستهلك الرئي�سي للمنتجات البرتولية� ،إذ ي�ست�أثر بنحو
 58يف املئة من اجمايل اال�ستهالك.
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ا�ستخال�ص وا�ستخدام غاز حقل ال�شاهني النفطي
نداء هالل
يف كثري من حقول النفط ،يتم انتاج كميات كبرية من الهيدروكربونات
مع النفط اخلام عند ا�ستخراجه اىل ال�سطح .هذا ي�صح على حقل
ال�شاهني يف قطر ،حيث يحتوي كثري من الـ 300000برميل نفط
التي يتم انتاجها يومي ًا على ن�سبة كبرية من هذا الغاز «امل�صاحب».
وعندما مت حفر �آبار احلقل ،الذي يقع على بعد  70كيلومرتاً قبالة
�ساحل قطر ال�شمايل ال�شرقي عام  ،1992كان هناك طلب �صغري على
الغاز .لذلك ،كان الغاز امل�صاحب ُيحرق عادة ،يف عملية تعرف بحرق
الغاز ( ،)Flaringوهي ت�ساهم يف انبعاثات الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري وتغري املناخ .وا�ضافة اىل ذلك ،حرق الغاز هو
هدر للموارد وااليرادات .لكن الطلب على الغاز ارتفع منذ ذلك
احلني ،ومت ت�صنيف قطر ،التي هي من كبار املنتجني ،بني �أعلى
نافثي االنبعاثات الكربونية للفرد يف العامل.
عمليات حقل ال�شاهني وحدها كانت م�س�ؤولة عن  20يف املئة من
حرق الغاز يف قطر ،حني ُي�ستخدم فقط  3يف املئة من الغاز امل�صاحب
لال�ستهالك يف املوقع .ويف العام � ،2004أطلقت �شركتا مري�سك �أويل
قطر وقطر للبرتول م�شروع ا�ستخال�ص وا�ستخدام غاز حقل ال�شاهني
النفطي بغية ت�أهيله مبوجب �آلية التنمية النظيفة .يف احلقل الذي

و� .سيا�سات الطاقة العربية الراهنة

وفق ما مت بحثه �سابق ًا ،فان االعتماد الكبري على الوقود
الأحفوري يعني �أن االجتاهات احلالية يف قطاع الطاقة
العربي هي غري م�ستدامة .ويتطلب حتقيق �أمناط �أكرث
ا�ستدامة النتاج الطاقة وا�ستهالكها اعتماد �سيا�سات طاقة
خ�ضراء لتقليل التعر�ض لأ�ضرار اقت�صادية ،وتلبية ارتفاع
كلفة الطلب بفعالية ،وتخفي�ض تلوث الهواء ،والت�صدي
لالنبعاثات الكربونية .وقد مت التعهد بذلك على نحو
مر�ض يف «اال�سرتاتيجية االقليمية العربية لال�ستهالك
واالنتاج امل�ستدام» التي �أقرها جمل�س الوزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ( ،)LAS, 2009التي حددت
جمموعة من الأهداف اال�سرتاتيجية ،منها حت�سني
كفاءة الطاقة ،وزيادة ح�صة الطاقة املتجددة يف قطاع
الطاقة ،ون�شر تكنولوجيات الطاقة املتجددة خ�صو�ص ًا
يف املناطق الريفية والنائية .ولكن اال�سرتاتيجية ذاتها
حتدد قائمة �شاملة للتدخالت ال�سيا�سية املطلوبة لتحقيق
هذه الأهداف .وهذه ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
ادخال ا�صالحات يف �سيا�سات الطاقة احلالية التي ت�ؤثر
يف الأنظمة واحلوافز التي ت�ستخدم االعانات املالية
وال�ضرائب والأ�سعار ،ت�أخذ يف االعتبار التكاليف البيئية

تبلغ م�ساحته  2214كيلومرتاً مربع ًا والذي يقع فوق حقل ال�شمال
للغاز ،وهو الأكرب يف العامل ،مت تركيب مرافق جديدة لتجميع ونقل
الغاز امل�صاحب اىل من�صة �ألفا يف حقل ال�شمال ،وحتويله الحق ًا اىل
معمل معاجلة الغاز يف م�سيعيد .ومنذ ذلك احلني ،يتم انتاج نحو
 6.2مليون مرت مكعب من الغاز امل�صاحب يف احلقل يومي ًا ،مبا يف
ذلك الغاز الطبيعي اجلاف وغاز البرتول امل�سال واملكثفات .ومن تلك
الكمية ،يتم حتويل  3.5مليون مرت مكعب يومي ًا اىل م�سيعيد من
�أجل اال�ستهالك املحلي والت�صدير ،ويتم ا�ستهالك  850مليون مرت
ويحرق فقط 1.1
مكعب يومي ًا يف املوقع لتوليد الطاقة واحلرارةُ ،
مليون مرت مكعب يومي ًا.
امل�شروع هو الأكرب يف قطر لتخفي�ض االنبعاثات الكربونية� ،إذ يبلغ
معدل التخفي�ض  2.5مليون طن يف ال�سنة .وهو ي�ساهم �أي�ض ًا يف
جهود كفاءة الطاقة يف البالد من خالل زيادة االمدادات من دون �أن
يرفع ذلك ا�ستهالك الوقود الأحفوري .وا�ضافة اىل ذلك ،تعتقد �شركتا
مري�سك �أويل قطر وقطر للبرتول �أنهما ت�ضعان �آلية جديدة لتمويل
التكنولوجيات اخل�ضراء وت�شجيع تطوير م�شاريع منوذجية قائمة
على التكنولوجيات النظيفة يف قطر وال�شرق الأو�سط.
نداء هالل هي كاتبة يف جملة "البيئة والتنمية".

واالجتماعية ،مع احلفاظ على االعانات املالية للطاقة
من �أجل الفقراء ،وحت�سني كفاءة الطاقة ،خ�صو�ص ًا يف
ال�صناعات امل�سرفة يف ا�ستهالك الطاقة والنقل وتوليد
الطاقة ،وتعزيز تطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة على
نطاق وا�سع ،ودعم ادارة نوعية الهواء من خالل تخطيط
ح�ضري �أف�ضل.
ولتحقيق هذه الأهداف� ،أو�صت اال�سرتاتيجية ذاتها
مبجموعة وا�سعة من ال�سيا�سات والتدابري التي يجب �أن
ت�أخذها البلدان العربية يف االعتبار بغية االنتقال اىل �إدارة
�أكرث ا�ستدامة اقت�صادي ًا وبيئي ًا لقطاع الطاقة .وت�سعى هذه
ال�سيا�سات والتدابري اىل حتقيق ما ي�أتي:
•زيادة قدرة جميع املجتمعات ،خ�صو�ص ًا يف املناطق
الريفية والنائية ،على الو�صول اىل الطاقة.
•اعادة النظر يف �سيا�سات الطاقة والتدابري الت�شجيعية
احلالية ،مبا فيها تعرفات الطاقة ل�ضمان تكامل
التكاليف البيئية واالجتماعية ،ولدعم االدارة
ال�سليمة للقطاع مع احلفاظ على دعم الطاقة من �أجل
الفقراء.
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الف�صل 3

الطاقة

•ت�شجيع اال�ستثمارات يف التكنولوجيات الأنظف
املتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز و�إنتاجهما ،واعتماد
تدابري لتخفيف الت�أثريات البيئية واالجتماعية
للقطاع.
•تعزيز ربط �شبكات الكهرباء بني الأقاليم وم�شاريع
�شبكات الغاز الطبيعي.
•ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص يف ت�أ�سي�س و�إدارة
مرافق طاقة ،مبا فيها حمطات الطاقة و�شبكات
التوزيع.
•حت�سني الكفاءة يف �إنتاج الطاقة وا�ستهالكها،
خ�صو�ص ًا يف ال�صناعات وو�سائل النقل والكهرباء
امل�سرفة يف ا�ستهالك الطاقة.
•تعزيز انتاج وا�ستعمال �أنواع الوقود الأنظف.
•تطوير وتعزيز ا�ستعمال تكنولوجيات الطاقة
املتجددة.
•دعم وت�شجيع االنتاج الأنظف يف قطاع الطاقة.
•دعم ادارة نوعية الهواء من خالل التخطيط احل�ضري
وا�ستخدام الأرا�ضي ب�شكل �أف�ضل ،وت�أ�سي�س نظم
و�شبكات اقليمية وحتت اقليمية للنقل امل�ستدام
وا�ستعمال �سيارات �أنظف.
ومت بالفعل ت�أ�سي�س �شراكة للطاقة من �أجل تنمية
م�ستدامة من خالل جمل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن
�ش�ؤون البيئة بالتعاون الوثيق مع منظمات اقليمية ،مبا
فيها منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للنفط وبرنامج الأمم
املتحدة للبيئة واللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا

التابعة للأمم املتحدة.
وباملثل ،ف�إن القمة العربية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية
التي عقدت يف الكويت عام � 2009شددت ح�صر ًا على تعزيز
التعاون العربي يف جمال الطاقة ،خ�صو�ص ًا يف حت�سني
كفاءة الطاقة ،ودعم �أبحاث الطاقة ،وتعزيز تطوير الطاقة
املتجددة كو�سيلة لتحقيق تنمية م�ستدامة (الأمانة العامة
لوزراء الكهرباء العرب.)2010 ،

ز .العوائق التي حتول دون التحول اىل طاقة
خ�ضراء

على رغم القرارات التي اتخذتها الدول العربية العتماد
ا�سرتاتيجية طاقة �أكرث ا�ستدامة ،هناك عوائق يجب
الت�صدي لها لتحقيق تقدم .ان ارتفاع ا�ستهالك الطاقة لكل
فرد يف البلدان املنتجة للنفط ،ف�ض ًال عن ارتفاع كثافة الطاقة
والكربون �أكرث من املعدل العاملي ،ي�شكل حتديات جدية
للتحول اىل امناط �أكرث ا�ستدامة ال�ستعمال الطاقة .ويجب
على البلدان غري املنتجة للنفط ،من جهة �أخرى� ،أن تقدم
خدمات طاقة موثوقة يف املناطق الريفية كجزء من جهودها
الجتثاث الفقر وحت�سني نوعية احلياة .وعموم ًا ،تعاين
البلدان العربية ارتفاع ًا مت�سارع ًا يف الطلب على الطاقة
مدفوع ًا بنمو �سكاين وح�ضرنة وتنمية اقت�صادية .ويجب
العمل على ف�صل النمو االقت�صادي عن ت�صاعد كثافة الطاقة
والكربون �أثناء القيام بالتحول اىل �أ�شكال �أكرث ا�ستدامة من
نظم الطاقة .ومن املتعارف عليه �أنه يجب تذليل عدد من
العوائق لرتويج الطاقة امل�ستدامة يف البلدان العربية.
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ر�أي

تنويع م�صادر الطاقة وقاعدة االقت�صاد الوطني
�سليمان احلرب�ش
�إنها نهاية النفط الرخي�ص ،لكنها لي�ست نهاية النفط قطع ًا .لن تكون
لدينا تلك الوفرة التي اعتدنا عليها يف املا�ضي .وهناك �أي�ض ًا عن�صر بات
معروف ًا ،هو �أن معظم الطلب اجلديد لنفط �إ�ضايف �سوف ي�أتي من البلدان
النامية ،ولي�س من بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
وعلى نطاق �أو�سع� ،سوف تبد�أ فرتة انتقالية خالل ال�سنني اخلم�سني
املقبلة ،من املنتجات البرتولية اىل م�صادر �أخرى للطاقة .التوقعات
الطويلة الأمد التي و�ضعها خرباء الطاقة ،ملزيج الطاقة العاملي بعد
خم�سني �سنة �أو �أكرث ،ت�شري اىل تنامي ح�صة الطاقات املتجددة وما يدعى
«الفحم النظيف» .لكن �أحداً ال يعلم حق ًا كيف �سيكون مزيج الطاقة بعد
ن�صف قرن.
هناك �أمر وحيد يتفق عليه جميع اخلرباء ،هو �أن مزيج الطاقة يف
امل�ستقبل �سيكون �أكرث تنوع ًا .لكن ،ل�ضمان انتقال �سل�س اىل مزيج
الطاقة غري املعروف هذا ،يجب �أال تتوقف التدفقات اال�ستثمارية لتطوير
املوارد البرتولية ،وعلى منظمة الدول امل�صدرة للبرتول «�أوبك» �أن توا�صل
احلوار مع جميع الأطراف املعنية للحفاظ على التدفقات املطلوبة.
وثمة جانب �آخر متعلق بال�سنني اخلم�سني املقبلة ،قلما ُيعريه النا�س
انتباه ًا ،هو زيادة اال�ستهالك يف البلدان الأع�ضاء .رئي�س �شركة �أرامكو
ال�سعودية خالد الفالح قال يف بو�سطن م�ؤخراً �إن الطلب املحلي على
الطاقة يف ال�سعودية كان يتوقع �أن يرتفع نحو  250يف املئة بحلول �سنة
 ،2028من نحو  3,4ماليني برميل من مكافئ النفط يومي ًا عام 2009
اىل نحو  8,3ماليني برميل يومي ًا .وهذا �سيخف�ض كثرياً كمية النفط
املتبقية للت�صدير .ولننظر اىل العراق �أي�ض ًا� .إذا كان العراقيون �سيبد�أون
�إنتاج نحو �أربعة ماليني برميل يف اليوم ،فلنتخيل الكمية التي �سوف
ي�ستهلكونها ،لأنهم يبنون بالدهم ويعتمدون كلي ًا على النفط.
ثم هناك م�س�ألة «لعنة املوارد» واحلاجة اىل التنويع .اذا نظرنا اىل �أول
قرار �صادر عن �أوبك ،فهو يقول« :على الدول الأع�ضاء �أن تعتمد على
دخل البرتول اىل حد كبري ملعادلة موازناتها الوطنية ال�سنوية» .لو كان يل
�صياغة هذا الن�ص الآن لكتبت نقي�ضه ،ولقلت �إن «على الدول الأع�ضاء �أال
تعتمد على »...بكلمات �أخرى ،عليها �أن تن ِّوع .لقد �شكلت هذه الفقرة
هناك جمموعة من العوائق التي غالب ًا ما ت�ضع حلول الطاقة
اخل�ضراء يف خانة اخل�سارة االقت�صادية �أو التنظيمية �أو
امل�ؤ�س�سية باملقارنة من �أ�شكال الطاقة الأحفورية .الو�ضع
يف املنطقة العربية لي�س ا�ستثناء .وميكن ت�صنيف هذه
العوائق على النحو الآتي:

عائق ًا �أمام البلدان الأع�ضاء منذ اليوم الأول ،وهي ما زالت ت�شكل عائق ًا.
وبالطبع ،يرتافق التنوع مع احلاجة اىل تطوير املوارد الب�شرية.
يجب �أن �أقول كلمة هنا حول منتجي النفط من خارج �أوبك ،الذين
يتمتعون بالفوائد على ح�ساب �سواهم .لقد كانت �أوبك ت�ؤدي الواجب
نيابة عنهم ،واتخذت مراراً �إجراءات ل�ضمان ا�ستقرار ال�سوق� .أذكر
�أنني تناولت طعام الع�شاء يف �أحد منتديات الطاقة يف مدينة �أك�سفورد
الربيطانية ،وكان بجانبي رئي�س جمل�س ادارة �إحدى �شركات النفط
الكربى� .س�ألته« :ماذا تظن �سيحدث لو بنيتَ مرفق ًا برتولي ًا بقدرة 100
�ألف برميل يف اليوم وو�ضعته قيد االحتياط وجمدته يف اليوم التايل؟»
ابت�سم وقال« :لكنت خ�سرت وظيفتي يف اليوم التايل!» �إن البلدان
الأع�ضاء يف �أوبك تقوم حالي ًا ببناء قدرة زائدة ال تنتجها .فما كلفة عدم
اال�ستفادة من هذه القدرة املعطلة؟ �إنها كلفة هائلة ،ميكن قيا�سها بعدد
املدار�س وامل�ست�شفيات و�سواها التي ميكن بنا�ؤها لو مت ا�ستثمار هذا
الر�أ�سمال لوجه �آخر .واملنتجون من خارج �أوبك ال ي�شاركون يف حتمل
هذا العبء.
�أخرياً ،يف ما يتعلق با�ستمرارية مقا�صد �أوبك و�أهدافها ،ال �أعتقد �أن على
املنظمة �أن تعدل نهجها .ويف ر�أيي �أن مهمة �أوبك كما وردت يف نظامها
الداخلي �ستبقى نافذة ،ويجب �أن حتافظ على قدرتها على التكيف
ملواجهة التحديات الكثرية يف امل�ستقبل .لكن �أوبك كانت تظن انها
ت�ستطيع مواجهة امل�ستقبل وحتدياته مبا تقوم به من �أمناط ال�صرف
املتوا�ضعة .غري �أنه على املنظمة �أن تفكر يف ميزانية طموحة وبتعديل
نظام التوظيف ،وحل م�شكلة تعيني الأمني العام ،التي تربز كل ثالث
�سنوات� .أما العالقة بني �أوبك و�شركات البرتول الوطنية فهي عالقة
ممتازة �إذا �أتت من اجتاه واحد� ،أي ان ت�ستفيد �أوبك من جتربة بع�ض
هذه ال�شركات مثل «�أرامكو» ،ولي�س العك�س .فلي�س لدى �أوبك ما
تقدمه ملثل هذه ال�شركة.
لقد �أ�صدرت �أوبك منذ �أ�شهر قليلة ا�سرتاتيجيتها الطويلة الأمد ،لكن
عليها �أن حت ّولها اىل خطة عمل قابلة للتطبيق والتطوير� .أما اذا ظلت
تلك اال�سرتاتيجية خطوط ًا عري�ضة ،فانها لن جتدي نفع ًا.
�سليمان احلرب�ش هو مدير عام �صندوق �أوبك للتنمية الدولية "�أوفيد"( .هذه
املقالة تعرب عن الر�أي ال�شخ�صي للكاتب).

ـ العوائق ال�سيا�سية

ت�شمل العوائق ال�سيا�سية التي حتول دون تعزيز كفاءة
الطاقة و�أ�شكال الطاقة املتجددة ما ي�أتي:
	.1انعدام الإرادة ال�سيا�سية �أو �ضعفها على م�ستوى
احلكومات وال�شركات.
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الف�صل 3

الطاقة

لبنان يدعم �سخانات املياه ال�شم�سية
بيار اخلوري
يف العام � ،2010أطلقت وزارة الطاقة واملياه يف لبنان برنامج دعم
�سخانات املياه ال�شم�سية ،على �أ�سا�س تقدمي دعم مايل للم�شرتين
لأول مرة .ومن خالل �شراكة مع م�صرف لبنان املركزي ،تقدم
امل�صارف التجارية مل�شرتي �سخانات املياه ال�شم�سية قرو�ض ًا معفاة
من الفائدة مع فرتة ت�سديد ت�صل اىل خم�س �سنوات .و�إ�ضافة اىل
ذلك ،تقدم وزارة الطاقة واملياه هبات للم�شرتين بغية ت�سريع رواج
�سخانات املياه ال�شم�سية يف الأ�سواق .ويحق للم�ستهلكني ،الذين
ي�شرتون ال�سخانات من �شركات مقبولة من قبل املركز اللبناين
حلفظ الطاقة ،اال�ستفادة من هبة  200دوالر .وتغطي الهبة املقدمة
من وزارة الطاقة واملياه ال�سخانات الـ  7500الأوىل مبيزانية مقدارها
 1.5مليون دوالر .وميكن �أن تبلغ الوفورات املحت�سبة الناجتة من
تركيب � 7500سخان  22.5جيغاواط �ساعة يف ال�سنة.
ي�سعى برنامج دعم �سخانات املياه ال�شم�سية من قبل وزارة الطاقة
واملياه وم�صرف لبنان املركزي اىل ت�سهيل تركيب �أكرث من 20000
�سخان .والهدف من القر�ض املعفى من الفائدة هو ت�سريع تطور
�سوق ت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية يف لبنان .وي�سعى املركز
اللبناين حلفظ الطاقة �إىل الوفاء بهدف حمدد هو  190000مرت مربع
من م�ساحة الالقطات املركبة اجلديدة بني  2010و 2014والتو�صل
اىل مبيعات �سنوية مقدارها  50000مرت مربع مع نهاية امل�شروع.

ومن املتوقع �أن يبلغ منو �سوق ال�سخانات الهدف املحدد للقدرة
املركبة الإجمالية ومقداره  1050000مرت مربع �سنة ُ .2020
وقدِّر
�أن هذا يتما�شى مع ما يزيد على  1000جيغاواط �ساعة من طاقة
الوقود الأحفوري اجلديدة التي يتم اال�ستغناء عنها با�ستعمال
الطاقة ال�شم�سية بد ًال من الكهرباء لت�سخني املياه .و�سوف يتعدى
االنخفا�ض املقدر النبعاثات غازات الدفيئة الرتاكمي  3ماليني طن من
ثاين �أوك�سيد الكربون مع نهاية �سنة .2020
حددت هذه الأهداف مبادرة وطنية �أطلقتها وزارة الطاقة واملياه،
بال�شراكة مع املبادرة العاملية لتحويل وتقوية �سوق ت�سخني املياه
بالطاقة ال�شم�سية ،وهو برنامج تعاوين م�شرتك لربنامج الأمم
املتحدة االمنائي وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة
العاملي.
حقق الربنامج جناح ًا يف خلق زخم ايجابي يف ال�سوق ،التي �شهدت
طلب ًا كبرياً على �سخانات املياه ال�شم�سية ناهز ن�سبة  300يف املئة.
و�أ�شار �أحدث تنقيح لقاعدة البيانات الوطنية اخلا�صة بال�شركات
املنتجة ل�سخانات املياه ال�شم�سية ن�شره املركز اللبناين حلفظ الطاقة
اىل وجود �أكرث من � 88شركة م�ؤهلة الآن.
والهدف هو ت�أمني «�سخان مياه �شم�سي لكل منزل»يف لبنان.
بيار اخلوري ،مدير امل�رشوع ـ املركز اللبناين حلفظ الطاقة.

	.2االفتقار اىل �سيا�سة طاقة وطنية ذات �أهداف ومهمات
حمددة لتعزيز كفاءة الطاقة �أو الطاقة املتجددة .وقد
�أعلنت  9بلدان عربية فقط عن هذه الأهداف حتى الآن.
� .3ضعف الأطر القانونية وامل�ؤ�س�سية .ولدى بلدان
عربية قليلة اطار ت�شريعي متطور ب�شكل جيد لتعزيز
كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة املتجددة .ولدى
اجلزائر فقط اطار تعرفات تغذية لتعزيز موارد الطاقة
املتجددة.
 .4بطء وعدم اكتمال عملية حترير �أ�سواق الطاقة
والكهرباء .ففي معظم البلدان العربية ،ما زالت
االحتكارات احلكومية تهيمن على �أ�سواق الطاقة.
والو�صل بال�شبكة والو�صول اليها ال يتوافران بالت�ساوي
لتكنولوجيات م�صادر الطاقة املتجددة.
� .5ضعف برامج الأبحاث والتطوير املحلية ،وم�صروفات
الأبحاث والتطوير التي تتكبدها احلكومات وال�شركات
منخف�ضة ،وم�ؤ�س�سات �أبحاث الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة يف البلدان العربية ينق�صها التمويل اىل �أبعد
احلدود.

ـ العوائق ال�سوقية

تعرتي �أ�سواق كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف البلدان
العربية الفو�ضى نتيجة عدد من العوامل التي ت�شمل ما
ي�أتي:
� .1ضعف القدرة على ادارة ون�شر املعلومات حول الفر�ص
ال�سوقية لتكنولوجيات كفاءة الطاقة �أوالطاقة املتجددة.
وو�سطاء الأ�سواق ،مثل احتادات ال�صناعات ،نادرون.
	.2انخفا�ض م�ستوى وعي امل�ستهلكني ي�ؤدي اىل طلب
منخف�ض يف الأ�سواق .وكان هناك �شك وا�سع االنت�شار
حول �أداء وموثوقية تكنولوجيات الطاقة املتجددة
نتيجة اخفاقات التكنولوجيات املا�ضية �أو �ضعف �أداء
املنتجات �أو نق�ص املعلومات.
	.3انعدام املقايي�س الوطنية واالختبارات وبرامج ا�صدار
ال�شهادات التي �أدت اىل تركيبات رديئة النوعية ت�سببت
بت�شكيلة من امل�شاكل التقنية و�أوقعت امل�ستهلكني يف
الفو�ضى .فعلى �سبيل املثال� ،أدى انعدام املقايي�س
الوطنية واالختبارات وبرامج ا�صدار ال�شهادات
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ق�ضبان الرياح بدل التوربينات يف مدينة م�صدر
ق�ضبان الرياح فكرة جديدة طورتها �شركة  Atelier DNAللت�صميم
يف نيويورك .فبـد ًال من ا�ستعمال �شفرات �ضخمة ت�صدم الرياح ،ف�إن
ق�ضبان الراتينج هذه ،املقواة ب�ألياف كربونية والتي يبلغ ارتفاعها
 55مرتاً ،تتكون من جمموعة �أقرا�ص �سرياميك و�أقطاب (�إلكرتودات)
ي�صل بينها كابـل مركـزي وحيـد .وعندما تتمايل الق�ضبان بفعل
الرياح ،تن�ضغط الأقرا�ص بع�ضها على بع�ض حمدثة �شحنة كهربائية
يف الأقطاب املجاورة .تعمل هذه الق�ضبان وفق املبادئ الكهربائية
الإجهادية �أي حتويل احلركة اىل طاقة.
ُيجمع التيار الناجت بوا�سطة الكابل ويخزن قي بطاريتني عند قاعدة
الق�ضبان .وتقول ال�شركة ان جممل الطاقة الكهربائية التي ينتجها
�صف من الق�ضبان قد يعادل طاقة مزرعة توربينات رياح ،لأن
الق�ضبان ميكن �أن تكون �أكرث اكتظاظ ًا.
فاز الت�صميـم يف م�سابقة Land Art Generator Initiative

التي تكافئ من�ش�آت جتمع بني القيمة اجلمالية وتوليد الطاقة
ل�سخانات املياه ال�شم�سية يف م�صر اىل تركيبات
ملنتجات رديئة النوعية ت�سببت مبجموعة من امل�شاكل
التقنية .وهذا ت�سبب بفهم �سلبي وا�سع االنت�شار
لدى امل�ستهلكني ،وم�شاكل مالية حادة للم�صنِّعني
املحليني.
� .4ضعف قدرة التجميع والت�صنيع املحلي والتوزيع
والرتكيب وال�صيانة يف جمال تكنولوجيات كفاءة
الطاقة والطاقة املتجددة .وقد طورت بلدان قليلة،
مثل م�صر ،قدرة حملية يف هذه القطاعات .وهذا

اجلدول 1

امل�صدر:

Kraidy, 2010

جملة البيئة والتنمية

جعل البلدان تعتمد �أكرث على النظم امل�ستوردة العالية
الكلفة ،ما �أدى اىل انخفا�ض م�ستويات النفاذ اىل
الأ�سواق نتيجة �ضعف القدرة ال�شرائية.
	.5انعدام برامج التعليم والتدريب ملحرتيف كفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة على جميع امل�ستويات .ونادر ًا ما
يتم ادخال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف املناهج
التعليمية �أو يف م�ؤ�س�سات التدريب املهني.
 .6عدم توافر الت�سليف وانعدام برامج التمويل املالئمة.
فقد يفقد امل�ستهلكون �أو مطورو امل�شاريع الو�صول اىل

حتليل �سيا�سات الطاقة يف بلدان عربية خمتارة
الهدف

اجلزائر
م�صر
الأردن
لبنان
املغرب
فل�سطني
�سوريا
تون�س
اليمن

النظيفة على نطاق وا�سع .وعلى رغم �أن ق�ضيب الرياح ما زال جمرد
فكرة ،فقد اختري ال�ستعماله يف مدينة م�صدر يف �أبوظبي ،التي �ستكون
�أول مدينة خالية من االنبعاثات الكربونية والنفايات يف العامل ،حيث
�ستتوىل  1203ق�ضبان رياح تغذية ال�شبكة بـ 20ميغاواط.

�أعمال قانونية

الوكالة

احلوافز املالية

X

X

X

X

X

X

X
X
X

التزامات

�شركات خدمات
الطاقة
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

الوعي

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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الف�صل 3

الطاقة

ر�أي

بني املفاعل النووي وا�ستئ�صال املرارة
جنيب �صعب
النقا�ش حول ا�ستخدامات الطاقة النووية يف �أوروبا كان الدافع ل�شركة
«مورول» ال�سينمائية االيطالية �إىل �إنتاج فيلم وثائقي بعنوان« :الق�ضية
النووية» .مت عر�ض الوثائقي يف مهرجان روما للأفالم يف ت�شرين الأول
(�أكتوبر)  ،2009حيث ح�صد جوائز لطرحه الق�ضية بقوة من زوايا
�أخالقية وبيئية واقت�صادية.
الفيلم ي�س�أل ،بعد ربع قرن على كارثة مفاعل «ت�شرينوبيل» ال�سوفياتي،
وثالثة عقود على االنفجار النووي يف مفاعل «ثري مايل �آيالند» الأمريكي،
هل هناك مربر �أخالقي لتحمل النتائج الكارثية للحوادث النووية
املحتملة ،لقاء احلاجة اىل �إنتاج املزيد من الطاقة؟ هل الطاقة النووية
خيار ال بد منه؟ وهل قرار �إيطاليا حظر املفاعالت النووية ،يف ا�ستفتاء
ح�صل عقب كارثة ت�شرينوبيل عام  ،1986قرار �صائب؟
حني ات�صلت بي �شركة «مورول» قبل فرتة تطلب اجراء مقابلة لفيلم وثائقي
عن الطاقة النووية يف املنطقة العربية تعمل على �إنتاجه ،رحبت بالفكرة.
فقد وجدت من املفيد امل�ساهمة يف �إطالق نقا�ش عربي جدي حول املو�ضوع.

«هل �أنتم خائفون من الآثار املدمرة النت�شار اال�شعاعات النووية فوق
املنطقة العربية يف حال ح�صول حادث يف املفاعالت االيرانية م�شابه
حلادث ت�شرينوبيل؟» فاج�أين ال�س�ؤال الذي افتتح به حمدثي املقابلة� ،إذ
قبل �أن يخاف اللبناين ،مث ًال ،من �آثار حادث نووي يف �إيران على م�سافة
 2000كيلومرت من بريوت ،عليه �أن يخ�شى حادث ًا نووي ًا يف مفاعل دميونا
اال�سرائيلي على م�سافة  200كيلومرت ،هذا �إذا اقت�صر الأمر على حادث.
فمفاعل دميونا ينتج ر�ؤو�س ًا حربية نووية ،يف بلد قام �أ�سا�س ًا على �إلغاء
�شعب �آخر ،وهو يرف�ض التوقيع على معاهدة حظر انت�شار ال�سالح
النووي .وعلى املقلب املقابل ل�شاطئ املتو�سط ،ع�شرات املفاعالت
النووية يف فرن�سا ،يكفي ح�صول حادث يف واحد منها لتعرب اال�شعاعات
البحر �إىل الدول العربية املتو�سطية .وعلى بعد  300كيلومرت من بريوت،
تعمل تركيا على بناء مفاعل نووي على �شاطئ «�أكويو» مقابل جزيرة
قرب�ص.
هذه كلها �أقرب �إلينا� ،أجبت حماوري ،فقال معلق ًا« :ولكن عديداً من
الدول العربية بد�أت برامج الن�شاء حمطات نووية» .هذا �صحيح ،قلت
له ،والدوافع متعددة .فبع�ض الدول تعاين عجزاً يف م�صادر الطاقة،
بينما متتلك خمزون ًا من اليورانيوم تخطط ال�ستخراجه وا�ستخدامه

الت�سليف ل�شراء الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة �أو
اال�ستثمار فيهما ب�سبب �ضعف اجلدارة االئتمانية �أو
الفو�ضى التي تعرتي �أ�سواق الر�ساميل .هذا �صحيح
�أي�ض ًا يف املناطق الريفية حيث التمويل بالو�ساطة �أو
«الت�سليف اجلزئي» غائب .لقد تغلب لبنان واملغرب
وتون�س على هذه العوائق باعتماد برامج متويل
مبدعة.
 .7تخ�صي�ص االعانات املالية على نحو �سيئ ادخل
الفو�ضى اىل ال�سوق ،فيما هو يفعل القليل مل�ساعدة
الفقراء .وقد �أدت االعانات املالية دور ًا حا�سم ًا يف تنمية
املناطق الريفية ويف زيادة قدرة الفقراء على الو�صول
اىل خدمات الطاقة الع�صرية .ان عدد الأ�شخا�ص الذين
هم حتت خط الفقر يف املنطقة مرتفع ،خ�صو�ص ًا يف
بع�ض البلدان ذات الدخل املنخف�ض لكل فرد.
لذلك ،ف�إن ازالة الدعم عن الطاقة قد ي�ؤدي اىل ت�أثريات
اجتماعية �سلبية .لكن نظم الدعم غري الكفوءة تنفع الأغنياء
�أكرث مما تنفع الفقراء .وا�صالح الدعم �ضروري لت�شجيع
حلول الطاقة اخل�ضراء .الأردن واملغرب متكنا بنجاح من �أن
ي�ستبعدا تدريجي ًا وب�شكل �سل�س دعمهما للطاقة .وهناك
حاجة اىل �إ�صالحات �سيا�سية �ضمان ًا لو�صول الدعم اىل
ال�سكان امل�ستهدفني.

 -العوائق االقت�صادية

اقت�صادي ًا ،غالب ًا ما تواجه تكنولوجيات كفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة مناف�سة غري عادلة يف ال�سوق نتيجة
عوائق اقت�صادية .وهذه ت�شمل ما ي�أتي:

	.1الدعم احلكومي الكبري ل�صناعة النفط والغاز يجعل من
ال�صعب على التكنولوجيات اجلديدة �أو الو�سيطة ،مثل
املنتجات واخلدمات املتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة� ،أن حتقق معدالت عالية من االنت�شار يف
ال�سوق.
	.2الر�سوم اجلمركية املرتفعة املفرو�ضة على تكنولوجيات
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة ت�ضيف اىل التكاليف
الر�أ�سمالية الأولية املرتفعة ،ما يعيق اجلدوى
االقت�صادية .على �سبيل املثال� ،شكلت الر�سوم
اجلمركية عائق ًا رئي�سي ًا لن�شر امل�صابيح الفلورية املدجمة
يف م�صر حتى مت ا�ستبعادها يف الآونة الأخرية .وقد
�أثبت ت�شجيع الت�صنيع املحلي لهذه املنتجات �أنه �سيا�سة
�سليمة لتخفي�ض التكاليف الأولية.
 .3يتم جتاهل التكاليف اخلارجية ال�ستعمال الوقود
الأحفوري باملقارنة مع تكنولوجيات الطاقة النظيفة.
ويرتافق االعتماد الكبري على النفط والغاز مع تدهور
بيئي ونتائج �سلبية تتعلق بال�صحة العامة وانعدام
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النتاج الكهرباء من الطاقة النووية ،مثل الأردن .والبع�ض الآخر غني
مب�صادر الطاقة التقليدية ،لكنه يريد الدخول يف التكنولوجيا النووية
حتت �شعار تنويع م�صادر الطاقة وت�سريع التنمية .لكن اخلطر هو يف
تخويف بع�ض الدول من «�أعداء» حمتملني ،لدفعها اىل �شراء املعدات
والتكنولوجيا النووية ،ما قد ي�ؤدي �إىل هدر الرثوات الوطنية يف �سباق
عبثي .وهذا ال�سباق لن يقوم على تطوير التكنولوجيا وامتالكها ،بل
على �شراء معدات جاهزة من «مندوبي املبيعات الدوليني» ،وبينهم
ر�ؤ�ساء دول ،يعر�ضون املفاعالت النووية والعتاد الع�سكري على طبق
واحد مع مبادرات ال�سالم.
يبدو �أن جوابي ا�ستفز حمدثي ،ف�س�أل« :هل �أنت �ضد �أن ميتلك العرب
التكنولوجيا ،مبا فيها النووية؟» �أنا �أرغب �أن يط ّور العرب وميتلكوا كل
التكنولوجيا ،وكذلك العلم والأدب والفن .لكن ماذا يعني �شراء مفاعل
نووي ،وما زال كبار القوم يق�صدون م�ست�شفيات �أوروبا و�أمريكا للعالج
حتى من �أب�سط اال�صابات والأمرا�ض؟ قبل املفاعالت النووية ،ماذا
حققنا يف جمال البحوث العلمية� ،أكان يف الطب �أو الهند�سة �أو الفيزياء
�أو الكيمياء �أو االقت�صاد �أو االجتماع؟ العرب ما زالوا يف �أدنى مرتبة بني
مناطق العامل يف حجم امليزانيات املخ�ص�صة للبحث العلمي .فلنعترب:
الدول العربية ،التي تنتج  60يف املئة من مياه البحر املح ّالة يف العامل ،ما
�أمن الطاقة وتقلبات الأ�سعار العاملية ،وهذه جميع ًا
تفر�ض تكاليف اقت�صادية على موازنات احلكومات
العربية .والت�أثريات البيئية العتماد الوقود الأحفوري
غالب ًا ما تت�سبب بتكاليف تتعلق بال�صحة العامة (�أي
خ�سارة االنتاجية ب�سبب املر�ض وتكاليف اال�ست�شفاء)،
وتراجع يف الغابات وم�صائد الأ�سماك ،و�أخري ًا خ�سائر
يف البنى التحتية ترتبط بتغري املناخ .وجدت درا�سات
�أجراها البنك الدويل �أن تكاليف التدهور البيئي يف 7
بلدان عربية ترتاوح بني  %2.1و %7.4من الناجت املحلي
الإجمايل لبلدان و�سنوات خمتلفة (Croitoru and
 .)Sarraf, 2010وقدرت الدرا�سات هذه اخل�سائر بن�سبة
 4.8يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف م�صر ()1999
و 3.7يف املئة يف املغرب ( )2000و 3.6يف املئة يف اجلزائر
( .)1998لكن القدرة على دمج هذه التكاليف يف
احل�سابات الوطنية مفقودة يف املنطقة العربية.

 .IIIال�سيا�سات املو�صلة اىل تخ�ضري قطاع
الطاقة
التحول اىل �أمناط �أكرث ا�ستدامة النتاج الطاقة وا�ستهالكها
يتطلب نهج ًا جديد ًا ملوازنة الطلبات املتعلقة ب�أمن الطاقة،

زالت ت�ستورد املعدات والتكنولوجيا وقطع الغيار بالكامل ،ويف معظم
ّ
وامل�شغلني مع الآالت .فهل يكون لبناء مفاعل
احلاالت ت�ستورد الفنيني
نووي �أولوية فوق بناء م�صنع النتاج فيلرت �أجهزة حتلية مياه البحر؟
�أو هل يكون �أهم من تطوير اخلدمات الطبية ،فال ي�ضطر املواطنون �إىل
ال�سفر جلراحة ب�سيطة مثل ا�ستئ�صال املرارة؟
ويف النهاية� ،ألي�س من الأجدى ا�ستثمار جميع االمكانات املتاحة للطاقة
املتجددة ،خا�صة من ال�شم�س والرياح ،وهي متوافرة ونظيفة وم�أمونة،
قبل �إنتاج الكهرباء النووية؟
من حق العرب تطوير التكنولوجيا وامتالكها� ،شرط حتديد وجهة
ا�ستعمالها وفق احلاجات احلقيقية و�ضمن احرتام اعتبارات ال�سالمة
والأمان .لكن حذار الوقوع يف لعبة التخويف امل�صطنعة بهدف بيع
«ب�ضائع» كا�سدة.
جنيب �صعب هو الأمني العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئي�س
حترير ونا�رش جملة البيئة والتنمية.
تعليق ن�رش يف :جملة البيئة والتنمية ،بر�سبكتف ميدل اي�ست،
ميديرتان�س

وتخفي�ض وترية الفقر ،والهواء النظيف ،وتثبيت املناخ ،مع
اال�ستمرار يف تعزيز التنمية االقت�صادية .واال�ستثمار يف نظام
الطاقة اخل�ضراء ينبغي اعتباره �أ�سا�س ًا لتلبية هذه الطلبات
و�إدارة التوتر يف ما بينها .و�إجراء التحول من اقت�صاد «بني»
اىل اقت�صاد «�أخ�ضر» يف البلدان العربية ميكن حتقيقه
باعتماد ا�صالحات �سيا�سية وتغيريات م�ؤ�س�سية .ويجب �أن
تكون الأو�ضاع ِّ
املمكنة املطلوبة قادرة على الت�صدي للعوائق
ً
ال�سوقية وال�سيا�سية واالقت�صادية التي مت بحثها �سابقا ،مع
اقرتاح �أنظمة وحوافز حمددة من �أجل التحول.
اعتمدت بع�ض البلدان العربية �سيا�سات وبرامج طاقوية
متنوعة ت�ستهدف الأبنية وو�سائل النقل وال�صناعات .وت�شمل
هذه ال�سيا�سات توجيهات تنظيمية واتفاقيات طوعية وحوافز.
ووفق املركز االقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،حددت
بلدان عربية عدة العوائق التي حتول دون كفاءة الطاقة
واتخذت تدابري ت�شجع على ادخال تغيريات يف الطلب على
الطاقة ( .)Kraidy, 2010اجلدول  1يلخ�ص هذه التدابري التي
اتخذتها بع�ض الدول العربية لزيادة كفاءة الطاقة.

�أ .الأنظمة

يتم اعتماد الأنظمة عادة عند االدراك ب�أن الأدوات
االقت�صادية وحدها لن تكون كافية لتحقيق �أهداف �سيا�سة
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الف�صل 3

الطاقة

الديزل احليوي يف االمارات العربية املتحدة من الزيت املتخلف من مطاعم ماكدونالدز
با�شرت �شركة «نيوترال فيولز» املتخ�ص�صة باحللول الت�شغيلية
الكفوءة بالطاقة انتاج الديزل احليوي (بيوديزل) بتحويل الزيت
النباتي امل�ستعمل من مطاعم ماكدونالدز املحلية يف االمارات
العربية املتحدة .وي�ستعمل الديزل احليوي املنتج لت�شغيل
�شاحنات اخلدمات اللوج�ستية التابعة ك�شركة ماكدونالدز،
وميكن ا�ستعماله يف �أي حمرك ديزل عادي .والزيت امل�ستلم من
ال�شركة هو املخلفات الناجتة من حت�ضري الطعام ،ولذلك يخف�ض
االنبعاثات الكربونية بن�سبة  60اىل  80يف املئة باملقارنة مع وقود
الديزل التقليدي.
برنامج الديزل احليوي هذا لي�س الأول من نوعه ،اذ هو قيد
الت�شغيل من قبل مطاعم ماكدونالدز يف �أملانيا وبريطانيا ومناطق
يف الربازيل والواليات املتحدة .لكن العملية ت�ؤدي مهمة �أف�ضل
يف االمارات .فقد �شرح روبن ميلز ،وهو باحث يف �ش�ؤون الطاقة
مقره دبي ،يف مقابلة مع هيئة االذاعة الربيطانية (� )BBCأن
خطر الديزل احليوي هو �أن هناك امكانية ب�أن يتخرث ،م�شك ًال مادة
هالمية ويف النهاية تتجمد على درجات حرارة منخف�ضة .طبع ًا،
درجات احلرارة املنخف�ضة لي�ست م�شكلة يف االمارات ،ولذلك يزول
هذا اخلطر.
هناك م�شكلة واحدة تواجهها البالد هي �أن االمارات تدعم �سعر
الوقود عند امل�ضخة ،ما يجعل من ال�صعب على �شركات مثل
نيوترال فيولز �أن تناف�س وحتقق ربح ًا .ومع ذلك ،اعترب رئي�س
جمل�س ادارة نيوترال فيولز كارل فيلدر ذلك مبثابة فر�صة «لتكون
�شركته �أكرث كفاءة و�أكرث مناف�سة».
االمارات هي ثامن �أكرب منتج للنفط يف العامل ،ما يجعل الدعم الذي
يلقاه م�شروع الديزل احليوي �أمراً م�ستغرب ًا .وقد با�شرت �سال�سل

مطاعم �أخرى ابداء اهتمام بالربنامج �أي�ض ًا.
يقول عبداللـه اجلفال ع�ضو جمل�س االدارة املنتدب يف نيوترال
فيولز يف دبي التي باتت �أول منتج جتاري للديزل احليوي  100يف
املئة يف ال�شرق الأو�سط« :الآن �أ�صبحت ال�شركات �أكرث وعي ًا للم�سائل
البيئية وهي تريد �أن تكون ،قدر امل�ستطاع ،م�ستدامة بيئي ًا» .وقد
دعمت العملية ادارة التنمية االقت�صادية لدى حكومة دبي.
ماكدونالدز هي حالي ًا الزبون الوحيد لنيوترال فيولز وينح�صر
امل�شروع يف االمارات العربية املتحدة ،لكن هناك �آما ًال بتو�سيعه
لي�شمل منطقة �أو�سع.

الطاقة .وعموم ًا ،تفر�ض الأنظمة تدابري حمددة ت�ستخدم
�أوامر قانونية ملزمة ومرا�سيم حكومية .وقد ت�شمل
جمموعة من التدابري التنظيمية التي ميكن �أن تتبناها
البلدان العربية ما ي�أتي:

 .1مقايي�س حمفظة الطاقة املتجددة

مقايي�س حمفظة الطاقة املتجددة هي �سيا�سات �أو �أنظمة
حكومية تلزم البلد بتوليد ن�سبة معينة من كهربائه من
م�صادر طاقة متجددة� .آلية مقايي�س حمفظة الطاقة
املتجددة تلزم عموم ًا مرافق الطاقة ،احلكومية �أو
اخلا�صة ،ب�إنتاج جزء حمدد من كهربائها من م�صادر طاقة
متجددة .ويجب على كل بلد �أن يفي عموم ًا بهذا االلتزام
با�ستخدام جمموعة من م�صادر الطاقة املتجددة ،مبا

فيها الرياح وال�شم�س والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية
واملياه� ،أوم�صادر متجددة �أخرى .حتدد بع�ض الأوامر
امللزمة املتعلقة مبقايي�س حمفظة الطاقة املتجددة مزيج
التكنولوجيا ،لكن من الأكرث تعق ًال ترك املرافق حتدد �أف�ضل
وفاء
جمموعة من م�صادر الطاقة املتجددة لال�ستثمار فيها ً
باملقيا�س املبني على قابلية هذه التكنولوجيا للتطبيق
واجلدوى االقت�صادية .ومبا �أن مقايي�س حمفظة الطاقة
املتجددة ملزمة لل�سوق ،فهي تعتمد على القطاع اخلا�ص
لتنفيذها .ومبا �أن مرافق الطاقة يف معظم البلدان العربية
مملوكة من قبل احلكومات ،ف�إن تنفيذ مقايي�س حمفظة
الطاقة املتجددة يتطلب ت�سريع اال�صالحات امل�ؤ�س�سية
يف قطاع الطاقة لكي ت�أخذ يف االعتبار منتجي الطاقة
امل�ستقلني .وهذا يتطلب �أي�ض ًا ت�أ�سي�س هيئة ناظمة ال�صدار

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
القوانني و�ضمان االمتثال لها من قبل منتجي الطاقة
امل�ستقلني .يف العام  ،2010كان لدى �أكرث من  100بلد نوع
من التدابري ال�سيا�سية اخلا�صة ب�أهداف الطاقة املتجددة،
باملقارنة مع  55بلد ًا عام .)REN21, 2010( 2005
حدد عدد من البلدان العربية �أهداف ًا للطاقة املتجددة ،كما
هو مبني يف اجلدول  .2وقد �أعلنت احلكومة اللبنانية �أنها
تزمع الوفاء مبقيا�س حمفظة الطاقة املتجددة البالغ  12يف
املئة بحلول �سنة  .)REN21, 2010( 2020وتعترب طاقة
الرياح م�صدر الطاقة املتجددة الأكرث جدوى اقت�صادي ًا،
حيث من املتوقع �أن ت�ست�أثر يف تون�س بنحو  85يف املئة
من ح�صة الطاقة املتجددة بحلول �سنة  .2020ولدى م�صر
قدرة �سنوية على توليد طاقة الرياح مقدارها  550ميغاواط
( .)NEEAP 2010aويف الأردن ،يقدر �أن ن�شر م�صادر
الطاقة املتجددة من خالل مقيا�س حمفظة الطاقة املتجددة
�سوف ي�ست�أثر بنحو  10يف املئة من انتاج الطاقة الرئي�سية
يف البالد بحلول �سنة .)REN21, 2010( 2020

 .2مقايي�س كفاءة الطاقة

�إن حت�سني كفاءة طاقة اال�ستعمال النهائي يف الأبنية
ال�سكنية والتجارية والت�صنيع والنقل يعترب عاملي ًا من
الأكرث �أمان ًا بني ا�سرتاتيجيات تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة
وانبعاثات غازات الدفيئة و�أكرثها اقت�صاد ًا بالتكاليف
(بالن�سبة اىل املقدار نف�سه من الفائدة النا�شئة منها) .ويتم
اعتماد مقايي�س كفاءة الطاقة يف �أنحاء العامل للم�ساعدة يف
ادارة منو الطلب على الكهرباء ،وتخفي�ض �أ�سعار الكهرباء،

اجلدول 2

وتقليل االنبعاثات ،والت�صدي للمخاوف املتعلقة مبوثوقية
النظام (.)IEADSM, 2010
�أعلنت عدة بلدان عربية �أهداف ًا تتعلق بكفاءة الطاقة.
فحدد املغرب هدف ًا لتحقيق وفر بن�سبة  12يف املئة من كفاءة
الطاقة بحلول  ،2020ولبنان  5ـ  10يف املئة بحلول ،2020
واجلزائر  16يف املئة بحلول  ،2020وم�صر  10يف املئة بحلول
 2020و 15يف املئة بحلول  .)Kraidy, 2010( 2030وحددت
تون�س هدف ًا بن�سبة  20يف املئة بحلول  .2011ويقدر �أنه
بني  2005و ،2008وفرت خطة الطاقة النظيفة  1.2بليون
دوالر من فاتورة الكهرباء اخلا�صة باحلكومة التون�سية
( .)NEEAP, 2010bويف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ي�شدد
قانون الكهرباء العامة للعام  2009على تعزيز كفاءة الطاقة
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ويحدد هدف ًا لتحقيق
وفر يف الطاقة بن�سبة  10يف املئة بحلول .2020

 .3قوانني البناء الكفوء بالطاقة

تُ�ستعمل قوانني ومقايي�س البناء الكفوء بالطاقة عموم ًا
لتحديد احلد الأدنى ملتطلبات الت�صميم واالن�شاء الكفوءين
بالطاقة ،يف ما يتعلق بالأبنية اجلديدة واملجددة التي ت�ؤثر
يف ا�ستعمال الطاقة واالنبعاثات الناجتة منها طوال حياة
املبنى .وتوفر الأبنية الكفوءة بالطاقة ،باال�ضافة اىل مزاياها
املعمارية املتقدمة ،فوائد اقت�صادية وبيئية .وت�شغيلها �أكرث
راحة واقت�صاد ًا بالكلفة .كما �أن الأبنية الكفوءة بالطاقة
قد تخلق فر�ص ًا اقت�صادية للأعمال وال�صناعة من خالل
ت�شجيع الطلب على مواد وتكنولوجيات جديدة.

�أهداف الطاقة املتجددة لدى العرب

البلد
اجلزائر

الأهداف

م�صر
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا

توليد طاقة متجددة %20 :بحلول  ،2020مبا يف ذلك  %12من الرياح (نحو  7200ميغاواط) و %8من املياه والفوتوفولطية ال�شم�سية

املغرب
فل�سطني
تون�س
امل�صدر:

رياح 100:ميغاواط بحلول  ،2015حرارة �شم�سية 170 :ميغاواط بحلول  ،2015فوتوفولطية �شم�سية 5,1 :ميغاواط بحلول  ،2015توليد م�شرتك450 :
ميغاواط بحلول  ،2015طاقة �شم�سية مركزة 500 :ميغاواط بحلول 2010
رياح 600 :ـ  1000ميغاواط ،فوتوفولطية �شم�سية 300 :ـ  6000ميغاواط ،نفايات اىل طاقة 20 :ـ  50ميغاواط
قدرة متجددة %5 :بحلول 2020
قدرة متجددة %12 :بحلول 2020
رياح 280 :ميغاواط بحلول  2012و 1500ميغاواط بحلول  ،2030طاقة �شم�سية مركزة 50 :ميغاواط بحلول  2012و 800ميغاواط بحلول ،2030
فوتوفولطية �شم�سية 150 :ميغاواط بحلول 2030
مياه �ساخنة �شم�سية 400,000 :مرت مربع بحلول  2012و 1,7مليون مرت مربع بحلول  ،2020رياح 1440 :ميغاواط بحلول  ،2015مائية �صغرية400 :
ميغاواط بحلول 2015
قدرة متجددة %20 :بحلول 2020
رياح 330 :ميغاواط بحلول  ، ،2011فوتوفولطية �شم�سية 15 :ميغاواط بحلول  ،2011مياه �ساخنة �شم�سية 740,000 :مرت مربع بحلول 2011
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الف�صل 3

الطاقة
يوفر قطاع البناء يف املنطقة العربية جما ًال جذاب ًا لكفاءة
الطاقة وتخفي�ض االنبعاثات ،يف �ضوء مقيا�س الن�شاط
يف املبنى .يف لبنان ،مت حتديد متطلبات قيا�سية حرارية
خا�صة بالأبنية لتح�سني الأداء احلراري لغالفات الأبنية
التي يجب �أن تنعك�س يف حت�سني الراحة وتخفي�ض الطاقة
الالزمة لتدفئة وتربيد املكان (وزارة الأ�شغال العامة والنقل،
 .)2005وقد بو�شر يف م�شروع اقليمي يتعلق بكفاءة الطاقة
يف قطاع االن�شاء يف بلدان حو�ض البحر املتو�سط (MED
 ،)– ENECبتمويل من االحتاد الأوروبي لزيادة ا�ستعمال
اجراءات كفاءة الطاقة ونظم الطاقة املتجددة يف الأبنية يف
بلدان جنوب و�شرق املتو�سط (.)MED – ENEC 2011
وب�صرف النظر عن الن�صائح ال�سيا�سية وتطور الأعمال،
يجب الت�شديد بنوع خا�ص على دعم برامج الأبنية الكبرية
والأكرث كفاءة بالطاقة.
الأوامر امللزمة اخلا�صة باملياه ال�ساخنة ال�شم�سية يف
الأبنية اجلديدة ميكن �أن متثل اجتاه ًا قوي ًا ومتنامي ًا على
امل�ستويني الوطني واملحلي .ويجب �أن تفر�ض قوانني
البناء الوطنية م�ستويات دنيا للمياه ال�ساخنة ال�شم�سية يف
الأبنية اجلديدة واملجددة.

 .4مقايي�س كفاءة وقود ال�سيارات

النقل هو القطاع الرئي�سي امل�ستهلك للطاقة يف البلدان
العربية� ،إذ ي�ست�أثر بنحو  30يف املئة من اال�ستهالك
االجمايل (�أنظر ال�شكل  .)9وا�ضافة اىل ذلك ،ي�ست�أثر وقودا
البنزين والديزل ل�سيارات النقل بـ  53يف املئة من جميع
املنتجات البرتولية (�أنظر ال�شكل  .)13لذلك ،يجب على
البلدان العربية �أن حتدد مقايي�س معدل االقت�صاد بالوقود
وت�ضعها مو�ضع التنفيذ يف ما يتعلق بال�سيارات اجلديدة،
و�أن تفر�ض مقايي�س �أداء على ال�سيارات امل�ستوردة .وقد
تبني �أن مقايي�س كفاءة وقود ال�سيارات تكون فعالة يف
تخفي�ض ا�ستهالك الوقود وانبعاثات غازات الدفيئة طوال
عمر ال�سيارة .وجدير بالذكر �أنه لي�س هناك حتى الآن �أي
بلد عربي لديه مقايي�س تتعلق بكفاءة االقت�صاد بوقود
ال�سيارات .ومبا �أن حجم ا�سطول ال�سيارات يتنامى ب�سرعة
يف البلدان العربية ،ف�إن تنفيذ مقايي�س لالقت�صاد بوقود
ال�سيارات يجب �أن يكون �أولوية.

 .5مقايي�س كفاءة الأدوات واملعدات وامل�صابيح

على ال�سلطات التنظيمية يف البلدان العربية �أن تفر�ض
مقايي�س �أداء تتعلق بكفاءة الأدوات واملعدات وامل�صابيح
الكهربائية يف الأبنية ال�سكنية واملكاتب التجارية واملرافق
ال�صناعية .وا�ضافة اىل ذلك ،يجب التخل�ص على مراحل
من امل�صابيح امل�شعة .ويتم حالي ًا اعتماد هذه املقايي�س،

مقرونة مبل�صقات تبني �أداء الطاقة ،يف �أنحاء العامل بغية
حتقيق �أكرب حت�سن ممكن يف كفاءة الطاقة .وحيثما مت
تنفيذ هذه التدابري �أ�سفرت غالب ًا عن وفر كبري يف الطاقة
وتخفي�ض لالنبعاثات.
ويجب �أن ت�شتمل فئات املعدات ال�سكنية على مكيفات هواء
مركزية ويف الغرف وعلى �سخانات مياه ومثبتات ا�ضاءة
وثالجات وغ�ساالت �صحون ومالب�س وجمففات مالب�س.
وبالن�سبة اىل الأبنية التجارية ،يجب �أن ت�شتمل فئات املعدات
على مكيفات هواء مركزية ومربدات وم�ضخات حرارة
ومراوح و�سخانات ماء وم�صابيح وثالجات ومعدات مكتبية
(�أجهزة كومبيوتر ونا�سخات وطابعات وما�سحات و�شا�شات
وماكينات بيع) .ويجب �أن تنطبق مقايي�س الكفاءة اخلا�صة
باملرافق ال�صناعية على املحركات ب�أنواعها و�أحجامها املختلفة
والأجهزة الكهربائية ذات املقاومات والرتددات الال�سلكية،
ونظم التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء ،وامل�صابيح امل�شعة
والفلورية وم�صابيح التفريغ العايل ال�شدة.
وتختلف املقايي�س املتعلقة بالطاقة واملعتمدة يف املنطقة
من بلد اىل �آخر .ف�سورية ،على �سبيل املثال� ،أعدت
عام  2003برناجم ًا مدته � 15سنة لو�ضع مل�صقات تتعلق
بالكفاءة على الثالجات ،ما قد يحقق وفر ًا اجمالي ًا مقداره
 51جيغاواط �ساعة من الكهرباء �سنوي ًا نتيجة لتنفيذ هذه
املقايي�س .وخالل � 15سنة� ،سوف يخف�ض برنامج و�ضع
املل�صقات ا�ستعمال الكهرباء مبقدار  750جيغاواط �ساعة،
وهذه كمية كانت �ست�ستلزم ان�شاء حمطة طاقة بقدرة 100
ميغاواط ( .)Brida and Kraidy, 2010و�سوف حتظر
�سيا�سة الطاقة يف لبنان ا�سترياد امل�صابيح امل�شعة غري
الكفوءة بحلول �سنة  .2014و�أطلق لبنان �أي�ض ًا م�شروع ًا
لتوزيع  3ماليني م�صباح فلوري مدمج كفوء بالطاقة على
الوحدات ال�سكنية يف �أنحاء البالد من دون مقابل .وحددت
م�صر مقايي�س تتعلق بكفاءة الطاقة للثالجات وغ�ساالت
املالب�س ومكيفات الهواء (.)Blan Bleu, 2007

ب .احلوافز

 .1ا�صالحات الدعم

هناك حاجة اىل دعم م�ستهدف للطاقة النت�شال الأ�سر
واملجتمعات الريفية املنخف�ضة الدخل من الفقر .لكن الدعم
الوا�سع للوقود الأحفوري والكهرباء يف البلدان العربية
ف�شل غالب ًا يف الرتكيز على الفقراء .وقد �أدى هذا الدعم
غري امل�ستهدف اىل مبالغة يف ا�ستعمال الطاقة ،وفر�ض
وقيد قدرة الهيئات
عبئ ًا على التمويالت احلكوميةّ ،
الناظمة على كبح الطلب .وت�شتمل الت�أثريات غري املبا�شرة
انخفا�ض االنتاجية االقت�صادية ،وازدياد تلوث الهواء،

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

مارك�س �أند �سبن�سر ـ دبي تتبنى حلول اال�ضاءة الكفوءة
مارك�س �أند �سبن�سر يف ديرة �سيتي �سنرت ،دبي ،هي من العالمات
التجارية الرائدة التي متثلها جمموعة الفطيم .والفطيم التي تتبنى
ممار�سات �أكرث ا�ستدامة ،كان �أحدث ما لديها مفهوم حديث ملتجر طورته
مارك�س �أند �سبن�سر مبوجب اخلطوط التوجيهية لفريقها الدويل.
و�شكلت اال�ضاءة معياراً رئي�سي ًا لهذا املفهوم ،ومت ت�صميم حل ابداعي
من قبل فريق الت�صميم املركزي التابع لفيليب�س.
مت تركيب مثبتات ا�ضاءة كفوءة بالطاقة و�أخرى من طراز  LEDيف
منطقة املبيعات وغرف تغيري املالب�س وم�ؤخرة املتجر .وكان الهدف
�ضمان كمية �إنارة مثلى لتحقيق موا�صفات اال�ضاءة املبتغاة .ومت
وارتفاع معدالت انبعاثات غازات الدفيئة.
وقد يكون اال�ستبعاد التدريجي لدعم ا�ستهالك الوقود
الأحفوري �أداة قوية لدى احلكومات كي حتدد تطور
نظامها الطاقوي على املدى البعيد .وميكن ا�ستعمال الوفر
من تخفي�ض �أو ازالة الدعم احلكومي كحوافز مالية لتعزيز
اال�ستثمارات يف كفاءة الطاقة وم�صادر الطاقة املتجددة.
و�ستكون هذه احلوافز مطلوبة لت�سريع ن�شر تكنولوجيات
الطاقة املتجددة يف الأ�سواق خالل املرحلة املبكرة لتطور
ال�سوق .ووفق ًا لوكالة الطاقة الدولية (،)IEA, 2009
�سوف ي�ؤدي الرفع التام للدعم اىل انخفا�ض ن�سبته 5.8
ف�س املئة يف االنبعاثات الكربونية بحلول .2020

 .2توفري حوافز ل�شراء معدات كفوءة بالطاقة من قبل
امل�ستعملني النهائيني

على احلكومات العربية �أن ت�أخذ يف االعتبار مبادرات توفر
حوافز ل�شراء معدات و�أدوات كفوءة بالطاقة من قبل الأ�سر
وامل�ؤ�س�سات .فعلى �سبيل املثال ،ميكن تقدمي احلوافز
املالية للإ�ضاءة الداخلية وغالفات الأبنية ونظم التدفئة
والتربيد والتهوئة وت�سخني املياه التي ت�ؤدي اىل تخفي�ض
يف اجمايل ا�ستهالك الطاقة والكهرباء يف املبنى .وميكن
ا�ستعمال قيا�س متدرج يكون مبوجبه مقدار احلافز املايل
متنا�سب ًا مع االنخفا�ض يف ا�ستهالك الطاقة يف ما يتعلق
باخلط القاعدي التقليلدي .هذه احلوافز التي تخف�ض
كلفة �شراء منتجات وخدمات كفوءة بالطاقة ت�ؤدي دور ًا
رئي�سي ًا يف حتفيز الطلب عليها وتطوير �سل�سلة قيم قوية
تتعلق بكفاءة الطاقة.
قد ت�شمل احلوافز املالية اخلا�صة بكفاءة الطاقة جمموعة
متنوعة من الأ�شكال ،مبا فيها احلوافز ال�ضريبية،

حتقيق وفر من خالل تخفي�ض احلمل الكهربائي املو�صول وتقليل
مواعيد ال�صيانة .ومت �أي�ض ًا ا�ستعمال �أجهزة حتكم باال�ضاءة من طراز
دينااليت يف غرف تغيري املالب�س لإحداث تفاعل متبادل مع املت�سوقني
و�ضمان كفاءة ا�ضافية يف الطاقة.
تتمتع مارك�س �أند �سبن�سر حالي ًا با�ضاءة �ساطعة مثلى مع وفر يف
ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة  20يف املئة ،باملقارنة مع متاجر �أخرى ت�ستعمل
ويعتقد �أي�ض ًا �أن حل اال�ضاءة من طراز LED
م�صادر اال�ضاءة التقليديةُ .
�سوف يعك�س الألوان احلقيقية للمالب�س ،ما يحدث بيئة ت�سوق �أكرث
�إغراء للزبائن ويعزز النتائج الأ�سا�سية للمبيعات.

والهبات ،والقرو�ض املنخف�ضة الفوائد ،واحل�سوم
الت�شجيعية ،وبرامج ا�صدار ال�سندات ،وبرامج الت�أجري
واال�ستئجار اللذين ينتهيان بالتمليك ،واحلوافز املبنية
على الأداء ( .)DSIRE, 2011وقد مت بالفعل تنفيذ
بع�ض احلوافز .ومت توزيع م�صابيح كفوءة بالطاقة من
دون مقابل يف لبنان واالمارات العربية املتحدة ،وب�أ�سعار
مدعومة يف م�صر واملغرب .ويف تون�سُ ،منحت قرو�ض
منخف�ضة الفوائد ال�ستبدال الثالجات القدمية غري
الكفوءة التي كانت قيد اال�ستعمال لأكرث من � 10سنوات،
وبذلك مت ا�ستبدال ما جمموعه � 400ألف وحدة.
ان ت�شجيع و�ضع مقايي�س ومل�صقات تتعلق بكفاءة الطاقة
على الأدوات الكهربائية من �ش�أنه �أن يوفر حوافز قوية
للمنتجني كي يح�سنوا كفاءة الطاقة يف منتجاتهم ،يف
حني يزود امل�ستهلكني باملعرفة التي يحتاجونها التخاذ
قرار �شراء مبني على مزيد من املعلومات .وباال�شرتاك
مع حتديد مقايي�س ومل�صقات تتعلق بكفاءة الأدوات
واملعدات ،يجب على احلكومات العربية �أن تطلق حملة
تعليمية وتوعوية دائمة حول مل�صقات الكفاءة هذه كجزء
من حماولة لتثقيف امل�شرتين وامل�ستهلكني.

 .3ت�شجيع التحول اىل م�صادر الطاقة املتجددة

بالن�سبة اىل تركيب نظم طاقة متجددة ،ت�ؤدي احلوافز
التي تخف�ض الكلفة الر�أ�سمالية الأولية دور ًا رئي�سي ًا يف
حتفيز الطلب وتطوير �سل�سلة امدادات ن�شيطة .وي�شيع
الآن دعم �سخانات املياه ال�شم�سية يف عدة بلدان عربية،
مبا فيها م�صر ولبنان وتون�س .وتتوافر هبات ر�أ�سمالية
وح�سوم ت�شجيعية وقرو�ض منخف�ضة الفوائد واعفاءات
من �ضرائب القيمة امل�ضافة لدعم التكاليف الأولية ل�شراء
�سخانات املياه ال�شم�سية �أو تركيبات الطاقة املتجددة.
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ولزيادة تبني انتاج الطاقة املتجددة على نطاق وا�سع يف
البلدان العربية ،هناك حاجة اىل حوافز و�سيا�سات لبيع
الطاقة املتجددة اىل ال�شبكة العامة وتخفي�ض و�/أو �إزالة
الدعم عن الكهرباء والوقود الأحفوري.
مت تبني �سيا�سة تعرفات التغذية على نطاق وا�سع يف كثري
من البلدان واملناطق خالل ال�سنوات الأخرية .وقد حفزت
�سيا�سات تعرفات التغذية االبداع وزادت الثقة واال�ستثمار
يف م�صادر الطاقة املتجددة ،خ�صو�ص ًا طاقة الرياح
والطاقة ال�شم�سية والوقود احليوي (بيوفيويل) .وبينما
كان لهذه ال�سيا�سات �أكرب الأثر على طاقة الرياح لكنها
�أثرت �أي�ض ًا يف تطوير الطاقة الفوتوفولطية ال�شم�سية
والكتلة احليوية واملحطات الكهرمائية ال�صغرية .وي�ستمر
الزخم القوي لتعرفات التغذية يف �أنحاء العامل حيث
ت�سن البلدان �سيا�سات جديدة �أو تنقح ال�سيا�سات احلالية
( .)UNEP, 2010ويف املنطقة العربية ،اجلزائر وحدها
�سن حتى الآن �سيا�سات تتعلق بتعرفات
هي البلد الذي ّ
التغذية ،يف حني هي قيد الدر�س يف م�صر ولبنان
وال�سعودية واالمارات وتون�س واليمن.
�أ�س�ست بلدان قليلة يف املنطقة �صناديق خا�صة للطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة لكي متول اال�ستثمارات مبا�شرة،
وحددت املقايي�س ،وهي تقدم الدعم التقني من خالل
الأبحاث والتعليم والتوعية اجلماهريية .ومت يف لبنان
م�ؤخر ًا ت�أ�سي�س احل�ساب الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة ( )NEEREAلتقدمي الدعم املايل والتقني
مل�شاريع كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف البالد .ويعمل
احل�ساب بالتعاون مع امل�صرف املركزي يف لبنان لتقييم
تطبيقات الهبات والقرو�ض املنخف�ضة الفوائد اخلا�صة
بهذه امل�شاريع.

 .4تعزيز ادارة اال�ستجابة للطلب
لتخفي�ض الأحمال الذروية

ت�شري ادارة اال�ستجابة للطلب اىل �آليات ادارة ا�ستهالك
الكهرباء من قبل امل�ستهلكني النهائيني ا�ستجابة لأو�ضاع
االمدادات والأ�سعار يف ال�سوق .وت�سمح ادارة الطلب بقطع
احلمل املرتد �أثناء حدوث حاالت طارئة يف النظام� ،أو يف
حاالت بلوغ الذروة� ،أو ارتفاع الأ�سعار يف ال�سوق .وي�ستلزم
برنامج اال�ستجابة للطلب الأكرث ا�ستعما ًال خدمة كهرباء ال
تنقطع للم�ستهلكني النهائيني التجاريني وال�صناعيني �أثناء
الأحمال الذروية .وي�ستعمل هذا الربنامج �أ�سا�س ًا كا�سرتاتيجية
لتخفي�ض الطلب على الطاقة وللت�أثري يف �شكل الأحمال.
توفر ادارة الطلب للم�ستهلكني املزيد من التحكم يف
تكاليفهم الطاقوية ،ومتكنهم من حتقيق وفر طاقوي ينتج
من تغيري �سلوكهم اال�ستهالكي .واال�ستجابة للطلب ميكن
�أن تتجنب �أي�ض ًا انقطاعات التيار املكلفة عندما يبلغ الطلب
على الطاقة الذروة .ويف هذه احلاالت ،يوافق امل�ستهلكون
النهائيون على تقلي�ص ا�ستهالكهم للطاقة وفق ًا لربنامج
م�سبق التخطيط يف مقابل حوافز مالية .وقد تكون لبع�ض
امل�ستهلكني خيارات لتوليد الطاقة يف املوقع ،وهي قد ال
تكون مو�صولة بال�شبكة ،ما يوفر لهم مزيد ًا من املرونة
الدارة ا�ستهالكهم للطاقة.

 .5ت�شجيع التحول اىل �أنواع الوقود القليلة الكربون

لتخفي�ض انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون ،ميكن ا�ستعمال
�أنواع وقود بديلة قليلة الكربون عو�ض ًا عن �أنواع الوقود
التقليدية يف النقل وتوليد الكهرباء .وت�شمل اخليارات
الق�صرية واملتو�سطة الأجل التي مت اعتمادها بالفعل يف عدة
بلدان عربية التحول اىل الغاز الطبيعي الأنظف والأرخ�ص
ثمن ًا وذلك النتاج الكهرباء واال�ستعمال يف و�سائل النقل.
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وهذا قد يتطلب حتويل حمركات ال�سيارات وبنية حتتية
جديدة للتزود بالوقود ،وذلك يتوقف على نوع الوقود.
وتوفر �أنواع الوقود البديلة ـ مثل غاز البرتول امل�سال،
والغاز الطبيعي امل�ضغوط ،والوقود احليوي ،والكهرباء ـ
تخفي�ضات يف انبعاثات غازات الدفيئة من  10اىل  100يف
املئة خالل دورة الوقود الكاملة ،وذلك يتوقف على كيفية
انتاجها وا�ستعمالها ( .)PEW, 2007ويجب على الدول
العربية ،بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص� ،أن تطور حوافز
منا�سبة لت�شجيع التحول اىل �أنواع وقود قليلة الكربون.
وقد اتخذت م�صر دور ًا ريادي ًا يف التحول اىل الغاز الطبيعي
ال�ستعماله يف و�سائل النقل من خالل بناء �شبكة يف �أنحاء
البالد لتخزين الغاز وتوزيعه.
وتعاين ال�سيارات الهجينة (هايربد) التي يتم �شحنها
بالكهرباء من م�أخذ عادي وال�سيارات التي تعمل بالكهرباء
ب�شكل تام ،من ارتفاع التكاليف وحمدودية امل�سافة التي
جتتازها واالفتقار اىل بنية حتتية المدادات الوقود والتزود
به يف الوقت احلا�ضر .وبالن�سبة اىل انتاج الوقود احليوي،
يجب جتنب اعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية حل�صاد مكونات
هذا الوقود الناجتة من املحا�صيل الزراعية مهما كلف الأمر.
وحتويل املخلفات الزراعية اىل وقود حيوي هو اخليار الأكرث
ا�ستدامة ومرغوبية .وقد توفر �أنواع الوقود القليلة الكربون
حلو ًال بعيدة املدى ،لكن يجب �أو ًال تذليل العقبات االقت�صادية
والتكنولوجية واالن�شائية واظهار الفوائد البيئية.

ملحة .وت�ؤدي طريقة ادارة البلدان العربية
يف املجتمع َّ
ملواردها الطاقوية واحل�صول عليها دور ًا حا�سم ًا يف التنمية
االجتماعية ـ االقت�صادية ،وميزان املدفوعات ،ونوعية
البيئة ،بني �أمور �أخرى .لذلك ،ف�إن معرفة الطريقة التي
تتم بها موازنة الأهداف املتنوعة واملتعددة ال�سرتاتيجية
طاقوية مع التوترات املالزمة لها والطلبات التناف�سية ،حتتاج
اىل توافر القابلية خللق معرفة متعددة االخت�صا�صات
والقطاعات والقدرة على ا�ستخدام هذه املعرفة على خمتلف
امل�ستويات.
العلوم والهند�سة �سوف ت�ؤدي على الدوام دور ًا رئي�سي ًا يف
ترقية معرفتنا حول التكنولوجيات �أوالعمليات اجلديدة
التي حتقق ازدياد الكفاءات وتكام ًال �أف�ضل وانخفا�ض ًا
يف التكاليف .لكن تطويرا�سرتاتيجية طاقوية يتطلب
�أمور ًا كثرية تفوق ما يتطلبه التقدم التكنولوجي .فتطوير
ا�سرتاتيجية طاقوية �سليمة يحتاج اىل ا�ستثمارات كبرية
يف املعرفة التطبيقية والتكاملية واملوجهة �سيا�سي ًا ،والتي
ميكن �أن تو�ضح تكاليف وفوائد خمتلف اخليارات الطاقوية
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا وبيئي ًا .ويتطلب تطوير القدرة
على ا�ستخدام هذه املعرفة بفعالية عمليات وم�ؤ�س�سات لنقل
هذه املفاهيم اىل �صانعي ال�سيا�سة وعامة النا�س.
وا�ضافة اىل ذلك ،ف�إن �صياغة �أنظمة وحوافز للت�أثري يف
�أمناط انتاج الطاقة وا�ستهالكها يف املجتمع تعتمد ب�شكل
كبري على درا�سات مبنية على املمار�سة وموجهة �سيا�سي ًا.
وهذه الدرا�سات مطلوبة لتطوير فهم �صحيح لت�أثريات
ال�سيا�سات احلكومية و�ضمان ال�شعور بها على �أنها عادلة.
لذلك ،يجب على البلدان العربية �أن تخلق م�ؤ�س�سات
�أبحاث وتعليم تتقاطع فيها العلوم والتكنولوجيا وال�سيا�سة
احلكومية .وقد تربز هذه يف امل�ؤ�س�سات الأكادميية
واملنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات الأبحاث.

يجب اقامة �شراكة تتعلق بالوقود النظيف يف البلدان العربية
جلمع عدد كبري من املنظمات التي لها ن�صيب يف التحول اىل
ال�سيارات و�أنواع الوقود الأنظف .وقد ت�ستفيد هذه ال�شراكة
من مبادرات مماثلة يف �أوروبا ومناطق �أخرى ،وقد ي�شمل
�أع�ضا�ؤها هيئات حكومية ناظمة ،وبائعي ومنتجي �سيارات،
و�صناعات الوقود والطاقة ،ومقدمي تكنولوجيات ال�سيارات،
وم�شغلي و�سائل النقل ،وجمموعات امل�ستهلكني ،واملنظمات
البيئية ،واملراكز الأكادميية ،وامل�ستثمرين (.)PEW, 2007
والهدف من هذه ال�شراكة ت�شجيع احللول املتعلقة بالنقل
والتي ت�ضمن منو ًا م�ستدام ًا ،يف حني تخفف املظاهر
اخلارجية ال�سلبية يف القطاع .كما يجب �أن تدعم ال�شراكة
توحيد م�شاريع تطوير ا�ستخدامات الأرا�ضي مع االحتياجات
املتعلقة بقابلية االنتقال ،وت�شجيع التحول اىل طرق نقل
كفوءة بالطاقة ،وحت�سني تكنولوجيات ال�سيارات والوقود
(.)lowCVP, 2010

ان ا�ستعمال الطاقة �أمر حيوي لكل قطاع من االقت�صاد،
�أي الزراعة وال�صناعة والنقل وال�سكن واالن�شاء وال�سياحة.
لذلك ،ف�إن �صياغة ا�سرتاتيجية طاقوية يجب �أال ترتك
بالكامل لوزارة الطاقة .ويجب �أن يحدث تعاون حكومي
على �أعلى امل�ستويات ل�ضمان تكامل ال�سيا�سات وتن�سيقها.
وهذا �أي�ض ًا ي�شكل حتدي ًا يف توحيد خمتلف وجهات النظر
وم�صادر املعرفة املتعلقة بنوع اال�ستعمال النهائي للطاقة،
والت�سعري ،وتقييم منو الطلب يف كل قطاع.

ج .ادارة املعرفة

د .الوعي اجلماهريي

كما ذُ كر �سابق ًا ،فاملتطلبات التي حتتاج اليها ا�سرتاتيجية
وطنية للطاقة لتلبية �أهداف اقت�صادية و�أمنية وبيئية

ت�ؤثر القيم االجتماعية والثقافية يف كثري من �أوجه ال�سلوك
املتعلق با�ستهالك الطاقة .لذلك ،ف�إن حمالت الرتبية والتوعية
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التدفئة والتربيد بالطاقة اجلوفية احلرارية يف الأردن
عدي ع�سلي
يواجه الأردن ،كالعديد من
الدول العربية ،م�شكلة ارتفاع
�أ�سعار الطاقة تزامن ًا مع نق�ص
يف املوارد املتوافرة .لذلك ك ّر�ست
�شركة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا للطاقة اجلوفية احلرارية
واال�ستثمار (مينا جيوثريمال)
جهودها لتوفري �أنظمة تدفئة
وتربيد تعمل باحلرارة اجلوفية
كحل اقت�صادي وم�ستدام بيئي ًا.
�صممت نظامني بقدرة 1,6
وقد ّ
ميغاواط لكل ّيتي العلوم والأعمال
يف اجلامعة الأمريكية يف مادبا
(� ،)AUMسوف يكونان الأكرب
يف املنطقة العربية عند ت�شغيلهما،
ومن �ش�أنهما تخفي�ض فاتورة الطاقة واحلد من انبعاثات ثاين
�أوك�سيد الكربون التي ت�صدرها �أنظمة التدفئة والتربيد التقليدية.

الطاقة اجلوفية احلرارية

ت�شكل الأر�ض خزان ًا �ضخم ًا للطاقة لقدرتها على امت�صا�ص نحو

ال�شكل ب1

 50يف املئة من حرارة ال�شم�س .نتيجة لذلك ،تبقى احلرارة حتت
�سطحها م�ستقرة ن�سبي ًا على مدار ال�سنة .ولأن احلرارة تنتقل
طبيعي ًا من املناطق ال�ساخنة �إىل الباردة ،ت�ستخدم �أنظمة الطاقة
اجلوفية احلرارية م�ضخات كهربائية لنقل احلرارة ما بني املباين
الدافئة �أو امل ّربدة والأر�ض.

مقارنة  AUMيف تكاليف الت�شغيل التقليدية مقابل احلرارية (تدفئة /تربيد)
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ال�شكل ب2

مقارنة  AUMيف تكاليف الت�شغيل التقليدية مقابل احلرارية (جمموع)
التكلفة ال�سنوية للت�شغيل ()$
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احلرارة اجلوفية

خالل دورة التدفئة ،تكون احلرارة امل�ستقرة حتت �سطح الأر�ض
م�صدراً ممتازاً و�أكرث �سخونة من الهواء اخلارجي ،في�ستخدم نظام
الطاقة اجلوفية حفرة ي�ستخرج منها احلرارة من باطن الأر�ض
لتدفئة املبنى وت�سخني املياه.

مبادالت حرارية عمودية .وقد ُحفر ما جمموعه  420حفرة جوفية
( 255ملبنى كلية العلوم ،و 165ملبنى الأعمال) على عمق  100مرت،
لتوفري الطاقة الالزمة للتدفئة وامت�صا�ص تلك التي تعاد �إىل باطن
الأر�ض خالل عملية التربيد.

�أما خالل دورة التربيد ،فيعمل النظام عك�س ذلك متام ًا ،حيث تكون
احلرارة اجلوفية �أكرث برودة من الهواء اخلارجي .وبدل ا�ستخراج
احلرارة من الأر�ض ،يتم ا�ستخراجها من املبنى و�إعادتها عرب احلفرة
�إىل باطن الأر�ض �أو ا�ستخدامها لت�سخني املياه يف املبنى.

النظامي يف
ويع ّد �أداء دورات التدفئة والتربيد ( )COPلهذين
نْ
جامعة  AUMمعاد ًال للدرجة � ،4أي �أن ا�ستخدام كل وحدة من
الكهرباء لكل مبنى يقابله توليد  4وحدات من التدفئة �أوالتربيد.

تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة
باخت�صار ،تقدم �أنظمة التدفئة والتربيد التي تعمل بالطاقة وانبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون

اجلوفية احلرارية طريقة كفوءة وم�ستدامة بيئي ًا لتدفئة املباين
ال�سكنية والتجارية وتربيدها وتوفري جزء من حاجاتها للمياه
ال�ساخنة.
مميزات نظام الطاقة اجلوفية احلرارية يف AUM

�صمم نظام الطاقة اجلوفية احلرارية يف مبنى كلية العلوم بقدرة
ّ
تربيد تبلغ  1020كيلوواط ( 291طن ًا) وتدفئة  880كيلوواط (251
طن ًا) ،بينما تبلغ قدرته على التربيد يف كلية الأعمال  660كيلوواط
( 189طن ًا) والتدفئة  470كيلوواط ( 134طن ًا) .ونظراً حلجم
النظامي الكبري ،تق ّرر �أن اخليار الأف�ضل للحفر اجلوفية هو �إقامة
نْ

مقارنة مع �أنظمة التدفئة والتربيد التقليدية يف الأردن ،يتوقع �أن
يقت�صد النظامان اللذان ت�ستخدمهما جامعة � AUMسنوي ًا �أكرث من
 200000كيلوواط�/ساعة من ا�ستهالك الكهرباء للتربيد �صيف ًا،
�شتاء.
و 90000ليرت من وقود الديزل (املازوت) امل�ستخدم للتدفئة
ّ
وبذلك �سوف تفوق قيمة التوفري يف فاتورة الطاقة  85000دوالر
�سنوي ًا� ،إ�ضافة �إىل تخفي�ض  365طن ًا من انبعاثات ثاين �أوك�سيد
الكربون.
عدي ع�سلي هو مهند�س ميكانيكي يف «مينا جيوثريمال» ،وم�صمم
معتمد لأنظمة الطاقة اجلوفية احلرارية التجارية CGD
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الطاقة الفوتوفولطية ال�شم�سية ملدار�س حكومية يف لبنان

م�صادر الطاقة املوثوقة �ضرورية للنمو االقت�صادي والتنمية االجتماعية
واال�ستدامة املالية والتكامل االقليمي والعاملي .ويف الواقع ،تظهر
درا�سات عدة �أجراها البنك الدويل يف كثري من البلدان عالقة وا�ضحة جداً
بني الو�صول اىل الطاقة ومنو الناجت املحلي االجمايل.
وعلى رغم �أن لبنان يعتمد كلي ًا على الكهرباء ،فان معظم مناطق البالد،
خا�صة قرب احلدود ،تعاين من انقطاع الكهرباء فرتات طويلة جداً ومن
م�ستويات فولطية منخف�ضة جداً ،ما مينعها من ا�ستعمال الأجهزة
الكهربائية �أو حتى التمتع مب�ستويات ا�ضاءة منا�سبة.
ويف حني �أن هذه االنقطاعات مزعجة عموم ًا للجميع ،فبالن�سبة اىل
الأطفال قد تكون لها ت�أثريات �سلبية ،خ�صو�ص ًا على حت�صيلهم العلمي.
ومبا �أن املدار�س احلكومية ال ت�ستطيع حتمل م�صادر طاقة بديلة
منا�سبة ،فان ذلك يحرم الأطفال من ا�ضاءة كافية �أو طاقة موثوقة
ت�سمح با�ستعمال تكنولوجيات غرف الدر�س.
مع وجود تفوي�ض بن�شر م�شاريع الطاقة امل�ستدامة يف لبنان،
فان امل�شروع النموذجي اخلا�ص بكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة
( ،)CEDROالذي يديره برنامج الأمم املتحدة االمنائي� ،أطلق
عام  2010م�شاريع لرتكيب نظم فوتوفولطية �شم�سية يف  25مدر�سة
ر�سمية ومراكز ن�شاطات �أهلية يف عكار والبقاع واجلنوب .ومت
اختيار مدر�سة خربة �سلم الر�سمية يف جنوب لبنان لتنفيذ امل�شروع
التجريبي.

ُ�صمم النظام الفوتوفولطي ال�شم�سي لتزويد املدر�سة بالطاقة مبعزل عن
ال�شبكة العامة .لكنه مو�صول بال�شبكة لتمكني بطارياته من �أن ُت�شحن
عندما تنخف�ض الطاقة املخزنة فيها .ويف امل�ستقبل� ،سيتم تركيب جهاز
تغذية لتمكني النظام الفوتوفولطي ال�شم�سي من تزويد ال�شبكة العامة
بالطاقة خالل �أيام العطل املدر�سية �أو عندما يوجد فائ�ض يف الطاقة.
يتكون النظام الفوتوفولطي ال�شم�سي املركب من ثالث وحدات �أحادية
البلورات وتبلغ قدرته الق�صوى  1800واط .وتتكون الوحدات ال�شم�سية
من خاليا تنتج التيار الكهربائي املبا�شر عند تعر�ضها لأ�شعة ال�شم�س.
وتخزن الكهرباء املنتجة يف بطاريات ومن ثم تحُ ول اىل تيار مرتدد .وتزود
البطاريات املبنى باحلمل الكهربائي ال�ضروري يف حال حدوث عطل يف
ال�شبكة العامة .و�سيكون مقدار الكهرباء املزودة كافي ًا لتلبية احتياجات
جميع املعدات الكهربائية ال�ضرورية .وا�ضافة اىل ذلك ،مت تركيب املزيد
من مثبتات اال�ضاءة الكفوءة لتزويد غرف الدر�س واملكاتب باال�ضاءة
املطلوبة ذاتها ،مع ا�ستهالك طاقة �أقل.
البطاريات امل�ساندة مطلوبة لتوفري امداد كهربائي من دون انقطاع يف حال
حدوث عطل يف ال�شبكة .لذلك� ،سيكون النظام الفوتوفولطي ال�شم�سي
مبثابة مولد خا�ص باملدر�سة و�سوف يزودها باحلمل ال�ضروري .وعندما
تكون �أ�شعة ال�شم�س منخف�ضة� ،سيتم �سحب الطاقة من ال�شبكة العامة
ل�شحن البطاريات .وعندما تكون املدر�سة غري م�شغولة ،خالل ثالثة
�أ�شهر يف ال�سنة� ،سيكون بامكان النظام امداد ال�شبكة العامة بالطاقة
املتجددة.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
احلكومية �ضرورية خللق ثقافة خ�ضراء وتعلم اجتماعي
جماعي دعم ًا لكفاءة الطاقة وم�صادر الطاقة املتجددة.

والتطوير من قبل القطاعني العام واخلا�ص منخف�ض
باملقارنة مع بلدان �أخرى.

وهناك �أدلة قوية على �أن م�ستهلكي الطاقة يف املنازل
وامل�ؤ�س�سات تنق�صهم املعرفة حول ا�ستهالكهم للطاقة
وحول الفر�ص املتاحة لتح�سني كفاءة الطاقة .لذلك،
ف�إن الوعي اجلماهريي الدائم هو عن�صر رئي�سي لأي
ا�سرتاتيجية طاقوية.

�إن م�شاريع الأبحاث والتطوير التعاونية املتعلقة بتخ�ضري
قطاع الطاقة يجب �أن تتوالها مراكز بحثية و�أكادميية
اقليمية ودولية .ويجب �أن ت�ستهدف هذه امل�شاريع ادارة
قطاعي الطاقة والنقل ف�ض ًال عن توحيد نظم البناء ،مبا
فيها ممار�سات معماريني ومهند�سني قد ت�ؤدي اىل
�أبنية خالية متام ًا من الطاقة (�صفر طاقة) .وقد ان�ضمت
اجلامعة الأمريكية يف بريوت ،لبنان ،اىل م�شروع Zero
 .)Net Energy Innovative Housing (ZENITHم�شروع
�( ZENITHأو  )ZeroBuildيركز على تطوير تكنولوجيات
ونظم الطاقة امل�ستدامة يف الأبنية .و�سوف يعزز امل�شروع
قدرات التعاون بني اجلامعة الأمريكية يف بريوت واملركز
اللبناين حلفظ الطاقة وميكّ ن من تطوير وتنفيذ ممار�سات
تتعلق بالطاقة اخل�ضراء.

وا�ضافة اىل ذلك ،لكي تكون الأنظمة واحلوافز التي مت
بحثها �سابقا فعالة يف تغيري الأمناط ال�سلوكية ،يجب
�أن تكون مرتافقة مع معلومات �سهلة الفهم مل�ساعدة
امل�ستهلكني يف املنازل وامل�ؤ�س�سات يف اتخاذ قرارات
«خ�ضراء» حول م�شرتيات وتركيبات الطاقة .ويجب �أن
تبلغ املواد املعلوماتية امل�ستهلكني كيف ي�ستفيدون من
برامج احلوافز ،ويقدمون �أحدث التعديالت حول احلوافز
اجلديدة واحلالية ،ويوفرون املعايري الأ�سا�سية الحت�ساب
تكاليف وفوائد القرارات املتعلقة بال�شراء.
ومثال على برنامج حكومي �شامل هو «�أبطال االمارات
العربية املتحدة" ،الذي طورته جمعية االمارات للحياة
الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي حلماية الطبيعة
وهيئة البيئة ـ �أبوظبي ،ويهدف اىل تنبيه اجلمهور اىل �أن
اجراء قوي ًا يجب اتخاذه الآن لكبح ا�ستهالك الطاقة ب�شكل
�صارم وجتنب نواق�ص خطرية يف التيار .وت�سعى احلملة
�أي�ض ًا اىل الداللة على �أن احللول املبا�شرة والعملية الناجحة
متوافرة ب�سهولة (.)the UAE Heroes Campain, 2011
واملركز اللبناين حلفظ الطاقة هو مثال �آخر على برنامج
�شامل ي�سعى اىل الت�أثري يف �سلوك امل�ستهلكني من خالل
ت�صميم بارع حلمالت �إعالنية.

هـ .الأبحاث والتطوير

يعتمد قطاع الطاقة ب�شكل كبري على الأبحاث والتطوير
ملتابعة التقدم يف املواد والتكنولوجيا والتنفيذ .وحتتاج
�صناعة الطاقة اخل�ضراء ب�شكل عام ،و�صناعتا الطاقة
املتجددة وكفاءة الطاقة ب�شكل خا�ص ،اىل قوة عمل ماهرة
من التقنيني وامل�صممني واملهند�سني واملدراء ملتابعة
وفح�ص امل�سائل النا�شئة ومتطلبات الأبحاث .وعلى رغم
�أن بع�ض البلدان يف املنطقة العربية با�شرت م�شاريع
تتعلق بالطاقة املتجددة ،هناك حاجة اىل بذل جهود
تعاونية جوهرية تتعلق بالأبحاث والتطوير .وب�إمكان
البلدان ووحدات الأبحاث التي تتحرك ب�سرعة �أن حتقق
ميزة تناف�سية كبرية وم�ستدامة .وتفتقر البلدان العربية
عموم ًا مل�ؤ�س�سات بحثية كافية ،كما �أن االنفاق على الأبحاث

 .IVامل�ضاعفات االجتماعية ـ االقت�صادية
والبيئية ل�سيا�سات الطاقة الراهنة
�أ .امل�ضاعفات االقت�صادية

�إن �أي زيادة يف الن�شاط االقت�صادي يتوقع �أن ت�ؤدي اىل
زيادة يف ا�ستهالك الطاقة ،يعتمد مقدارها على مرونة
الطلب املتعلقة بالدخل .لكن يف العقود الأخرية ،كان
عدد من البلدان النامية قادر ًا على انهاء العالقة املتبادلة
بني ا�ستهالك الطاقة والن�شاط االقت�صادي .حتى �أن
ال�صني حتركت م�ؤخر ًا يف هذا االجتاه .وب�إمكان ارتفاع
كفاءة الطاقة �أن يخف�ض الطاقة امل�ستهلكة النتاج م�ستوى
خدمات الطاقة نف�سه (كثافة الطاقة) .ومنذ العام ،1990
انخف�ضت كثافة الطاقة بن�سبة  1.3يف املئة �سنوي ًا نتيجة
ت�أثريات ان�شائية وحت�سينات فيزيائية لكفاءة الطاقة (– El
.)Ashry, 2010
وهكذا ،ف�إن �أي �سيا�سة طاقوية يجب �أن ت�صمم لت�أخذ
يف احل�سبان م�ضاعفات هذه العالقة� .أما ا�سرتاتيجيات
التو�سع الطويل املدى املتعلقة مب�صادر الطاقة املختلفة فهي
�ضرورية ،بحيث �أن النمو يف الطلب على الطاقة نتيجة
النمو يف حمدداته املختلفة ،وهي على الأرجح الن�شاط
االقت�صادي وعدد ال�سكان ،ميكن تلبيته يف الوقت املنا�سب.
ومتا�شي ًا مع اال�سرتاتيجيات يف بلدان �أخرى ،ف�إن هذه
اخلطط ميكنها ،بل يجب� ،أن ت�شمل م�سارات انتقال �سل�س
من اقت�صاد مبني على الوقود الأحفوري اىل اقت�صاد يركز
على م�صادر الطاقة النظيفة املتجددة .حتمل هذه اخلطوة
فوائد كربى �سوف يتم بحثها يف الأق�سام التالية.
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طاقة الرياح يف �سورية – جتربة �شخ�صية
معن كعدان
� ُ
أنتجت � ّأول ُتربينة هوائية �صغرية بقدرة  2.4كيلوواط يف العام .1990
ّ
وبعد �سنتني من التطوير ،متك ُ
نت ،يف العام  ،1992من �إنتاج تربينة
رياح بقدرة  10كيلوواط لال�ستخدام يف ت�شغيل امل�ضخات الغاط�سة.
وقد ُ
بعت اثنتني منها ملزارعنيِ يف القطاع اخلا�ص.
�شرعت يف �إنتاج تربينات رياح بقدرة  50كيلوواط،
يف العام ،1994
ُ
ً
ّ
وهي قادرة على �إدارة م�ضخات بق ّوة  40ح�صانا .مل تكن املبيعات
بعت ثماين تربينات بقدرة  50كيلوواط وب�ضع تربينات
جيدة ،فقد ُ
بقدرة  10كيلوواط .كانت �أ�سعار الوقود �آنذاك مدعوم ًة ب�شكل عالٍ ،
لذلك مل تتمتّع الرتبينات الهوائية ب�أي قدرة على املناف�سة .فقد وجد
املحتملون من القطاع اخلا�ص �أ�سعارها باهظة ج ّداً ،يف حني
امل�شرتون
َ
ً
مهتما بهذه التقنية .ومع ذلك فقد ابتاعت
�أن القطاع العام مل يكن ّ
ب�ضع �إدارات ر�سمية عدداً حمدوداً من تربينات الرياح� ،إمنا ب�شكل غري
ر�سمي ولي�س من �ضمن �سيا�سة عامة ر�سمية لتبني هذه التقنية
اجلديدة.
� ُ
أوقفت جهودي لتطوير تربينات الرياح يف العام  2000نظراً لعدم وجود
منوذج جتاري مقنع.
مما
خ ّف�ضت احلكومة ال�سورية ،يف العام  ،2008دعمها لأ�سعار الديزلّ ،
رفع �سعر وقود الديزل من  7لريات �سورية �إىل  25لرية �سورية لكل ليرت.
ف�أخذت تردين االت�صاالت من مزارعني يريدون التح ّول من ا�ستخدام
الديزل �إىل طاقة الرياحّ ،
وتلقيت طلبات جديدة ل�صنع تربينات الرياح.
دت �إىل عملي يف �صنع تربينات الرياحّ .
عُ ُ
ومتكنت من تركيب تربينتني
بقدرة  30كيلوواط بكلفة  30000دوالر .ومل يتمكن من �شراء مثل
تلك الرتبينات �سوى املزارعني املي�سورين .وبالرغم من ت�أييد احلكومة
ال�سورية لتبنّي تقن ّيات الطاقة املتجددة ف�إنها مل تق ّدم للم�شرتين
املحتملني �أي حوافز مثل القرو�ض منخف�ضة الفائدة .وهكذا تب ّددت
فر�صة لدعم �صناعة تربينات الرياح ال�سورية وتن�شيط الإمكانيات
االقت�صادية حمل ّي ًا و�إقليم ّي ًا.
لذلك ّ
توق ُ
فت عن عملي ثانية ،للمرة الأخرية .وتبلغ قدرة التوليد
الإجمالية من طاقة الرياح العاملة يف �سورية ما ال يزيد على 650
كيلوواط ،وهو جمموع املن�ش�آت التي ّ
ركب ُتها.
وال ميكن �إحراز �أي تغيري يف �سيا�سة الطاقة �إال �إذا كان وا�ضعو ال�سيا�سات
على دراية تامة بفوائد وتكاليف م�صادر الطاقة اجلديدة وط ّوروا
كنت �أدعو
قدرات امل�ؤ�س�سات على درا�سة جدوى هذه التقنيات .حني ُ

�إىل اعتماد طاقة الرياح ،بعد العام  ،2000قال �أحد كبار امل�س�ؤولني
احلكوميني ب�أن تربينات الرياح بحاجة �إىل رياح ب�سرعة  12 – 11مرتاً
يف الثانية لإنتاج القوة الإ�سمية .ومبا �أن معدل �سرعة الريح يف معظم
املناطق ال�سورية يرتاوح ما بني  6و� 8أمتار يف الثانية فقد اع ُترب �أن
�إمكانيات توليد الطاقة من الرياح غري واعدة وغري جمدية .ومي ّثل عدم
�إدراك الفارق بني متو�سط �سرعة الريح و�سرعة الريح اال�سمية وجه ًا
من وجوه العوائق الإدارية التي متنع وجود �سيا�سة عامة قائمة على
يهم لي�س مع ّدالت �سرعة الرياح بقدر ما
املعرفة .لذلك متّ �إي�ضاح �أن ما ّ
هو احلد الأعلى واحلد الأدنى من �سرعة الريح يف موقع معينّ .
وي�شار �إىل �أن تركيب طاقة الرياح �أو اخلاليا الفلطائية ال�ضوئية
ُ
يف �سورية ي�ساهم يف تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
مبقدار �ضع َف ْي ما ميكن حتقيقه يف حال تركيب املن�ش�آت نف�سها يف
اململكة املتحدة �أو �أملانيا(http://www.goumbook.com/tag/
 .)syriaوقد دعم هذا امل�س�ؤول الر�سمي نف�سه اعتماد طاقة الرياح يف
البالد .غري �أن هذه املعرفة قد تال�شت من امل�ؤ�س�سات بعد خروجه من
اخلدمة ب�سبب التقاعد .لذا كان ينبغي �إعادة عملية تثقيف امل�س�ؤولني
ابتدا ًء من نقطة ال�صفر.
معن كعدان ،مهند�س ميكانيكي �سوري.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
�أظهرت درا�سات �سابقة �أن الطاقة املتجددة هي �أكرث
اعتماد ًا على الأيدي العاملة من الأ�شكال التقليدية النتاج
الكهرباء ( .)LBNL, 2007وتعتمد الأرقام التقديرية على
مزيج تكنولوجيات الطاقة املتجددة التي ت�ؤخذ يف االعتبار
واالفرتا�ضات الأخرى .ومتا�شي ًا مع جتارب يف بقية العامل،
فمن املتوقع �أن ي�ؤدي حتول اىل الطاقة النظيفة يف البلدان
العربية اىل منو �صاف يف الوظائف املتعلقة مبنتجات
وخدمات الطاقة اخل�ضراء .وقد وجدت �صناديق بيو
اخلريية (� )2009أنه من  1998اىل  2007منا اال�ستخدام يف
االقت�صاد النظيف يف كاليفورنيا �أ�سرع من اال�ستخدام يف
االقت�صاد ككل ،م�ست�أثر ًا بنحو � 125ألف وظيفة .وبحلول
العام  ،2010زاد هذا الرقم اىل � 300ألف كاليفورين انخرطوا
يف وظائف تتعلق مبنتجات خ�ضراء �أو خدمات خ�ضراء،
�أي  3.8يف املئة من قوة العمل يف الوالية (California
.)Employment Development Department, 2010
�أكدت حتاليل �أجراها برنامج الأمم املتحدة للبيئة (يونيب)
هذه االجتاهات .وبح�سب «يونيب» (« ،)2011تظهر
درا�سات وطنية �أن اال�ستثمارات اخل�ضراء متيل اىل ان تكون
�أكرث اعتماد ًا على الأيدي العاملة حتى يف املدى القريب اىل
املتو�سط» .وي�شري التقرير ذاته اىل �أن اال�ستخدام يف قطاع
الطاقة املتجددة �أ�صبح كبري ًا بحيث يقدر �أن �أكرث من 2.3
مليون �شخ�ص يف �أنحاء العامل كانوا يعملون مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة يف القطاع عام .2006
وعلى رغم �أن قلي ًال من ال�سيا�سات الطاقوية الراهنة يف
البلدان العربية ت�شجع ا�ستعمال تكنولوجيات الطاقة
املتجددة ،فهي ال تقدم اطار ًا تنظيمي ًا وم�ؤ�س�سي ًا �أو تدابري
حتفز على خلق �صناعة تناف�سية تتعلق بكفاءة الطاقة
والطاقة املتجددة .وتزيد كفاءة الطاقة وا�ستعمال م�صادر
الطاقة النظيفة واملتجددة يف عملية االنتاج التناف�سية يف
املنطقة .وا�ضافة اىل ذلك �سوف ي�ؤدي تطوير هذه ال�صناعة
املتعلقة بالطاقة النظيفة اىل تنوع طاقوي واقت�صادي،
يتعار�ض مع االعتماد الكبري على النفط.
يف ال�سنوات الأخرية� ،شهدت البلدان العربية زيادة كبرية
يف اال�ستثمارات يف الطاقة النظيفة .ففي العام  2007بلغ
اجمايل اال�ستثمارات  475مليون دوالر ،يف حني قفزت عام
 2009اىل  2.5بليون دوالر ( .)El – Ashry, 2010لكن حتى
هذا الرقم ميثل �أقل من  2يف املئة من اال�ستثمارات العاملية
يف الطاقة املتجددة (.)DOE, 2010
م�صر هي مثال رائد يف املنطقة يف اال�ستعمال التجاري
لطاقة الرياح .فهي ت�ستمر يف تطوير قطاع ت�صنيع طاقة

الرياح بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الأمم
املتحدة للتنمية ال�صناعية ( )UNIDOوبلدان مانحة ثنائية
مثل �أملانيا .ويف وقت يعود اىل العام  ،1992عندما مت
تركيب حمطة الرياح الثانية يف الغردقة ،كانت  45يف املئة
من مكونات توربينات الرياح م�صنوعة حملي ًا.
وتبني عدد من الدول العربية �سيا�سة ت�سعري للطاقة تهدف
اىل ت�أمني و�صول الطاقة اىل جميع �شرائح ال�سكان ب�أ�سعار
ي�ستطيعون حتملها ،ف�ض ًال عن دعم الت�صنيع كو�سيلة
للتنوع االقت�صادي .وب�صرف النظر عن �أنها مدعومة
ب�شكل كبري ،كانت الأ�سعار املحلية ملنتجات النفط والبرتول
والكهرباء والغاز الطبيعي م�ستقرة وقت ًا طوي ًال ،وهذه
ممار�سة �أ�سفرت عن ا�ستهالك مبذر اىل حد بعيد.
الدرا�سة الدولية لأ�سعار الوقود التي �أجرتها الوكالة الأملانية
للم�ساعدات الفنية ( )GTZعام � 2009صنفت البحرين يف
املرتبة الثالثة و�أتت �إيران يف املقدمة ،تلتها ال�سعودية بني
البلدان التي تدعم �أ�سعار البنزين والديزل .وقد رفعت
�إيران دعمها للوقود منذ ذلك التاريخ .وكانت �أ�سعار
البنزين والديزل عند امل�ضخة يف البحرين �أدنى من �سعر
ثالثة مراجع قيا�سية دولية� ،أي �أدنى الأ�سعار يف االحتاد
الأوروبي (يف ا�سبانيا) ،وال�سوق الأمريكية ،و�سعر النفط
اخلام يف ال�سوق العاملية (.)Abdel Gelil, 2011
ومييل الدعم اىل ترويج �سلوك ا�ستهالكي غري مالئم،
وار�سال ا�شارات خاطئة اىل امل�ستهلكني واملوردين،
وا�ضعاف قابلية تكنولوجيات كفاءة الطاقة والطاقة
املتجددة للتطبيق اقت�صادي ًا ،ومفاقمة تلوث البيئة
وانبعاثات غازات الدفيئة ،و�إلقاء عبء يتزايد �سريع ًا على
التمويالت احلكومية ،خ�صو�ص ًا يف قطاع الكهرباء.
ومن امل�ؤكد �أن الطلب على الطاقة هو ذو ح�سا�سية لل�سعر،
خ�صو�ص ًا الطلب على الكهرباء .لذلك ،ف�إن ا�صالح الأ�سعار
من �ش�أنه �أن يوفر كميات كبرية من الطاقة ،خا�صة يف
وبناء على ذلك ميكن �أن ُيحدث انخفا�ض ًا
املدى البعيد،
ً
كبري ًا يف انبعاثات غازات الدفيئة من البلدان التي ت�شهد
فو�ضى يف الأ�سعار .ومن ناحية �أخرى ،يوفر حت�سني
كفاءة الطاقة للم�ستهلكني ح ًال قاب ًال للتطبيق لتعوي�ضهم
عن زيادة الأ�سعار.
حددت مراجعة �أجراها البنك الدويل لإ�صالحات �سيا�سية
يف �صالح كال الطرفني ثالثة نقاط هامة حول دعم الطاقة:
 هو مرهق ،وميثل انفاق ًا حكومي ًا �أعلى �ضعفني اىل 7�أ�ضغاف من النفقات على ال�صحة يف بع�ض البلدان
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مثل م�صر والهند واندوني�سيا والباك�ستان.
 هو م�ستهدف ب�شكل �سيئ ،فح�صة الفقراء من الدعمهي عادة �أقل مما ميثلون من عدد ال�سكان.
 هو يزيد االنبعاثات الكربونية .فعلى �سبيل املثال،تطلق البلدان التي تدعم وقود الديزل ابنعاثات كربونية
لكل فرد تبلغ �ضعفي ما تطلقه بلدان �أخرى ذات دخل
مماثل لكل فرد.
وميثل لبنان حالة منوذجية ت�ستحق الدر�س .فقد بلغت
حتويالته ال�سنوية اىل كهرباء لبنان عام � 2006أدنى قلي ًال
من بليون دوالر ،ما ميثل  4يف املئة من الناجت املحلي
االجمايل �أي �أكرث من  20يف املئة من ايرادات احلكومة
(.)Ministry of Finance, 2010; word bank, 2008
واذا كان الدعم �سينخف�ض ،ف�سوف ينخف�ض االعتماد
على امل�ستوردات ،وهذا ي�ؤدي اىل حت�سن يف الو�ضع املايل
للحكومة .وميكن اعادة تخ�صي�ص الوفر يف االيرادات
لتلبية احتياجات عاجلة �أخرى يف قطاعات �أخرى ،مثل
ال�صحة والرتبية.
ووفق ًا للهيئة امل�صرية العامة للبرتول  ،بلغ اجمايل الدعم
املبا�شر للوقود يف م�صر نحو  8باليني دوالر يف / 2005
 .2006والت�صاعد الأخري يف ا�سعار النفط العاملية كبرَّ
هذا العبء ،خ�صو�ص ًا عندما تكون م�ستوردات البنزين
والديزل مطلوبة .وعلى �سبيل املقارنة ،كانت كلفة دعم
الوقود ال�سائل يف  2004 / 2003ت�ساوي تقريب ًا االيرادات
ال�سنوية من قناة ال�سوي�س .وكانت �أ�سعار الديزل عند
امل�ضخة �أدنى  10مرات مما هي يف قرب�ص ،و�أدنى نحو
 5مرات من الأ�سعار املقابلة يف لبنان واملغرب وتون�س
(.)American Chamber of Commerce, 2004

اجلدول 3

دعم ا�ستهالك الوقود كجزء من الكلفة التامة
لالمدادات ()2009

البلد
اجلزائر
م�صر
العراق
الكويت
ليبيا
قطر
ال�سعودية
االمارات
امل�صدر)IEA, 2010 b( :

ن�سبة الدعم
41.4
56.3
57.4
53.3
52.0
63.2
78.9
55.7

وباملثل ،تبلغ كلفة اجمايل الدعم ال�سنوي لزيت الوقود
اخلفيف والديزل والبنزين والغاز الطبيعي وغاز البرتول
امل�سال والكهرباء يف �سورية  6باليني دوالر .وبلغ الدعم
ارتفاع ًا ن�سبته  340يف املئة من الأ�سعار احلقيقية.
وت�سعى احلكومة اىل �إلغاء الدعم تدريجي ًا من �أجل بلوغ
م�ستويات الأ�سعار العاملية خالل العقد املقبل (Abdel
 .)Gelil, 2007يبني اجلدول  3دعم الطاقة كن�سبة من
الكلفة التامة لالمدادات يف بلدان عربية خمتارة.
بالن�سبة اىل البلدان امل�صدرة ال�صافية للنفط ،ميثل
دعم الوقود الأحفوري كلفة الفر�صة البديلة لبيع كمية
الوقود املدعومة ب�أ�سعار ال�سوق ،بينما يف البلدان
امل�ستوردة ال�صافية للنفط ،ميثل هذا الدعم االنفاق
احلكومي املبا�شر .وبد ًال من ذلك ،ميكن رفع جزء من
الدعم واعادة تخ�صي�ص اجلزء الآخر لتحقيق الهدف
املحدد لآلية الدعم .وعلى �سبيل املثال ،تقرتح وكالة
الطاقة الدولية تقدمي دعم لتزويد الأرياف بالكهرباء،
ما يجعل خدمات الطاقة متوافرة للفقراء ويف نطاق
قدرتهم على االحتمال .ومنذ  ،2003رفع الأردن كل
الدعم املبا�شر عن الوقود الأحفوري (ما عدا غاز البرتول
امل�سال اخلا�ص باملنازل) و�أدخل دعم ًا تقاطعي ًا ل�صالح
املناطق الريفية و�ضخ املياه وا�ضاءة ال�شوارع والعائالت
املنخف�ضة الدخل .ومل يعد للأردن و�صول اىل النفط
العراقي ،الذي كان يح�صل عليه من قبل ب�أ�سعار
امتيازية ،ما دفعه اىل ادخال ا�صالحات يف الأ�سعار.
كما �أعلنت بلدان عربية �أخرى عن خطط لتخفي�ض
دعمها .فم�صر تخطط لرفع دعم الطاقة يف جميع
ال�صناعات مع نهاية  ،2011يف حني با�شرت االمارات
العربية املتحدة تخفي�ض دعم البنزين يف ني�سان
(ابريل)  2010وتخطط جلعله متما�شي ًا مع م�ستويات
الأ�سواق العاملية (.)IEA, 2010 b
تتعر�ض غالبية االقت�صادات العربية� ،إن مل يكن كلها،
لتقلبات �سوق النفط العاملية .وتعتمد الدول املنتجة للنفط
�أ�سا�س ًا على ايرادات ال�صادرات النفطية لتمويل خططها
االمنائية التي تتعر�ض لت�أثريات اقت�صادية �سلبية حادة
عندما تهبط �أ�سعار النفط العاملية .ومن جهة �أخرى ،ف�إن
بلدان ًا م�ستوردة للنفط مثل الأردن واملغرب �سوف تت�أثر
ب�شكل كبري نتيجة �أي زيادة يف �أ�سعار النفط .وت�شكل
كفاءة الطاقة ،وتنوع م�صادرها ،وت�شجيع اال�ستثمار،
ون�شر تكنولوجيات الطاقة املتجددة على نطاق وا�سع،
عام ًال رئي�سي ًا يف تخفي�ض تعر�ض االقت�صادات العربية
لتقلبات �أ�سعار النفط ،وتعزيز �أمن الطاقة ا�ضافة اىل
توفري فوائد بيئية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

الفارج املغربّ � :أول �شركة �أ�سمنت تبني حمطة لطاقة الرياح
ُ
ابتدئ العمل يف � ّأول حمطة طاقة هوائية تابعة ل�شركة م�صانع
الأ�سمنت «الفارج املغرب» يف �شهر حزيران /يونيو  ،2005وذلك
لإمداد م�صنعها يف تطوان بالطاقة الكهربائية .وقد � ّأمنت هذه املحطة
الهوائية ما يقرب من  % 40من حاجة امل�صنع للكهرباء .كما كانت
املحاولة الأوىل ،على ال�صعيد العاملي ،ال�ستخدام طاقة الرياح يف
م�صانع الأ�سمنت.
نال امل�شروع ،يف �أيلول�/سبتمرب � ،2005شهادة �آلية التنمية النظيفة
( )CDMا ُملن�ش�أة مبوجب بروتوكول كيوتو ،وذلك ال�ستيفائه كافة
املوا�صفات وال�شروط  .فقد ح َّلت الكهرباء الناجتة من حمطة طاقة
الرياح ّ
حمل الكهرباء التي كانت تو ّلدها املعامل احلرارية ،وبالتايل
خ ّف�ضت انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري بحواىل  30000طن من
ثاين �أك�سيد الكربون �سنو ّي ًا.
وكان لفعالية حمطة الرياح الأوىل هذه ،بالإ�ضافة �إىل ارتفاع تكلفة
الكهرباء� ،أثر بالغ� ،إذ �أقدمت ال�شركة على اغتنام الفر�صة التي ّ
وفرها
الإطار التنظيمي اجلديد يف املغرب الذي �أجاز التوليد الذاتي للطاقة
الكهربائية حتى  50ميغاواط بعد �أن كان احل ّد الأق�صى �سابق ًا 10
ميغاواط.
لذلك ق ّررت الفارج املغرب تو�سعة حمطة طاقة الرياح احلالية
ثالثة �أ�ضعاف على مرحلتني .وبد�أ ت�شغيل املرحلة الأوىل يف كانون
الأول/دي�سمرب � ،2008أما املرحلة الثانية فقد بد�أ ت�شغيلها يف العام
ُ 2009ق َب ْيل انطالق العمل يف ّ
خط الإنتاج الثاين يف م�صنع تطوان.
ومتلك ال�شركة الآن حمطة لطاقة الرياح بقدرة  32ميغاواط ،وهي
ويتطلب تخ�ضري قطاع الطاقة ا�ستبدال اال�ستثمارات يف
م�صادر الطاقة امل�سرفة يف اطالق االنبعاثات الكربونية
با�ستثمارات يف الطاقة النظيفة ويف حت�سينات كفاءة
الطاقة .وكثري من الفر�ص املتاحة لتح�سني كفاءة الطاقة
يحالفها النجاح وتخف�ض النفقات اجلارية ،يف حني �أن
اال�ستثمارات يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة تنمو
فع ًال يف ال�سوق حالي ًا �إذ انها �أخذت ت�صبح مناف�سة ب�شكل
متزايد .وهناك اجراءات قد تكون �أكرث كلفة وميكن �أن
تت�سبب يف جعل البلدان مناف�سة اقت�صادي ًا مع تبني
فر�ض �سعر معتدل على االنبعاثات الكربونية .وا�ضافة
اىل ذلك� ،ستكون خيارات الطاقة اخل�ضراء �أكرث تناف�سية
عندما ت�ؤخذ يف االعتبار التكاليف املجتمعية واخلارجية
لتكنولوجيات الوقود الأحفوري� .أما �سوق الكربون
العاملية الراهنة ،مع �أي تطور م�ستقبلي حمتمل قبل �سنة
 2012ب�ش�أن انبعاثات الكربون و�أ�سعاره ،فقد تقدم حافز ًا

تع ّد الع ّدة لت�أهيل تو�سعة حمطة طاقة الرياح ل�شهادة �آلية التنمية
النظيفة ،وهي �ست�ؤدي �إىل تخفي�ض انبعاثات الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري مبقدار  58000طن �سنو ّي ًا .وتو ّلد اليوم حمطة
طاقة الرياح حواىل  % 65من الطاقة الالزمة لهذا امل�صنع� ،أي ما يوازي
 % 20تقريب ًا من اال�ستهالك الكلي للطاقة الالزمة مل�صانع الأ�سمنت
الأربعة التابعة ل�شركة الفارج املغرب.
بلغت الكلفة الإجمالية ملحطة الرياح هذه ما يقرب من  500مليون
درهم مغربي �أي  63.7مليون دوالر .ولي�س هذا باال�ستثمار املربح
كثرياً� ،إال �أنّه ي�ساهم يف �ضمان ا�ستمرار �إمدادات التيار الكهربائي
للم�صنع وي�ستجيب لتط ّلعات ال�شركة نحو حتقيق التنمية
امل�ستدامة.

قوي ًا للتحول اىل الطاقة اخل�ضراء.

ب .امل�ضاعفات االجتماعية

على رغم غنى املنطقة العربية مبوارد الطاقة ،فقد كان
يف العام  2002نحو  65مليون �شخ�ص يف البلدان العربية
( ،)% 21.4غالب ًا يف املناطق الريفية ،يفتقرون اىل
الو�صول اىل الكهرباء ،ويعاين  60مليون �شخ�ص �آخر
من نق�ص حاد يف االمدادات ،وذلك يف املناطق الريفية
واحل�ضرية الفقرية على حد �سواء (.)ESCWA, 2005
ويرتافق الفقر يف الطاقة مع �ضعف التح�صيل العلمي
واخلدمات ال�صحية ،ويعيق اندماج املجتمعات الفقرية
يف املناطق الريفية يف الن�شاطات االقت�صادية املنتجة.
ولتمكني هذه املجتمعات من الو�صول اىل خدمات طاقة
املوزعة
ع�صرية ،فقد تكون نظم توليد الطاقة املتجددة َّ
�أكرث وفر ًا يف الكلفة من نظم امداد الطاقة املركزية
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التقليدية .وعلى رغم �أن لتكنولوجيات الطاقة املتجددة
تكاليف ر�أ�سمالية �أعلى يف العادة ،ف�إن هذه التكاليف
ميكن تعوي�ضها و�أكرث عن طريق الوفر يف تكاليف النقل
والتوزيع والوفر يف خ�سائر الطاقة املرافقة لهما ،و�أي�ض ًا
عن طريق الوفر يف تكاليف الت�شغيل.
ويرتافق وقود الكتلة احليوية التقليلدي الذي ي�ستعمل
للطبخ والتدفئة مع م�ستويات عالية من التلوث داخل
البيوت و�سوء ال�صحة ( .)IEA, 2009وان التو�سع يف
تزويد الأرياف بالكهرباء من خالل ا�ستعمال م�صادر طاقة
متجددة تقليدية وغري مركزية ي�ساعد العائالت الريفية
الفقرية يف التخلي عن ا�ستعمال الكتلة احليوية ،خا�صة
الأ�شجار .وهذا من �ش�أنه الت�صدي للفقر يف الطاقة الذي
ي�صيب الكثريين يف البلدان العربية وي�ساهم يف حتقيق
�أهداف التنمية االجتماعية� .إن ن�شر تكنولوجيات الطاقة
املتجددة ي�ساهم يف تعزيز التنمية ،وحت�سني م�ستويات
املعي�شة وال�صحة يف املناطق الريفية والنائية .ومن �ش�أن

م�صادر الطاقة اخل�ضراء �أن تتيح الوقت الذي ينق�ضي
يف جمع الكتلة احليوية لت�أدية املزيد من الن�شاطات
املنتجة الأخرى مثل تربية الأطفال .وقد مت ا�ستعمال
الدعم ملرة واحدة من �أجل الو�صل ب�شبكة الغاز الطبيعي
�أو الكهرباء يف املغرب كحافز للم�ستهلكني للتحول عن
الكتلة احليوية اىل م�صادر طاقة �أنظف (World Bank,
 .)2010ويف بع�ض احلاالت ،كان دعم الطاقة هذا ناجح ًا
يف تخفيف وترية الفقر .وقد خف�ض دعم البرتول يف
 2005ـ  2006حدوث فقر بن�سبة  8يف املئة يف اليمن و 5يف
املئة يف املغرب (.)IEA et al., 2010 c
وت�شمل احللول القليلة الكلفة النظم الفوتوفولطية
ال�شم�سية الالمركزية ،مع ما يرافقها من انخفا�ض
تكاليف الت�شغيل اىل جانب �أنها تخلق م�شاريع �صغرية
مرنة .ومثال رائد على هذا التحول هو برنامج الكهربة
الريفية يف املغرب ،الذي حلظ تزويد الكهرباء ال�شم�سية
الفوتوفولطية اىل ما جمموعه  34.400قرية يقطنها نحو

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
 12مليون �شخ�ص يعي�شون يف مناطق ريفية خالل
الفرتة  1995ـ  .2007وب�سبب ازدياد تكاليف و�صل املنازل
الريفية ب�شبكة الكهرباء ،مل يكن تو�سيع ال�شبكة جمدي ًا،
وكان النظام املنزيل ال�شم�سي الفوتوفولطي االفرادي
اخليار الأف�ضل .وا�ضافة اىل ذلك ،يهدف م�شروع
«بروما�سول» لزيادة ا�ستعمال �سخانات املياه ال�شم�سية
يف املرافق التجارية يف املغرب اىل توفري نحو � 800ألف
برميل نفط م�ستورد خالل � 4سنوات .هذا يعادل نحو 700
مليون دوالر وانخفا�ض ًا مقداره نحو  1.5مليون من مكافئ
االنبعاثات الكربونية .وكانت للم�شروع ت�أثريات حمددة
جتاوزت كثري ًا جمرد هدف امل�ساهمة يف تخفي�ض اعتماد
البالد على الوقود الأحفوري .ومن الناحية البيئية ،من
املتوقع �أي�ض ًا �أن يخف�ض امل�شروع نحو � 920ألف طن من
االنبعاثات الكربونية حتى �سنة .2020
ويف ما يتعلق بالت�أثريات االقت�صادية للم�شروع ،فقد زاد
القدرة املركبة ل�سخانات املياه ال�شم�سية من نحو � 35ألف
مرت مربع من الالقطات ال�شم�سية عام  1998اىل �أكرث
من � 240ألف مرت مربع عام  ،2008كما زاد عدد ال�شركات
امل�ستوردة وامل�صنعة لهذه ال�سخانات من نحو خم�سة اىل
�أكرث من .40
ومن حيث النتائج االجتماعية للم�شروع ،فمن املتوقع
�أن يخلق نحو � 13ألف وظيفة جديدة بحلول �سنة 2020
(.)Allali, 2011

ج .امل�ضاعفات البيئية

ي�سبب نظام الطاقة احلايل املبني على الوقود الأحفوري
يف املنطقة العربية ويف مناطق �أخرى من العامل �أ�ضرار ًا
بيئية حادة على مدى كل مرحلة من �سل�سلة قيمة
الطاقة التي ت�شمل التنقيب واال�ستخراج والنقل واملعاجلة
والتحويل .والبنى التحتية للوقود الأحفوري م�س�ؤولة
عن معظم التعر�ض لتلوث الهواء ،وتلويث املياه اجلوفية
والرتبة بالهيدروكربونات واملعادن النزرة ،والت�سربات
النفطية يف املحيطات والأنهار ،ومعظم انبعاثات غازات
الدفيئة .ال تقت�صرالتكاليف التي تتكبدها املجتمعات
العربية فقط على النتائج املبا�شرة للتدهور البيئي
والعواقب ال�سلبية التي ت�ؤثر يف الرعاية ال�صحية ،لكنها
ت�ستتبع �أي�ض ًا تكاليف ت�ؤثر يف جممل القدرة االنتاجية
لالقت�صادات العربية .و�سوف يهدد تغري املناخ ب�شكل
خا�ص املكا�سب االقت�صادية واالجتماعية التي حتققت
يف البلدان العربية .وقد تبني �أن املناخ ي�ؤثر بقوة (لذلك
ف�إن تغري املناخ ي�ؤثر مبا�شرة) يف توافر املياه ،وانتاجية
املزارع والغابات وم�صائد الأ�سماك ،و�شيوع موجات

احلر والرطوبة الثقيلة الوط�أة ،وجغرافية الأمرا�ض،
والأ�ضرار املتوقعة من العوا�صف والفي�ضانات وموجات
اجلفاف ،واحلرائق الهائلة ،وخ�سارة املمتلكات املتوقعة
من ارتفاع م�ستويات البحار ،وا�ستثمارات الر�أ�سمال
والتكنولوجيا والطاقة املكر�سة لتح�سني نواحي املناخ التي
ال ن�ست�سيغها ،وتوزع ووفرة الأنواع من جميع الأ�صناف،
( .)Holdren, 2008 - AFED, 2009والتكاليف التي
�ستتكبدها البلدان العربية نتيجة ت�أثريات تغري املناخ يف
معظم هذه الأبعاد يف ظل �سيناريو الو�ضع القائم �ستكون
كبرية .وقد تكون البلدان العربية بد�أت فع ًال تعاين من
بع�ض ت�أثريات تغري املناخ.
يوفر التحول اىل قطاع الطاقة اخل�ضراء كثري ًا من
الفوائد ،لكن االعتماد على التكنولوجيات امل�ستعملة
قد يثري يف بع�ض احلاالت م�سائل بيئية .وقد تنتج
هذه الفوائد من التحول يف �أمناط توليد الكهرباء.
�أو ًال ،ميكن تخفي�ض االنبعاثات الكربونية ب�شكل
كبري وجتنبها متام ًا يف بع�ض احلاالت .وعادة ،تعترب
املرحلة ب�أنها تراوح بني  0.22طن من ثاين
االنبعاثات ّ
�أوك�سيد الكربون  /ميغاواط �ساعة و 0.73طن من ثاين
�أوك�سيد الكربون  /ميغاواط �ساعة ،وذلك يتوقف على
التكنولوجيا امل�ستعملة ( .)LBNL, 2007ثاني ًا ،ميكن
تخفي�ض �أوك�سيدات النيرتوجني وثاين �أوك�سيد الكربيت
واجل�سيمات ،التي هي كلها م�ضرة بال�صحة الب�شرية
وت�سبب م�شاكل بيئية وانخفا�ض الر�ؤية ،والأوزون
الأر�ضي ( .)IEA et al., 2010واملطر احلم�ضي الذي
ي�سببه ثاين �أوك�سيد الكربيت ميكن �أن يجعل البحريات
والأنهار �شديدة احلمو�ضة بالن�سبة اىل احلياة احليوانية
والنباتية ،وهو يلحق الأ�ضرار باملحا�صيل والأبنية.
وتتحد �أوك�سيدات النيرتوجني مع مواد كيميائية �أخرى
لت�شكل الأوزون الأر�ضي �أو ال�ضباب الدخاين ،اللذين
يهيجان الرئتني في�سببان االلتهاب ال�شعبي وذات الرئة.
ثالث ًا ،ميكن حفظ ا�ستهالك املياه التي ت�ستعمل عادة
يف حمطات الطاقة التقليدية لأغرا�ض التربيد .لكن
جتدر اال�شارة اىل �أن بع�ض الت�صاميم اخلا�صة مبحطات
الطاقة ال�شم�سية املركزة ت�ستخدم كميات كبرية من
املياه ( .)NREI, 2010رابع ًا ،ميكن جتنب الأ�ضرار التي
تلحق بالأرا�ضي واملياه يف �شكل ت�سربات نفطية تقتل
النباتات واحليوانات� ،أو الأ�ضرار الناجتة من التعدين
واحلفر والتكرير ونقل الوقود الأحفوري .وت�ؤثر بع�ض
تكنولوجيات الطاقة املتجددة على الأرا�ضي واملياه لكن
اىل درجة �أقل كثري ًا .وقد ت�ؤثر توربينات الهواء على �أنواع
الطيور واخلفافي�ش ،كما ت�ؤثر امل�شاريع الكهرمائية يف
بع�ض احلاالت على احلياة الربية والنظم االيكولوجية.
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قدرت درا�سة �أجراها البنك الدويل التكاليف االقت�صادية
للتدهور البيئي كجزء من الناجت املحلي االجمايل يف
بلدان عربية خمتارة مبا يرتاوح بني  2.1يف املئة يف
تون�س و 4.8يف املئة يف م�صر ( .)Larsen, 2010وقد
ترافق ذلك مع تكاليف الرعاية ال�صحية الناجتة من مياه
ال�شرب واملرافق ال�صحية والوقاية ال�صحية غري الوافية،
والت�أثريات ال�صحية لتلوث الهواء اخلارجي يف املناطق
الريفية ،وتدهور املوارد الطبيعية املتجددة (الأرا�ضي
واملياه العذبة) .وترافق التدهور ال�ساحلي (الذي ي�ؤثر
�أ�سا�س ًا على اال�ستجمام وال�سياحة) ،والت�أثريات ال�صحية
لتلوث الهواء املنزيل من ا�ستعمال �أنواع الوقود ال�صلبة
للطبخ ،وادارة النفايات ،مع تكاليف منخف�ضة ب�شكل
كبري (.)Larsen, 2010

 .Vالنتائج والتو�صيات
�أدى قطاع الطاقة يف املنطقة العربية دور ًا حا�سم ًا يف
التنمية االجتماعية ـ االقت�صادية يف املنطقة و�سي�ستمر
يف ت�أدية هذا الدور .وم�صدرو وم�ستوردو النفط العربي
معر�ضون ب�شكل كبري لتقلب �سوق النفط العاملية.
و�سوف ي�ستتبع تخ�ضري قطاع الطاقة يف البلدان العربية
فوائد اقت�صادية واجتماعية وبيئية جمة.
نظر ًا للتباينات الكبرية يف املنطقة العربية ،ف�إن التحول
اىل طاقة خ�ضراء �سوف يختلف ب�شكل كبري بني البلدان
املختلفة .وعلى البلدان التي لديها م�ستويات عالية
من منو الناجت املحلي االجمايل ،مثل جمموعة جمل�س
التعاون اخلليجي التي تتمتع بكثافة كربون عالية وب�صمة
ايكولوجية كبرية لكل فرد� ،أن تخف�ض كثافة الطاقة
لديها من دون �أن يعيق ذلك م�ستوى التنمية الب�شرية.
وعلى البلدان التي ما زالت حتافظ على ب�صمة ايكولوجية
منخف�ضة ن�سبي ًا لكل فرد ان تنا�ضل لتحقيق تنمية ب�شرية
�أف�ضل من دون �أن تزيد كثري ًا ب�صماتها االيكولوجية.
يهدف التحول اىل نظام طاقة خ�ضراء ،بني �أمور �أخرى،
اىل تخفي�ض الفقر يف الطاقة .هذا يعني توفري الطاقة
اىل نحو  60مليون �شخ�ص يفتقرون حالي ًا اىل الكهرباء
يف املنطقة العربية .وتعد تكنولوجيات الطاقة املتجددة
و�سيا�سات الطاقة الداعمة لها مب�ساهمة كبرية يف
حت�سني م�ستويات املعي�شة وال�صحة العامة يف املناطق
الريفية والنائية.
هناك فائدة مبا�شرة �أخرى للتحول اىل الطاقة اخل�ضراء
هي خلق «وظائف خ�ضراء» .وت�شري التجارب العاملية اىل

�أن التحول اىل تكنولوجيات الطاقة املتجددة مييل اىل
توليد وظائف �أكرث من تكنولوجيات الطاقة التقليدية.
�أن تبني حت�سينات لكفاءة الطاقة وم�صادر الطاقة
املتجددة يخف�ض تعر�ض االقت�صادات العربية لتقلبات
�أ�سعار النفط ،ويعزز �أمن الطاقة ،وي�ساهم يف التنوع
االقت�صادي .وحت�سني كفاءة الطاقة من �ش�أنه �أن يخف�ض
الطلب على الطاقة ويح�سن امليزان التجاري ،ف�ض ًال عن
حت�سني التناف�سية االقت�صادية .وتخف�ض حلول الطاقة
اخل�ضراء االنبعاثات الكربونية والتعر�ض لتلوث الهواء.
يجب تذليل عدد من العوائق ال�سيا�سية وال�سوقية
واالقت�صادية من �أجل ترويج الطاقة اخل�ضراء يف البلدان
العربية .هذا التحليل يو�صي البلدان العربية مبا ي�أتي:
� .1إزالة العوائق احلالية التي حتول دون التحول اىل
نظام طاقة خ�ضراء ،مبا يف ذلك انعدام اال�ستثمار
يف الأبحاث والتطوير وبناء القدرات و�صنع ال�سيا�سة
املتكامل.
	.2ا�صالح االطار الت�شريعي وامل�ؤ�س�سي احلايل لت�سهيل
االنتقال اىل اقت�صاد �أخ�ضر.
 .3توفري نظام حوافز ي�شجع اال�ستثمار يف تكنولوجيات
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.
 .4تبني كفاءة الطاقة وادارة اجلانب املتعلق بالطلب
والطاقة املتجددة كركن ل�سيا�سة طاقة جديدة ،تبنى
على جهود من�سقة ت�شمل احلكومة والقطاع اخلا�ص
والقطاع املايل واجلهات املعنية الأخرى.
 .5تعديل �أ�سعار الطاقة با�ستمرار لتعك�س الكلفة
االقت�صادية احلقيقية والندرة والكلفة احلدية الطويلة
املدى والأ�ضرار البيئية .وا�صالح �أ�سعار الطاقة هو
�أداة فعالة لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة والتحول اىل
تنمية قليلة الكربون ،ما ي�ؤدي يف الوقت ذاته اىل
زيادات كبرية يف االيرادات احلكومية .ويجب
�إعادة تخ�صي�ص هذه االيرادات لتعزيز التو�سع يف
تكنولوجيات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.
	.6البدء يف مناق�شة �سيا�سية ل�صياغة �آلية م�ؤ�س�سية
جديدة ل�ضمان ان�سجام �سيا�سات الطاقة واملناخ يف
املنطقة العربية.
على البلدان العربية �أن تتبنى برناجم ًا اقليمي ًا �ضخم ًا
بعيد املدى لزيادة ا�ستعمال طاقة الرياح والطاقة
ال�شم�سية .هذا الربنامج من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف تنويع
االقت�صادات العربية وي�ضمن �أمن امدادات الطاقة ،يف
حني ي�ضمن للبلدان العربية و�ضع ًا م�ستدام ًا ورائد ًا يف
الأ�سواق كم�صدرين للطاقة اخل�ضراء.
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مالحظة
�ساهمت مها عبد الوهاب من جامعة اخلليج العربي
يف هذا الف�صل بتحديث البيانات االح�صائية املتعلقة
.بالطاقة واالنبعاثات يف البلدان العربية
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مقدمة
.I
ّ
ي�شكّ ل الوعي املتنامي بدور اجلن�س الب�شري ال�سلبي يف
تغي املناخ �ضغوط ًا جديدة على القطاعات ال�شديدة
تفاقم رّ
امل�سببة
الإنتاج للكربون لكي تخفّ �ض انبعاثاتها من الغازات ّ
لالحتبا�س احلراري .وخ�شي ًة من العواقب الوخيمة
املحتَملة ،عملت احلكومات املختلفة يف كافة �أرجاء العامل،
التغي املناخي والأ�ضرار
على و�ضع خطط طموحة ملعاجلة رّ
التي ميكن �أن يلحقها بالنظم الإيكولوجية والبيئة العاملية.
ومع �أن االنبعاثات يف الدول العربية قد ارتفعت ب�شكل
كبري على مدى العقدين املن�صرمني ،كما يو�ضح ال�شكل ،1
ف�إن انبعاثاتها من غازات االحتبا�س احلراري ال تزال تُعترب
ن�سبي ًا وال ت�شكل �سوى جزء �ضئيل من االنبعاثات
منخف�ض ًة ّ
العربية ،يف الوقت
العامليةُ .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن الدول
ّ
قانوني ًا ب� ّأي اتّ فاق يفر�ض عليها
احلا�ضر ،لي�ست ُملزَمة
ّ
تخفي�ض انبعاثاتها.
غري � ّأن على الدول العربية �أن ت�ضع �إ�سرتاتيجيات للتطوير
ال�صناعي لتخفي�ض الكربون من �أجل حتقيق ما يلي:

انبعاثات 2005

طن مرتي من مكافئ
ثاين �أوك�سيد الكربون

امل�صدر:

ميكن �أن يرتك �أثر ًا كبري ًا على القدرة التناف�سية
لل�صناعات العربية .ولقد اقرتحت الواليات املتحدة
واالحتاد الأوروبي ،مث ًال ،تدابري لفر�ض عقوبات
ِ
املنتفعة من عدم التزامها بحدود
على الدول
م�ستهدفة النبعاثات غازات االحتبا�س احلراري،
َ
وهذا ما قد ي�ؤثّ ر �سلب ًا على جتارة البلدان النامية
التي ال حتاول تخفي�ض انبعاثاتها ،وكذلك على
�صادراتها.

2 .2اال�ستفادة من �إمكانات خلق فر�ص عمل جديدة

التحول الو�شيك
وتنويع الناجت املحلي الإجمايلّ � .إن
ّ
يف جمال الطاقة �سوف ُي ِ
وجد فر�ص ًا لدخول �صناعات
ال�شم�سية وطاقة
معدات الطاقة
جديدة مثل ت�صنيع ّ
ّ
املتجددة �إىل �أوروبا .وب�إمكان
الرياح وت�صدير الطاقة
ّ
الدول العربية اال�ستفادة من هذه الفر�ص اجلديدة
لزيادة �إمكانات التوظيف وتنويع الناجت املحلي
حتولها هذا ،على �أن
الإجمايلّ ،
مما ي�ساعدها ،يف ّ
ت�صبح اقت�صادات قائمة على املعرفة.
3 .3توفري الوقود وتخفي�ض التكاليف .التوفري يف

زيادة انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون يف الدول العربية بني العامني  1990و 2005

ال�شكل 1

قطر
الكويت
اليمن
عُ مان
لبنان
االمارات
املغرب
الأردن
ال�سعودية
م�صر
تون�س
البحرين
العراق
�سورية
اجلزائز
ليبيا
جيبوتي
املجموع

�1 .1إعداد ال�صناعات املحلية من �أجل عامل �أقلّ �إنتاج ًا
فالتحول �إىل منتجات منخف�ضة الكربون
للكربون.
ّ

زيادة انبعاثات منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا بني  1990و 2005
معدّ ل الزيادة 2005 :مقابل 1990

44

3.0

78

2.9

20

2.8

30

2.6

17

2.6

116

2.2

47

2.2

20

2.0
1.9

333
163

1.9
1.7

23
1.6

18

1.5

100

1.5

51
96

1.3
1.3

49
0.4
1205
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0.3
1.9

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
أهم الدوافع لتخفي�ض
ا�ستهالك الوقود هو من � ّ
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري .ف�إذا ما �ساعدنا
املحلية على زيادة كفاءتها يف ا�ستهالك
ال�صناعات
ّ
الطاقة ،ف�إن ذلك �سوف يخف�ض اال�ستهالك املحلي
مما يتيح للدول املنتجة للبرتول توفري
العام للطاقةّ ،
ً
املواد الهيدروكربونية للت�صدير بدال من ا�ستخدامها
يف توليد الكهرباء .كما �أن خف�ض اال�ستهالك ميكن
�أن يخفّ �ض ذروة الطلب على الكهرباء ،وهذا ما ي�ؤثّ ر
مبا�شرةً على متط ّلبات اال�ستثمار يف معامل كهرباء
جديدة.
التلوث .نتيجةً
4 .4معاجلة �آثار تغيرّ املناخ واحل ّد من ّ
العربية
البالد
تتعر�ض
ّ
لالحرتار العاملي ،ميكن �أن ّ
لت�أثريات بالغة ناجمة عن اختالالت املناخ العاملي.
الت�صحر والظواهر
ومنها نق�صان االمطار وكثافة
ُّ
املناخية ال�شديدة ،مثل اجلفاف والفي�ضان وارتفاع
وحتم�ض املحيط وفقدان
م�ستوى �سطح البحر
ُّ
التنوع البيولوجي ،وحتى وفيات الب�شر الناجمة
ّ
احلر .لذا ف�إن مبادرات �إدارة غازات
موجات
عن
ّ
التكيف
االحتبا�س احلراري ت�ساهم يف تعزيز تدابري ّ
التغيات ومكافحة عواقبها .كما �أن تخفيف
مع
رّ
انبعاثات الكربون ينعك�س مبا�شرةً تخفي�ض ًا يف
امللوثة للهواء كاجلزيئات ال�صلبة
�إطالق املواد ِّ
و�أوك�سيدات النيرتوجني و�أوك�سيدات الكربيت،
ال�صحة العامة.
تهدد
التي ِّ
ّ
ُقر البلدان
ت
والتقني.
املايل
الدعم
على
احل�صول
5 .5
ّ
املتقدمة ب�ضرورة توفري امل�ساعدات املالية والتقنية
ِّ
ُ�سرع ُ
اخلطى نحو عامل �أقلّ
للبلدان النامية كي ت ِّ
التو�صل �إىل اتفاق
عدم
من
�إنتاج ًا للكربون ،بالرغم
ّ
العربية ميكن �أن
نهائي بهذا ال�ش�أن .غري � ّأن الدول
ّ
ت�ستفيد من دعم مايل مثل الذي توفره �آلية التنمية
النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتو (�أو ما قد يعقبها
مبوجب �أي اتفاق يف امل�ستقبل) ،ومن �أعمال
التخفيف املالئمة على ال�صعيد الوطني ،وكذلك
من نقل تقنيات خف�ض الكربون .علم ًا ب�أن تطوير
�صناعة منخف�ضة الكربون يف املنطقة يتط ّلب
املخت�صة يف القطاعني العام
املعنية
تعاون اجلهات
ّ
ّ
واخلا�ص ،من �أجل �ضمان �أخذ جميع مواقفها
و�أولوياتها وهمومها بعني االعتبار.
نعالج يف هذا الف�صل االقت�صاد املنخف�ض الكربون
توجه وطني عام
من زاويتني .ينبغي �أن يكون هناك ّ
على �صعيد االقت�صاد ّ
ككل وعلى م�ستوى القطاع قبل
النظر �إىل امل�س�ألة من منظار كيان �صناعي يف القطاع
اخلا�ص.

� .IIإ�سرتاتيج ّية تطوير �صناعي لتخفي�ض
الكربون على امل�ستوى الوطني
ي�ستلزم تطوير �إ�سرتاتيجية لتخفي�ض الكربون على امل�ستوى
الوطني عدد ًا كبري ًا من املبادرات ميكن تق�سيمها �إىل ثالث
فئات ،هي�( :أ) ا�ستهداف ال�صناعات الكثرية اال�ستهالك
للطاقة( .ب) التزام مبادرات �شاملة لكفاءة الطاقة( .ج)
ت�صنيع منتجات لعامل � ّ
أقل �إنتاج ًا للكربون.

�أ .ا�ستهداف مبادرات تخفي�ض االنبعاثات يف
ال�صناعات الكثرية اال�ستهالك للطاقة (مثل
�صناعة الأ�سمنت)

يرجح �أن يكون للمبادرات التي تعالج القطاعات الكثيفة
َّ
جد ًا على تخفي�ض انبعاثات
وا�ضح
أثري
�
ت
للطاقة
اال�ستهالك
ّ
تفح ْ�صنا مث ًال عملية �إنتاج
غازات االحتبا�س احلراري .ف�إذا َّ
الأ�سمنت ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل  ،2يتبينّ لنا � ّأنه ميكن
حتقيق خف�ض هائل يف االنبعاثات بزيادة كفاءة ا�ستخدام
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عمليات �إنتاج الأ�سمنت
ا�ستخراج املواد اخلام
التك�سري
طحن املواد اخلام
الت�سخني املتق ِّدم
التحمي�ص املتق ِّدم

مقالع
�إنتاج اخلبَث يف الفرن
التربيد والتخزين
املزج
طحن الأ�سمنت
التخزين يف م�ستودع الأ�سمنت
امل�صدر:

WBCSD/IEA. 2009

الطاقة و�إحالل �أنواع الوقود البديل حمل الوقود الأحفوري
وا�ستعمال املواد املنخف�ضة الكربون.
وكما يبدو يف ال�شكل  ،3ف�إن ما يربو على  93يف املئة من
انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون يف �إنتاج الأ�سمنت هي من
جراء عمليات التفاعل واحرتاق الوقود .وبالتايل ف� ّإن من
ّ
أهم التدابري التي ميكن �أن تخفّ �ض االنبعاثات زيادة الكفاءة
� ّ
كفاءةً
احلرارية والكهربائية با�ستخدام �أكرث تقن ّيات الإنتاج َ
يف معامل الأ�سمنت اجلديدة ،و�إدخال تعديالت على معدات
كفاءة ا�ستخدام الطاقة حيث يكون ذلك جمدي ًا اقت�صادي ًا .ومن
�ش�أن ذلك تخفي�ض الطاقة املطلوبة لكل طن من الأ�سمنت مبا
مما ي� ّؤدي �أي�ض ًا �إىل تخفي�ض التكاليف
بني  20و 40يف املئةّ ،
يتحملها املنتج بتخفي�ض كلفة الطاقة.
التي ّ
باحلد من ا�ستخدام �أنواع الوقود
وثمة �أ�سلوب �آخر هو
ّ
ّ
الأحفوري ال�شديد الإنتاج للكربون وزيادة ا�ستخدام �أنواع

الوقود البديل يف عمليات �إنتاج الأ�سمنت .ف�إذا ا�ستُعي�ض
عن �أنواع الوقود الأحفوري با�ستخدام الوقود البديل
لت�سخني الأفران ي�صبح بالإمكان تخفي�ض االنبعاثات
حد كبري.
الناجمة عن العملية �إىل ّ
كما ميكن �أن ت�شمل االحتماالت الأخرى اال�ستعا�ضة عن
اخل َبث الكثيف الكربون مبواد �أخرى منخف�ضة الكربون
ذات خ�صائ�ص �أ�سمنتية ،وتطوير مواد بديلة ذات خ�صائ�ص
توازي �أو تفوق خ�صائ�ص �أ�سمنت بورتلند � مّإنا حتتاج �إىل
طاقة � ّ
أقل.

ب .التزام مبادرات �شاملة لكفاءة الطاقة

ميكن تطبيق مبادرات حت�سني كفاءة عمليات الت�صنيع
يف عدد كبري من ال�صناعات ،علم ًا ب�أن هذه املبادرات
ت� ّؤثر ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر على القدرات التناف�سية
والتوظيف يف �آالف امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة احلجم.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ومن �أو�ضح الأمثلة على ذلك و�أكرثها �شيوع ًا ا�ستخدام
فعالة و�أنظمة ت�سخني وتربيد عالية الكفاءة
حمركات ّ
ّ
املتجددة.
وا�ستهالك �أنواع الطاقة
ّ
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انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون من �إنتاج الأ�سمنت
اال�ستخراج
0.30%

طحن املواد اخلام واملعاجلة احلرارية
1.60%

فاملحركات يف الآالت وامل�ضخّ ات ت�ستهلك �شطر ًا كبري ًا من
ّ
جممل الطاقة الكهربائية امل�ستخدمة يف �أعمال الت�صنيع.
متغية ال�سرعة ذات
لذا ف� ّإن
املحركات رّ
ّ
التحول �إىل ا�ستخدام ّ
ً
املحركات الثابتة ال�سرعة ،ي�ؤدي
الكفاءة العالية ،بدال من ّ
�إىل تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة وحت�سني م�ستوى الأداء يف
�آن واحد.

الطحن النهائي
4.60%

ونظر ًا لأن الت�سخني والتربيد �أمران �ضروريان للعمليات
يف العديد من ال�صناعات ،مثل ت�صنيع املعادن وال�صناعات
العمليات ب�شكل م�ضبوط والتو�صيل
الغذائية ،لذا ف� ّإن عزل
ّ
عملية تالية ميكن
إىل
�
ة
عملي
من
والربودة
التعاقبي للحرارة
ّ
ّ
أولية امل�ستهلكة.
�أن ي� ّؤدي �إىل وفر كبري يف الطاقة ال ّ
ُي�ضاف �إىل ذلك � ّأن احلرارة املنخف�ضة املرتبة التي
ت�ستخدمها �صناعات كثرية يمُ كن �أن تو َّلد � ّإما ِمن م�صادر
متجددة مثل الطاقة
حرارة مهدورة و� ّإما من م�صادر
ّ
جد ًا �أن
املهم ّ
ال�شم�سية �أو الطاقة احلرارية اجلوفية .ومن ّ
تدعم احلكومات العربية مثل هذه املبادرات ،وذلك بتوفري
احلوافز املالية املالئمة ،خ�صو�ص ًا لأن تعريفات ا�ستهالك
و�سيعو�ض
جد ًا يف العديد من البلدان.
الكهرباء منخف�ضة ّ
ِّ
الوفر احلا�صل من
يفوقها،
بل
احلوافز،
عن تكاليف هذه
ُ
تخفي�ض متط ّلبات حمل الذروة وكذلك حترير املوارد
الهيدروكربونية من �أجل الت�صدير �أو ا�ستخدامات �أخرى
ذات قيمة �إ�ضافية (مث ًال البرتوكيماويات).
ون�شري �إىل �أن احلوافز املالية املطلوبة لدعم مبادرات كفاءة
الطاقة يف القطاع ال�صناعي ميكن �أن ت�شمل املنح للم�ساعدة
على انت�شار التجهيزات العالية الكفاءة �أو احل�سومات على
فواتري الكهرباء� ،إىل جانب تدابري �أخرى.

ج .ت�صنيع منتجات لعامل �أقلّ �إنتاج ًا للكربون

ميكن ت�صنيف مبادرات ت�صنيع منتجات لعامل � ّ
أقل
�إنتاج ًا للكربون يف فئتني :املبادرات الهادفة �إىل حت�سني
ال�صناعات القائمة حالي ًا ،وتلك الهادفة �إىل �إيجاد وتعزيز
�صناعات جديدة من �أجل �إنتاج منتجات منخف�ضة املحتوى
معدات كفاءة الطاقة.
الكربوين �أو طاقات
متجددة �أو ّ
ّ
بالن�سبة لتح�سني ال�صناعات املوجودة الآن ،ميكن اتّ خاذ
للتوجه نحو
املحلية
عدد من التدابري لتحفيز الأ�سواق
ّ
ّ
املنتجات العالية الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة ،وذلك بتوفري

التفاعالت

52.10%

امل�صدر:

احرتاق الوقود
41.40%

WBCSD/IEA. 2009

احلوافز للجهات الفاعلة يف القطاع اخلا�ص .وت�ستطيع
حد ًا �أدنى من مقايي�س كفاءة ا�ستهالك
احلكومات �أن تفر�ض ّ
الطاقة واملاء التي ي�شرتط �أن ت�ستوفيها املنتجات التي ُي�سمح
ببيعها يف البالد .فموا�صفات الكفاءة بالن�سبة لتجهيزات
تكييف الهواء ،مث ًال ،ت� ّؤثر ت�أثري ًا بالغ ًا على ا�ستهالك الطاقة
تقدم
وكذلك على متط ّلبات حمل الذروة .ومن املمكن �أن ّ
املرافق العامة ح�سومات للم�ستهلكني الذين ي�شرتون
�أجهزة جديدة ت�ستويف بع�ض �شروط الكفاءة الدنيا� ،أو حتى
ت�ستبدل الأجهزة القدمية املنخف�ضة الكفاءة لقاء ر�سوم
رمزية .و�إذا كانت فوائد حت�سني الكفاءة كبرية ،ي�صبح
بالإمكان �أي�ض ًا تقدمي دعم مايل ل�سحب الأجهزة والأدوات
جمة على امل�ستهلكني
مما ي�أتي بفوائد ّ
من اخلدمة مبكّ ر ًاّ ،
العامة جميع ًا .وهذا ما ميكن �أن يحدث ،على
واملرافق
ّ
وجه اخل�صو�ص ،يف البلدان التي تدعم حكوماتها �أ�سعار
ا�ستهالك الكهرباء.
و�إذا ما ُرفعت تعريفات الكهرباء بالن�سبة للم�ستخدمني
النهائيني �أو �أعيد تركيبها جلعل الإفراط يف اال�ستهالك
ّ
باهظ الثمن ،ف�إن ذلك يزيد االقتناع ب�ضرورة اقتناء �أجهزة
جديدة ذات كفاءة �أعلى .كما �أن �أنظمة الت�صنيف جتعل
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«دوبال» تطور تقنية «دي �إك�س» لف�صل خاليا الألومنيوم

علي حممد الزرعوين
�سعي ًا �إىل التقدم واالبتكار املتوا�صل ،تط ّور �شركة دبي للألومنيوم
املحدودة (دوبال) منذ �أكرث من � 25سنة تقنيات متقدمة لتقلي�ص
خاليا الألومنيوم ،من �ش�أنها حت�سني كفاءة الإنتاج والأداء البيئي
وتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة .وقد ك�شفت م�ؤخراً عن تقنية «دي
�إك�س» ،مت ّوجة التزامها تطوير تقنيات ال�صهر اخلا�صة بها ،التي
ميكنها مناف�سة مثيالتها يف ال�سوق العاملية لناحية الإنتاجية والقدرة
والكفاءة ،مع احلفاظ على �أعلى م�ستويات الأداء البيئي.
ابتكرت «دوبال» هذه التقنية عام  2006وطورتها الحق ًا بعد �أبحاث
مكثفة ،وهي ت�ستخدمها منذ عام  2008يف خط �إنتاج ب�سعة 40
خلية يف م�صهرها يف منطقة جبل علي .خالل العامني الأولني من
الت�شغيل ،رفعت القدرة الأمبريية لهذه اخلاليا من � 340إىل 380
كيلو�أمبري ،ما �أثبت قدرة التقنية امل�ستحدثة على العمل يف م�ستويات
�أمبريية مرتفعة.
بقدرة  380كيلو�أمبري ،حتقق تقنية «دي �إك�س» با�ستمرار �أداء ذات
م�ستوى عاملي يف خط الإنتاج ،لناحية الكفاءة احلالية (،)%95.45
و�صايف ا�ستهالك الطاقة ( 13.2كيلوواط يف ال�ساعة لكل كيلوغرام من
الألومنيوم) ،وتقلي�ص �صايف ا�ستهالك الكربون ( 0.415كيلوغرام

من الكربون لكل كيلوغرام من الألومنيوم) ،وانبعاثات الإنتاج .وقد
�سجلت التقنية عالمة فارقة جديدة يف االنبعاثات امل�شبعة ،ب�إنتاج
 0.010طن من ثاين �أوك�سيد الكربون فقط لكل طن من الألومنيوم.
وتعد هذه التقنية من �أف�ضل التقنيات املتوفرة حالي ًا من حيث
الكفاءة يف تقلي�ص خاليا الألومنيوم .وهي تتحول �إىل ابتكار رائد يف
هذا القطاع مع تطبيق حت�سينات م�ستمرة عليها.
مت الرتخي�ص لتقنية «دي �إك�س» �أي�ض ًا وا�ستخدامها يف املرحلة الأوىل من
م�صهر �شركة الإمارات للألومنيوم املحدودة (�إميال) ،الذي بد�أ ت�شغيله
عام  2010يف منطقة الطويلة يف �أبوظبي .وبقدرة  353كيلو�أمبري حالي ًا،
تتخطى خاليا هذا امل�صهر الـ 756م�ستويات الأداء املتوقعة ،عرب توفري
كفاءة تفوق  96.6يف املئة وحتقيق �صايف ا�ستهالك للطاقة �أقل من 13
كيلوواط يف ال�ساعة لكل كيلوغرام من الألومنيوم.
والتزام ًا بالتطوير املتوا�صل� ،أدت بحوث «دوبال» امل�ستمرة �إىل �إعادة
ت�صميم خاليا تقنية «دي �إك�س» لتعمل بقدرة �أمبريية �أعلى .وتعمل
 5خاليا من اجليل اجلديد يف خط جبل علي بقدرة  420كيلو�أمبري منذ
�آب (�أغ�سط�س)  .2010وترتكز التقنية املط ّورة ،املعروفة با�سم تقنية
التقلي�ص «دي �إك�س ،»+على تقنية «دي �إك�س» املثبتة والقوية.
علي حممد الزرعوين هو نائب رئي�س عمليات امل�صهر يف «دوبال».

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ا�ستهالك الأجهزة والأدوات للطاقة �أكرث �شفافية بالن�سبة
أ�شد كفاءةً ،
وحتث على
للم�ستهلك
ّ
التحول �إىل الأجهزة ال ّ
ّ
وذلك ب�إدخال عن�صر كفاءة الطاقة يف العنا�صر التي ي�ستند
�إليها امل�ستهلك عند اتخاذ قراراته.
وميكن �أي�ض ًا اللجوء �إىل احلمالت التوجيهية التي تركّ ز على
أ�شد كفاءة ،وذلك
الأ�ضرار البيئية وعلى فوائد الأجهزة ال ّ
لزيادة توعية امل�ستهلكني والت�أثري على �أمناط اال�ستهالك
والإنتاج .وقد تحُ قّ ق حمالت التوجيه والتوعية نتائج
معنية موثوقة يف نقل ر�سالتها
عظيمة �إذا �شاركت جهات
ّ
بو�ضوح .وخري َمثال على ذلك حملة «�أبطال الإمارات»
( )2009وهي جهد جماعي تقوم به جمعية الإمارات للحياة
الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العاملي ل�صون الطبيعة
وهيئة البيئة – �أبو ظبي ،وتدعمه وزارة الطاقة ووزارة
البيئة واملياه و«م�صدر» وهيئة مياه وكهرباء �أبو ظبي.
وقد ُو ِّزع �أكرث من  45000م�صباح كهربائي موفّ ر للطاقة على
ال�سكان يف جميع �أنحاء الإمارات يف خالل ثالثة �أ�شهر،
وذلك من �ضمن حملة وطنية للتعريف ب�أ�ساليب ب�سيطة
وتلوث الهواء والنفقات
ّ
فعالة يف تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة ّ
احلكومية يف الداخل.
� ّأما بالن�سبة �إىل �إيجاد وتعزيز �صناعات جديدة ،فاملطلوب جهد
من�سق لدعم القطاع اخلا�ص .وي�شمل ذلك ما يلي:
حكومي َّ
� .1إن�شاء الإطار امل�ؤ�س�ساتي املالئم .ففي معظم دول
املنطقة ال توجد جهة حكومية م�س�ؤولة ،ب�شكل وا�ضح،

املتجددة .لذلك ينبغي على
عن امل�سائل املتع ّلقة بالطاقة
ّ
احلكومات تعيني الكيانات التي تتولىّ الإ�شراف على
تطوير ال�سيا�سات والأنظمة وتخويلها ال�صالحيات الالزمة
ملتابعة التنفيذ.

�ألبا تدور املياه لري احلدائق
يف جممع م�صنع البحرين للأملنيوم (�ألبا) ،تن�شر الأ�شجار والأزهار
وال�شجريات على م�ساحة  240000مرت مربع .ومت ا�ستحداث واحة
ا�صطناعية تقدر م�ساحتها بنحو  90000مرت مربع عام  ،2009وهي
حتتوي على �أنواع كثرية من النباتات والأ�شجار .وحتيط بالواحة
�أ�شجار النخيل والأ�شجار املثمرة وال�شجريات والأ�شجار الظليلة
الأخرى .ويوجد �أكرث من � 100شجرة نخيل متوطنة ،و�أكرث من 600
�شجرة وا�شنطونية ،ونحو  1000من الزهور وال�شجريات املورقة
الأخرى.
يتم �سقي الواحة با�ستعمال املياه التي يعاد تدويرها من �أجزاء م�صنع
�ألبا املتنوعة� .أو ًال ،يتم �ضخ املياه املعاد تدويرها اىل بحرية تقع عند
ويعاد تدوير جزء من مياه البحرية من حمطة معاجلة
مدخل الواحةُ .
وي�ص َّرف جزء �آخر من �أبراج مياه التربيد .وتتم ت�صفية
املياه املبتذلة ُ

(فلرتة) املياه طبيعي ًا يف طبقة من احل�صى ومب�ساعدة النباتات.
ُ
وت�ستعمل مياه البحرية للري مبعدل  500مرت مكعب يومي ًا.
البحرية تعيل كائنات بحرية مثل الأ�سماك الذهبية وال�سالحف و�أنواع
�أخرى من الأ�سماك .وخالل ف�صل ال�صيفُ ،ت�شاهد طيور مهاجرة مثل
وزمج املاء ودجاج املاء و�أنواع �أخرى من الطيور
ال ُّنحام (الفالمنغو) ُّ
وهي ّ
حتط على البحرية.
وتدعو خطط التو�سع اىل ا�ستخدام مياه الت�صريف من �أق�سام الطاقة
واملنافع مبعدل  300مرت مكعب يومي ًا ،لري املزيد من امل�ساحات
اخل�ضراء� .إن ا�ستعمال املياه املعاد تدويرها للري يخف�ض الطلب على
انتاج املياه العذبة وبالتايل يخف�ض تكاليف ا�ستعمال الطاقة املرافقة
له والتدهور البيئي.

119

120

الف�صل 4

ال�صناعة
يتميز الو�ضع
 .2تطوير �سيا�سة مالئمة و�إطار تنظيميّ .
التنظيمي ،يف معظم الدول العربية ،بقيام �شركات املنافع
العامة الوطنية بتحديد متط ّلبات الكهرباء التي تك َّلف
بتوليدها ب� ّ
أقل كلفة ممكنة .وبالتايل ف�إن �أمناط التوزيع
هذه تتط ّلب عادةً �شركات تطوير خا�صة مبوجب م�شاريع
ّ
امل�ستقل للطاقة واملياه .ويحتاج هذا النموذج يف
الإنتاج
التوريد �إىل معامل كهرباء تقليدية �ضخمة ت�ستويف
حمددة للتوليد كالقدرة على الإر�سال .وعالوةً على
�شروط ًا َّ
ذلك ف�إن �شركات الإنتاج امل�ستقل للطاقة واملياه بحاجة �إىل
عقود بالغة التعقيد نظر ًا ل�ضخامة اال�ستثمارات وطبيعة
التمويل.

ون�شري �إىل �أن الدعم املايل الثابت – عن طريق ت�أمني
املتجددة �أو ما �شابه من �أ�ساليب-
الأ�سواق امل�ضمونة للطاقة
ّ
ال يكفي لدفع م�شاريع الطاقة املتجددة �إىل الأمام ،لأن هذه
عدة عوائق �إدارية:
امل�شاريع تعرت�ضها ،من غري ق�صدّ ،
فالتوربينات الهوائية غالب ًا ما تتجاوز احلدود املعمول بها
الت�شدد
حالي ًا الرتفاع املباين .كما تعاين امل�شاريع عموم ًا من
ّ
ّ
يف �شروط منح الرتاخي�ص ،وال تالقي التعاون الإيجابي
من �شركات املنافع العامة املحلية لو�صلها بال�شبكة العامة
وت�ضيع يف متاهة ال�صالحيات املت�ضاربة بني الهيئات
الإدارية املختلفة .لذلك �إذا �أُن�شئت هيئة خمت�صة بالإ�شراف
على قطاع الطاقة املتجددة وتن�سيق �أنظمته ،ف�إن ذلك
�سيزيل كل العوائق الإدارية.

املتجددة ،خ�صو�ص ًا ال�صغرية منها،
�أما م�شاريع الطاقة
ّ
فال ميكن دجمها ب�سهولة يف هذا النمط من العمل ،علماً
املتجددة على
يتعدى عدم قدرة م�شاريع الطاقة
ّ
ب�أن ذلك ّ
ا�ستيفاء �شروط القدرة على الإر�سال ،بل �إن قدرة مثل هذه
امل�شاريع على النجاح وحتقيق �أرباح يتوقّ ف على اعتمادها
على تدفّ قات �إيرادات غري مرتبطة بالطلب ومتكافئة مع
اال�ستثمارات املطلوبة .وبالتايل ،ف�إن البلدان العربية
بحاجة �إىل �إدخال تعديالت جذرية على الإطار التنظيمي
خللق احلوافز التي ميكن �أن ت�أتي با�ستثمارات الطاقة
املتجددة.
ّ
وال �شك يف � ّأن على وا�ضعي ال�سيا�سات درا�سة احتماالت
منح اال�ستثمار ،ومنح البحث والتطوير ،واحلوافز
املتجددة ،والتعريفات
ال�ضريبية ،ومعايري وا�ضحة للطاقة
ِّ
املتجددة على ال�شبكة العامة
التف�ضيلية لإمدادات الطاقة
ّ
املتجددة ب�أ�سعار
الطاقة
ب�شراء
العامة
ّ
(حيث تلتزم املرافق ّ

ا�ستعادة احلرارة و�إنتاج مياه نظيفة عرب تكلي�س الفحم البرتويل
بد�أ العمل يف م�صنع تكلي�س الفحم البرتويل التابع ل�شركة �ألومنيوم
البحرين (�ألبا) عام  2001بقدرة �إنتاج تبلغ  450000طن مرتي
�سنوي ًا .ي�ضم امل�صنع وحدتي تكلي�س بالقدرة ذاتها ،تُ �ستعاد
اني.
منهما احلرارة العادمة بهدف توليد الطاقة لت�شغيل �سخّ نْ
وي�ستخدم البخار الذي ينتجه ال�سخّ انان يف �أربعة خطوط تقطري
م�ستقلة خم�ص�صة لإنتاج  41000مرت مكعب من املياه ال�صاحلة
لل�شرب يومي ًا.
يتم تكلي�س الفحم البرتويل الأخ�ضر يف �أفران دوارة عرب التفاعل
الإك�سوثريمي الذي يطلق كمية ملحوظة من احلرارة عند احرتاق
املواد املتطايرة والكربون.

توجه الغازات املنبعثة من مداخن الأفران الدوارة ،ب�ضغط 25
اني حيث يتم ا�ستعادة
باراً و 1200درجة مئوية� ،إىل ال�سخّ نْ
احلرارة وا�ستخدامها لتوليد البخار .يخرج غاز املداخن من
ال�سخّ ان بحرارة ترتاوح بني  175و 210درجات مئوية .بعدها
ي�ستخدم البخار املنبعث لتوفري احلرارة لتحلية مياه البحر
با�ستخدام تقنية التقطري .ت�صل قدرة وحدات التقطري �إىل 41000
وتزود �أنابيب املياه
مرت مكعب من املياه ال�صاحلة لل�شرب يومي ًاَّ .
التابعة لوزارة الكهرباء واملياه مبا�شرة باحل�صة الأكرب من املياه
املنتجة ،وذلك مبعدل  32000مرت مكعب يومي ًا .ويخ�ص�ص 6000
مرت مكعب يومي ًا ملجمع «�ألبا» ،بينما توزع الكمية املتبقية على
زبائن خمتلفني.
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حمددة) ،و�أنظمة املناق�صات التي تتيح تقدمي عرو�ض
ّ
املتجددة .وميكننا �أن ن�أخذ
الطاقة
تطوير
مل�شاريع
تناف�سية
ّ
مث ًال على ذلك ما حتقّ ق يف الدمنارك حيث �أثمر الدمج بني
املتجددة ومنح اال�ستثمار يف دفع
تعريفات �إمدادات الطاقة
ّ
املتجددة.
لتطور قطاع توليد الطاقة
ّ
كبري ّ

 .3تنمية قدرات البحث والتطوير وتوفري العاملني
امل�ؤهلني .حتتاج �صناعة كفاءة الطاقة �إىل قوة عاملة ماهرة

وامل�صممني واملهند�سني .و�إذا كان العامل يعاين،
من التقنيني
ّ
ب�شكل عام ،من م�شكلة نق�ص العمالة امل�ؤهلة ،فامل�شكلة �أفدح
يف البلدان العربية ،حيث � ّأن قاعدتها ال�صناعية ال�صغرية
ن�سب ّي ًا مل ِ
املدربني الذين
توجد جمموعة كربى من ّ
العمال ّ
املهمات.
ميكن �أن يتو ّلوا تنفيذ مثل تلك ّ

ب�شدة �إىل جهود البحث
هذا ف�ض ًال عن � ّأن هذا القطاع يحتاج ّ
التقدم يف املواد والتكنولوجيا
والتطوير من �أجل حتقيق
ّ
ً
الرواد يف هذه املجاالت غالبا ما يدورون
والتطبيقات .لكن ّ
يف فلك م�ؤ�س�سات الأبحاث العاملية ،والدول العربية تعاين
حالي ًا من النق�ص يف مثل هذه امل�ؤ�س�سات ،مع �أن بع�ضها قد
ّ
�شرع م�ؤخر ًا مبعاجلة هذا النق�ص ب�إن�شاء عدد من املبادرات
الإقليمية ،مثل معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة
امللك عبدالـله للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبدالـله للطاقة
واملتجددة.
الذرية
ّ

 .IIIتخفي�ض االنبعاثات مع حتقيق �أرباح
خالف ًا لالعتقاد ال�شائع ،ف�إن معاجلة انبعاثات غازات
حددت �إحدى
االحتبا�س احلراري قد تكون مربحة .فقد ّ
�شركات الزيت الوطنية مث ًال احتماالت حتقيق خف�ض يف
االنبعاثات مبقدار  43يف املئة مع قيمة حالية �صافية تبلغ
عدة باليني من الدوالرات .فال�صناعات ال�شديدة الإنتاج
للكربون ،مثل النفط والغاز والبرتوكيمياويات واملنافع،
ميكن �أن حتقّ ق �أرباح ًا طائلة �إذا بادرت �إىل معاجلة مو�ضوع
وت�صدت له بجر�أة.
امل�سببة لالحتبا�س احلراري
ّ
الغازات ّ

� .1إطالة عمر القدرة التناف�سية للمواد
احلد من انبعاث غازات
الهيدروكربونية� .إن تدابري
ّ

االحتبا�س احلراري من �أعمال النفط والغاز تخفّ �ض
الب�صمة الكربونية لأنواع الوقود الأحفوري .ولذا ف�إن
امل�سببة لالحتبا�س
تطبيق �إ�سرتاتيجية لإدارة الغازات
ّ
احلراري ي�ساهم يف �إبقاء القدرة التناف�سية للنفط والغاز
حتول العامل نحو م�صادر
ملدى طويل ملواجهة اجتاهات ّ
الطاقة املنخف�ضة الكربون.

 .2عوائد كفاءة الطاقة .تدابري كفاءة الطاقة التي تُعترب
حمورية يف العديد من مبادرات �إدارة غازات االحتبا�س
ّ
احلراري ميكن �أو تو ّلد وفورات مبا�شرة يف التكاليف نتيج ًة
خلف�ض ا�ستهالك الوقود .ويف كثري من الأحوال ،ميكن
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منحنى ا�ستثمارات تخفي�ض االنبعاثات (طن مرتي �سنوي ًا) بالن�سبة ل�شركة نفط وطنية يف ال�شرق الأو�سط
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�أن ت�ؤمن تدابري كفاءة الطاقة تكاليفها بنف�سها ،وقد تكون
جد ًا وال تتجاوز فرتات ا�سرتجاع ر�أ�سمالها
�أحيان ًا ُمربح ًة ّ
الثالث �سنوات .وميكن ل�شركات النفط الوطنية ،ب�شكل
خا�ص� ،أن ت�ستفيد من فر�صة �إ�ضافية متاحة لها على
ال�صعيد الوطني العام؛ فهي ميكن �أن جتني �أرباح ًا من
انخفا�ضات االنبعاثات يف اقت�صاداتها ،لأن ذلك يخفّ �ض
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية املطلوبة للوفاء باحتياجات
الطاقة املحلية وتوفري املزيد من النفط اخلام للت�صدير.
وعلى هذا ُيتوقّ ع �أن تعمل �شركات النفط الوطنية يف
املنطقة على تطبيق تدابري كفاءة الطاقة ،لي�س من �أجل
عملياتها فح�سب،
حت�سني الأداء االقت�صادي والبيئي يف
ّ
و�إمنا من �أجل حت�سينه �أي�ض ًا يف قطاعي الكهرباء والنقل
يف بلدانها.

 .3اال�ستفادة من دعم متويل الكربون والدعم التقني.

ت�سمح �آلية التنمية النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتو
مل�شاريع تخفي�ض االنبعاثات التي ت�ستويف ال�شروط يف
الدول النامية باال�ستفادة من دعم مايل وتقني .غري �أنه
تتم اال�ستفادة عملي ًا من هذه الآلية حتّى اليوم يف
مل ّ
ال�شرق الأو�سط .لكن نظر ًا لأن عدد ًا كبري ًا من منهجيات
�آلية التنمية النظيفة قد �أ�صبح مو�ضوع ًا مو�ضع التنفيذ
يف جماالت كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة البديلة يف
قطاعات النفط والغاز والبرتوكيمائيات واملرافق العامة،
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فقد انفتحت �آفاق وا�سعة �أمام ال�شركات لال�ستفادة من دعم
متويل الكربون.
 .4حت�سني ال�صورة .حني تلتزم ال�شركات يف القطاعات
ال�شديدة االنتاج للكربون بربامج �إدارة انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري ،ف� ّإنها تربهن عن التزامها بتخفي�ض
االنبعاثات وت�ساهم يف تبديد ال�شكوك لدى الر�أي العام
تغي املناخ.
ؤوليتها يف �إحداث رّ
حول م�س� ّ
ومع �أن ال�شركات قد تتّجه �إىل برامج �إدارة انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري مدفوعة فقط بواجب ال�شركة نحو
املتعددة املرتبطة بذلك ت�شكّ ل حافز ًا
املجتمع ،ف�إن املنافع
ّ
اقت�صادي ًا كذلك ال ُي�ستهان به .وللتمكّ ن من جني هذه
الفوائد ينبغي على ال�شركات يف الدول العربية �أن تتّخذ
ويتج�سد هذا
للحد من انبعاثاتها.
موقف ًا نظامي ًا
ومنهجي ًا ّ
ّ
ّ
املنهج يف ثالث خطوات رئي�سية:

�أ .اختيار م�سار �إ�سرتاتيجي

ينبغي �أن تكون اخلطوة الرئي�سية الأوىل التي تتخذها �أي
�شركة ملعاجلة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري هي
�سيحدد م�سار عملها
حتديد موقف �إ�سرتاتيجي ،لأن ذلك
ّ
ودرجة التزامها بدفع م�سرية تخفي�ض الكربون على
ال�صعيد الوطني .غري �أن حتديد امل�سار ال�صحيح يتط ّلب

معرفة امل�ستوى الأ�سا�سي النبعاثات ال�شركة ،وهذا ي�ساعد
وي�سهل مقارنة م�ستويات
امل�سببة
ّ
يف معرفة �أكرث اجلهات ّ
االنبعاثات باملعايري املرجعية العاملية.
بعد �أن ت�ضع ال�شركة امل�ستوى الأ�سا�سي النبعاثاتها ،يجب
للت�صدي لب�صمة ال�شركة يف
على م�س�ؤوليها �صياغة ر�ؤية
ّ
غازات االحتبا�س احلراري .وبوا�سطة هذه العملية ي�صبح
ب�إمكان ال�شركات �أن تتّخذ �أحد املواقف العامة الأربعة
التالية لتنظيم ر�ؤيتها الإ�سرتاتيجية وفق ًا ملبادرات تخفي�ض
االنبعاثات املالئمة:
( )1االلتزام .ال�شركات التي تُ�صنَّف يف هذه الفئة � مّإنا
تطبق تدابري تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
ّ
والعاملية ،علم ًا ب�أن
املحلية
ملجرد االلتزام ب�شروط القوانني
ّ
ّ
ّ
مربمج
ه
توج
يحكمها
ال
الغر�ض
لهذا
املو�ضوعة
املبادرات
َ
ُّ
احلد الأدنى املطلوب.
ومت ّثل ّ
( )2حتقيق الكفاءة .تتّخذ هذا املوقف ال�شركات التي ال
باحلد الأدنى من االلتزام بل ت�سعى �إىل حت�سني
تكتفي
ّ
كفاءة عملياتها وحتاول اال�ستفادة من دعم متويل الكربون.
وهي ت�ستهدف اال�ستثمارات يف التقنيات الثابتة واملتوافرة
ب�سهولة ،وغالب ًا على م�ستوى املعدات .وتكون فرتات
ا�سرتجاع ر�أ�سمال تلك اال�ستثمارات ق�صرية.
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( )3القيادة .تنطبق هذه الفئة على ال�شركات الطاحمة �إىل
دور قيادي يف �ضبط االنبعاثات يف املنطقة .وي�ستلزم هذا
جمربة ،وخ�صو�ص ًا على م�ستوى
الدور تقن ّيات معقّ دة لكنّها َّ
العمل ّيات واملعامل ،علم ًا ب�أن فهم هذه الن�شاطات وتطبيقها
بحاجة �إىل قدرات ومعارف فائقة .وال�شركات التي تتخذ
هذا املوقف تتعاون مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين يف جمال
الطاقة على ال�صعيد الوطني ب�ش�أن مبادرات خمتارة لتخفي�ض
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري بهدف االقت�صاد يف
اال�ستهالك الوطني لأنواع الوقود الأحفوري .وميكن �أن ت�شمل
مثل هذه املبادرات قيام �شركة نفط وطنية بتزويد قطاع املرافق
العامة ب�أنواع وقود منخف�ضة االنبعاثات �أو التعاون مع اجلهات
املعنية يف قطاع املرافق العامة لتنفيذ م�شاريع للطاقة البديلة.
( )4الريادة .تكون الفوائد الأعظم يف جمال تخفي�ض
االنبعاثات من ن�صيب ال�شركات التي ت�سعى لإر�ساء �أف�ضل
م�ستويات الأداء واالبتكار يف تخفي�ض غازات االحتبا�س
احلراري على �أ�سا�س املقايي�س العاملية .وميكن اعتبار معظم
تقنيات طليعية
حلول تخفي�ض االنبعاثات يف هذه الفئة ّ
تناف�سي بزيادة اجنازات
توفّ ر لل�شركات فر�صة التخاذ موقف
ّ
امللكية الفكرية يف هذا املجالُ .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن ال�شركات
امل�ستعدة لت�أدية دور طليعي يف جهود تخفي�ض االنبعاثات
ّ
يف بالدها ميكن �أن تثبت �أ ّنها رائد وطني ،وذلك بالعمل مع
مف�صل
امل�ؤ�س�سات البيئية يف الدولة على تطوير بيان وطني ّ

بكميات الكربون ّ
وخطة لتطوير خف�ض الكربون .وتدعم
ال�شركات التي ت�ؤدي هذا الدور املبادرات الوطنية الهادفة
�إىل ان�شاء الإطار امل�ؤ�س�ساتي لال�ستفادة من الدعم الدويل
لتمويل الكربون ،كما ت�ساهم يف َو�ضع مقايي�س كفاءة
الطاقة و�إعداد مبادرات يف قطاعات �أُخرى كثيفة اال�ستهالك
للطاقة ،مثل تنفيذ م�شاريع الطاقة البديلة.

ب � .إعداد برنامج لتخفي�ض غازات االحتبا�س
احلراري
بعد �أن ت�صوغ ال�شركات ر�ؤيتها بالن�سبة لإدارة انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري على م�ستوى ال�شركة وامل�ستوى الوطني،
حتدد املبادرات املحتملة لتخفي�ض االنبعاثات يف
يجب �أن ّ
كامل مواقع �سل�سلة القيمة .وميكن ت�صنيف هذه الفر�ص
املحتملة يف خم�س فئات عامة على ال�شكل التايل:

 .1حت�سينات م�ستم ّرة يف الت�شغيل وال�صيانة .ميكن
�أن حتقق ال�شركات تخفي�ضات يف االنبعاثات وتوفريات يف
ا�ستهالك الوقود ،وذلك بتح�سني مراقبة العمليات وبرامج
يت�ضمن ذلك ،يف قطاع
املعاينة وال�صيانة املبا�شرة .فمث ًال
ّ
املرت�سبة (على ال�سطوح ال�صلبة
النفط والغاز� ،إزالة الأو�ساخ
ّ
با�ستخدام حملول كيميائي) وتدابري ت�شغيلية ت�ؤدي �إىل
تخفي�ض �ضرورات حرق الغازات .ومع � ّأن هذه التح�سينات
بحاجة �إىل ا�ستثمارات ر�أ�سمالية �ضئيلة ،ف�إنها ميكن �أن
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تقليل تلوث الهواء يف مدينة ر�أ�س لفان ال�صناعية يف قطر
تتخذ �شركة «را�س غاز»� ،أحد �أبرز منتجي الغاز الطبيعي امل�سال
يف العامل ،تدابري ا�ستباقية لتقليل االنبعاثات امللوثة التزام ًا بقواعد
و�ضعتها وزارة البيئة يف قطر .ويتجاوز برنامج تقليل انبعاثات
�أوك�سيد النيرتوجني يف «را�س غاز» ال�سقف احلكومي ،ما يجعلها
رائدة وم�ساهمة حقيقية يف حماية البيئة.
حني علمت «را�س غاز» عام � 2003أن احلكومة �سوف تطبق
قواعد جديدة يف ال�سنة التالية ،طلبت من �شريكها التكنولوجي
العاملي «جرنال �إلكرتيك» �إيجاد حل يدعم �أهدافها التجارية واملبادرة
احلكومية يف �آن .وتزود «جرنال �إلكرتيك» �شركة «را�س غاز»
بتوربينات الغاز ،لذا اقرتحت تطبيق تقنية االحرتاق اخلفيف
واجلاف ( )DLNلأوك�سيد النيرتوجني يف الوحدات املوجودة،
بهدف التزام ال�سيا�سة البيئية اجلديدة و�ضمان الأداء الأق�صى
للتوربينات .ويتيح هذا النظام املتقدم ّ
مل�شغلي التوربينات تقليل
كمية االنبعاثات من دون حقن منظفات.
با�شرت «جرنال �إلكرتيك» و«را�س غاز» هذا امل�شروع التحديثي عام
 .2008وقد تط ّلب تعدي ًال يف التقنية لكي تتما�شى مع متطلبات
موقع «را�س غاز» وخ�صو�صيته .وحتى تاريخه ،حدثت ال�شركتان
 7توربينات من نوع «الإطار  »6واثنني من نوع «الإطار .»7
ونتيجة للعمل الد�ؤوب ،انخف�ضت انبعاثات �أوك�سيد النيرتوجني من
التوربينات املح ّدثة من نحو  70جزءاً لكل مليون عند بدء امل�شروع،
�إىل ما بني  10و 15جزءاً لكل مليون .وتتوقع «را�س غاز» تخفي�ض
ت�ؤدي �إىل تخفي�ضات يف االنبعاثات قد ت�صل �إىل  10يف املئة.
 .2حت�سني كفاءة املع ّدات .تهدف هذه املبادرات �إىل
تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري بتح�سني كفاءة
املعدات كال�سخّ انات واملواقد واملراجل والأجهزة ال�ضاغطة
ّ
املحركات .علم ًا ب�أن مثل هذه التجهيزات
أجهزة
�
و
والرتبينات
ّ
م�س�ؤولة عادةً عن  65يف املئة من انبعاثات امل�صايف .وقد
ا�ستلزم حت�سني كفاءة االحرتاق يف ال�سخانات واملواقد
واملراجل يف �إحدى امل�صايف ا�ستثمار ًا بقيمة حوايل 120
مليون دوالر مع معدل حمتمل لعائد اال�ستثمار بلغ حوايل
 30يف املئة وفرتة ا�سرتجاع متوقّ عة ال تتجاوز � 3سنوات.

 .3تخفي�ض متط ّلبات احلرارة من خالل حت�سينات
عمليات الت�صنيع .ب�إمكان ال�شركات العاملة يف ال�صناعات

التحويلية حتقيق حت�سينات يف كفاءة الطاقة عن طريق
ّ
اال�ستخدام الأمثل للحرارة وتطوير الأنظمة البخارية �إىل

االنبعاثات نحو  50يف املئة بعد حتديث توربينات «الإطار  »7الباقية،
من نحو  30000طن عام � 2007إىل نحو  15000طن بحلول �سنة
 .2014وتقود «را�س غاز» زمام املبادرة يف التزامها البيئي مل�ساعدة
قطر واملنطقة يف حتقيق اال�ستدامة االقت�صادية والبيئية.

حد ممكن .وهي حمتاجة ،من �أجل حتقيق هذه
�أق�صى ّ
الغاية� ،إىل �إجراء حتليل تكاملي – �أي حتليل �شامل لتدفقات
الطاقة وا�ستخداماتها يف العمليات ،مما ي�ساعد يف حتديد
احلد الأدنى من الطاقة الذي حتتاج �إليه كل عملية.
ّ
 .4تخفي�ض حرق الغازات والتنفي�س .مي ّثل التنفي�س
رئي�سي ًا
يف �صناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات م�صدر ًا
ّ
النبعاثات امليثان املبا�شرة ،والتي ت�سفر عادةً عن خ�سائر
عالية القيمة .ويكون لأبخرة املواد الهيدروكربونية ،يف
حمتوى حراري �أعلى من �أنواع الغاز الطبيعي
�أكرث الأحيان،
ً
مما يجعلها �أعلى قيمة من الغاز
أنابيب،
ل
يف خطوط ا
ّ
ت�سرتد
الطبيعي .وميكن لأنظمة ا�ستعادة البخار ،التي
ّ
حوايل  95يف املئة من �أبخرة الهيدروكرنات� ،أن ت�ستفيد من
هذه القيمة بتوفري الأبخرة لإعادة بيعها �أو ا�ستخدامها يف
املوقع كوقود �أو تلقيمها ملعامل املعاجلة ال�ستخال�ص �سوائل
الغاز الطبيعي العالية القيمة .وتُظهر التجارب يف ميدان
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ا�ستخدام جميع التدابري املتاحة ميكن �أن يخفّ�ض االنبعاثات ب�شكل كبري

انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري

انخفا�ضات غازات االحتبا�س احلراري على مدى طويل

طن مرتي من مكافئ ثاين �أوك�سيد الكربون �سنوي ًا

بقاء ا ألمور على حالها
(�سيناريو تدنيّ الكفاءة)

()2030 – 2010

بقاء الأمور على حالها
-43%

االنبعاثات بعد التخفي�ض واحتمال تخفي�ضات جديدة ناجمة عن:

 احتجاز وخزن الكربون وا�ستخال�ص الزيت املعزَّز مع احتجاز ثاين �أوك�سيد الكربون من م�صادر غري العمالء (وخ�صو�ص ًا توليد الكهرباء) م�شاريع ا�سرتاتيجية ميكن متابعتها على املدى البعيد (مثل الطاقة ال�شم�سية والتوليد املزدوج) امل�شاريع التعوي�ضية يف االقت�صاد عموم ًا (مث ًال :كفاءة الطاقة)2015

2010

حت�سني الت�شغيل وال�صيانة با�ستمرار
تطوير املعدّات من �أجل كفاءة الطاقة
حت�سني العمليات على نطاق املوقع والتو�صيل التعاقبي للحرارة
امل�صدر:

2020

2025

2030

تخفي�ض حرق الغازات والتنفي�س
احتجاز ثاين �أوك�سيد الكربون �ضمن حدود �شركات النفط الوطنية للإنتاج  /التخزين
االنبعاثات بعد التخفي�ض

Booz & Company analysis. 2011

ال�صناعة � ّأن تركيب نظام ال�ستعادة البخار ميكن �أن يكون
جد ًا .ويف �أحد الأمثلة ،ركّ بت �شركة نفط م�ستق ّلة
ُمربح ًا ّ
نظام ا�ستعادة بخار يف موقعني بكلفة  200000دوالر،
وا�سرتدت ا�ستثماراتها يف � ّ
أقل من �شهرين نظر ًا الرتفاع
ّ

قيمة الغاز ا ُمل�ستعاد.
 .5املبادرات البنيوية .و�إذا كانت ال�شركات قادرة على
ال�سري يف املبادرات املذكورة �أعاله ب�شكل انفرادي ،ف�إنها
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حت�سني الكفاءة االيكولوجية ل�صناعة احلجارة والرخام يف الأردن
ب�سام حايك
مليا دبا�س
�صناعة احلجارة والرخام هي من امل�ساهمني الرئي�سيني يف اقت�صاد
الأردن .ففي عام � ،2008ساهمت بـ 40مليون دينار �أردين (1.4
ِّ
وي�شغل القطاع 7500
مليون دوالر) يف الناجت املحلي االجمايل للبالد.
�شخ�ص وي�ص ّدر منتجات احلجارة والرخام اىل الأ�سواق الدولية .لكن
ال�صناعة هي �أي�ض ًا م�ستهلك رئي�سي للمياه .فعملية االنتاج ت�ستعمل
املياه وتولد طين ًا �أبي�ض رقيق القوام يحتوي على ج�سيمات من
احلجر الكل�سي .وت�ستخدم غالبية املعامل تقنية تر�سيب �أ�سا�سية
العادة تدوير املياه املعاجلة واعادة ا�ستعمالها .لكن عملية الرت�سيب
لي�ست كفوءة� ،إذ تخلف وراءها كميات من الطني (حتتوي على مياه
بن�سبة  70يف املئة) ،يتم طرحها يف مواقع خمتلفة.
ومن �أجل الت�صدي لطرح النفايات وحت�سني ا�سرتجاع املياه� ،أجرى
حتالف رجال الأعمال يف الأردن درا�سة لتقييم فعالية تنفيذ نظام
ملعاجلة الطني واعادة ا�ستعماله يف مواقع خمتلفة .والتحالف هو
مبادرة حديثة �أن�شئت خللق �شراكات خا�صة وحكومية و�أهلية من
�أجل حت�سني ادارة موارد املياه يف الأردن .ومبوجب املبادرة احلالية،
مت اختيار ثالثة مواقع يف عمان واربد واملفرق كمواقع مل�شاريع
جتريبية .هذا الرتتيب كان �ضروري ًا لأن ور�ش احلجارة والرخام
تتواجد يف جمموعات من امل�شاريع ال�صغرية حول كثري من املدن
الأردنية.
�أظهر التقييم الذي �أجراه التحالف �أنه ميكن حتقيق وفورات ال
ي�ستهان بها .فالوفورات يف املياه قد ت�صل اىل � 350ألف مرت مكعب يف
ال�سنة ،ما يعادل وفورات يف الكلفة تبلغ نحو مليون دينار �أردين.
وقد ت�صل الوفورات يف النقل اىل نحو  1.5مليون دينار �أردين ،مع
تخفي�ض انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون مبقدار  280طن ًا يف ال�سنة.
قد تختار العمل على تنفيذ م�شاريع �أكرث تعقيد ًا و�صعوبة
جهات �أو �شركات .وهذه املبادرات
تتط ّلب م�شاركة ّ
عدة ّ
توفّ ر فر�ص ًا كبرية لتخفي�ض االنبعاثات ،ومنها التوليد
املزدوج (كهرباء وحرارة) مع الربط بال�شبكة العامة
وا�ستخدام احلرارة املتخ ّلفة ،واعتماد الطاقة احلرارية
العمليات باحلرارة ،وتطوير الطاقة
ال�شم�سية لتزويد
ّ
ال�شم�سية للتعوي�ض عن ا�ستهالك الطاقة .كما ت�ستطيع
تقنيات احتجاز
�شركات النفط الوطنية �أن تدر�س احتماالت ّ
وخزن الكربون مع ا�ستخال�ص الزيت املع َّزز� .أما �شركات
ال�صناعات البرتوكيماوية فيمكن �أن تدر�س م�شاريع حتويل
الكربون التي تنطوي على ا�ستخدام ثاين �أوك�سيد الكربون
املحتجز لقيم ًا – مث ًال لت�صنيع اليوريا وامليثانول.
َ

وتقدر الكلفة ال�سنوية لعملية املعاجلة (مبا فيها اال�ستثمار الأويل
والت�شغيل وال�صيانة) بـ 1.7مليون دينار �أردين .وهكذا فان الفائدة
املالية ال�صافية ت�ساوي نحو  0.8مليون دينار �أردين �سنوي ًا ،ما
يجعل عملية ا�سرتجاع املياه جمدية اقت�صادي ًا .ومن امل�سلم به �أي�ض ًا
�أن البلديات املحلية عربت عن عزمها امل�ساهمة يف امل�شروع من خالل
تقدمي الأر�ض ،يف حني �ستقدم غرفة ال�صناعة املظلة لتنفيذ كامل
امل�شروع ا�ضافة اىل امل�ساهمة يف تغطية كلفة �شراء نظم املعاجلة.
وتنعك�س الفائدة االجتماعية للم�شروع يف ا�سرتجاع موارد املياه ،ما
�سوف يح�سن امدادات املياه اىل املنازل يف املجتمعات املحلية التي
تقع فيها م�شاريع احلجارة .وا�ضافة اىل ذلك ،ميكن الآن جتنب طرح
الطني يف مواقع ع�شوائية .ومن املتوقع �أن حت�سن هذه التحوالت
نوعية احلياة يف املجتمعات املحلية.
يف بلد ح�صة الفرد ال�سنوية فيه من املياه العذبة منخف�ضة جداً،
ي�صبح حت�سني الكفاءة االيكولوجية ال�ستعمال املياه ال�صناعية
قراراً ا�سرتاتيجي ًا لقطاع الأعمال له م�ضاعفات اقت�صادية واجتماعية
وبيئية .وازدياد كفاءة املياه يف امل�شاريع ال�صغرية يف قطاع احلجارة
والرخام �سوف يخف�ض التكاليف ويرفع هوام�ش الربح ويح�سن
التناف�سية االقت�صادية للقطاع ،مع امل�ساهمة يف �أمناط �أكرث ا�ستدامة
الدارة املياه.
امل�ؤلفان ع�ضوان يف حتالف رجال الأعمال يف الأردن حول املياه ()JBAW
وهو مبادرة م�شرتكة ير�أ�سها الأمري في�صل بن احل�سني وتدعمها وزارة
املياه والري ،ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وغرفة ال�صناعة يف
الأردن ،وغرفة التجارة الأمريكية ،والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
( ،)USAIDوالوكالة الأملانية للتعاون الفني ( )GTZومتولها وزارة
التعاون االقت�صادي والتنمية يف �أملانيا واملنتدى االقت�صادي العاملي.

حتدد ال�شركات مدى �إمكانيات تطبيق الفر�ص
بعد �أن ّ
ال�سالفة الذكر على عملياتها ،يجب �أن ت�ص ّنفها وفق ًا
بناء على املوازنة بني احتماالت تخفي�ض
أولوياتها ً
ل ّ
االنبعاثات وكلفة هذه اخليارات و�صعوبات ا�ستخدامها.
ويف هذا �ضمان لرتكيز كل اجلهود على تلك الفر�ص
مع �أف�ضل احتماالت تخفي�ض االنبعاثات يف ّ
ظل القيود
العملية للقدرة الإنتاجية.
مف�صل
ويتعينّ على ال�شركات ،بعد ذلك� ،أن حت ّلل ب�شكل َّ
املبادرات يف قائمة اختيار حمدودة لتقييم احتياجاتها
مالءمتها االقت�صادية وخماطرها
اال�ستثمارية ومدى
َ
أهلية لدعم متويل
ل
ا
الدرا�سة
ر
تقر
أن
�
ينبغي
املحتملة .كما
ّ
ّ
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ر�أي

االقت�صاد املنخف�ض الكربون و�أثره على البلدان النامية
حممد الع�شري

حتتاج اىل بناء ،و�سيكون معظمها يف بلدان نامية.

يف كثري من املنتديات حول العامل ،ندخل يف جدل غري مكتمل مع اجلمهور
حول تغري املناخ .ونحاول االجابة على �أ�سئلة حول احلدود الق�صوى
املفرو�ضة على التلوث ،واجلداول الزمنية ،وكلفة الت�صرف وعدم
الت�صرف ،و�أ�سواق الكربون وح�ص�صه ،وال نويل اهتمام ًا كبرياً للهدف
الرئي�سي يف املدى البعيد :بناء اقت�صاد قوي يقوم على الطاقة النظيفة.
ولئن تكن ال�سيا�سة املناخية ملنع االحرتار العاملي اخلطري ال تدور حول
الت�ضحية �أو املقاي�ضات ،فهذه فر�صة ذهبية للت�صدي يف وقت واحد
لتحديات التمويل وفر�ص العمل والطاقة وال�صحة واملياه والغذاء التي
واجهها العامل م�ؤخراً.

ان اقامة بنية حتتية للطاقة النظيفة ،مع تركيز على امل�صادر املتجددة،
�أمر معقول من الناحينت االقت�صادية والبيئية .فاالمكانات التقنية
للطاقة املتجددة هائلة ،وهي تفوق اجمايل الطلب احلايل على الطاقة
عدة مرات ،خ�صو�ص ًا يف توليد الكهرباء .ولقطاع الطاقة املتجددة امكانية
حتفيز االقت�صادات وخلق ماليني فر�ص العمل وتخفي�ض انبعاثات
غازات الدفيئة وملوثات �أخرى ،وحت�سني الأمن الطاقوي و�إتاحة الو�صول
اىل الطاقة ملن يفتقرون اليها حالي ًا.

�إن اعادة بناء االقت�صاد العاملي بعد الأزمة املالية على �أ�سا�س الطاقة
املنخف�ضة الكربون �سوف تخلق ماليني فر�ص العمل ـ ما ي�سميه البع�ض
''وظائف الياقات اخل�ضر'' .وقد ازداد عدد امل�ستخدمني يف ن�شاطات
متعلقة باملناخ يف �أنحاء العامل منذ العام � 2004أكرث من �ضعفني ،من
نحو مليون اىل نحو  2,4مليون .لكن �إطالق العنان لقدرة رجال الأعمال
على االبداع واال�ستثمار يف حل هذه التحديات الكربى يقت�ضي �سيا�سة
وقيادة �سيا�سية .ان ال�سيا�سة الذكية تعامل الطاقة املنخف�ضة الكربون
على �أنها قيمة ا�سرتاتيجية وفر�صة لدفع االبتكار واال�ستثمارات اجلديدة
عرب اقت�صادات وطنية .وكما �أظهرت الأزمة املالية ،ف�إن ت�صرف احلكومة
و�سيا�سة احلكومة هما �أمران حا�سمان يف ا�ستعادة النظام على اجلبهة
االقت�صادية .وباملثل فان ت�صرف احلكومة و�سيا�سة احلكومة هما �أمران
حا�سمان يف الت�صدي لتغري املناخ ويف ال�سعي اىل م�ستقبل منخف�ض
الكربون وم�ستدام.
وبح�سب وكالة الطاقة الدولية (� ،)IEAإن مل تعتمد �سيا�سات جديدة
ف�سوف ينمو الطلب العاملي على الطاقة الأولية وما يرتبط بها من
انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون بنحو  50يف املئة بحلول �سنة .2030
و�سيكون نحو  80يف املئة من هذه الزيادة يف بلدان نامية ،و�ست�ست�أثر
ال�صني والهند ب�أكرث من ن�صفها .وبح�سب ماكينزي و�شركائه ،فان 77
يف املئة من البنية التحتية العاملية املطلوبة بحلول �سنة  2030ما زالت

�إن قطاع الطاقة املتجددة هو من �أ�سرع القطاعات منواً يف العامل .وقد
ازداد اال�ستثمار االجمايل يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ب�شكل مثري يف
ال�سنوات الأخرية ،فبلغ �أكرث من �أربعة �أ�ضعاف عاملي ًا و� 14صعف ًا يف البلدان
النامية بني عامي  2004و .2007ويف العام  ،2008تغلب اال�ستثمار يف
الطاقة املتجددة على الركود االقت�صادي العاملي ،فنما بنحو  5يف املئة منذ
العام  2007ليبلغ  155بليون دوالر .ومن املحطات الرئي�سية البارزة عام
� 2008أن ال�شركات التي تبيع ال�سلع واخلدمات املنخف�ضة الكربون تولد
حالي ًا عائدات �أكرث من قطاعي الف�ضاء  /الطريان والدفاع جمتمعني ،ما
يجعل هذا القطاع من املحاور اجلديدة لالقت�صاد العاملي ،وفق ًا لبحث
�أجراه م�صرف  .HSBCكذلك ،فان �أكرث من  50يف املئة من اجمايل
القدرة الطاقوية امل�ضافة عام  2008يف الواليات املتحدة و�أوروبا كانت
متجددة ما يفوق القدرة اجلديدة للنفط والغاز والفحم والطاقة النووية
جمتمعة.
�أفاد ا�ستطالع �أجرته م�ؤ�س�سة ''نيو �إنرجي فاينان�س'' ''ودوت�شي بنك''
�أن  75يف املئة من  106م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية ،مبا يف ذلك �صناديق تقاعد
و�صريفة وت�أمني لديها �أ�صول تبلغ قيمتها تريليون دوالر قيد االدارة ـ
تتوقع زيادة انخراطها يف ا�ستثمارات الطاقة النظيفة وامل�شاريع الأخرى
املنخف�ضة الكربون بحلول �سنة  .2012وكانت الطاقة املتجددة املو�ضوع
اال�ستثماري الأكرث �شعبية لدى امل�ستثمرين امل�شاركني يف اال�ستطالع ،اذ
عرب  97يف املئة عن اهتمام بها ،فيما كانت كفاءة الطاقة املو�ضوع ال�شعبي
التايل بن�سبة  64يف املئة .ومل يقل �أي مالك �أ�صول �شارك يف اال�ستطالع �أن

منهجيات �آلية التنمية النظيفة املتوافرة.
الكربون وتُربز
ّ
ّ
وميكن و�ضع خمططات بيانية لل�شركات الواردة يف
هذه القائمة تُظهر ُمنحنى تكاليف ا�ستثمارات خف�ض
االنبعاثات للتو�صل �إىل العائدات املرتبطة بكل فر�صة
حمتملة ،كما يو�ضح ال�شكل  .4وكما ي ّت�ضح من منحنى
ربحية تعطي عائدات
اال�ستثمارات ف�إن �أكرث الفر�ص
ّ
النموذجية املحتملة من امل�شاريع
تفوق بدرجات العائدات
ّ
أ�سمالية وجتعل االقت�صاديات العامة لإدارة انبعاثات
الر�
ّ

جد ًا على م�ستوى
غازات االحتبا�س احلراري م�ؤاتية ّ
اال�ستثمارات العامة لل�شركة.
ويف الإجمال ،ف�إن الفر�ص املتاحة �أمام �شركات ال�صناعات
التحويلية يف البالد العربية ميكن �أن تخفّ �ض �أكرث من
 40يف املئة من االنبعاثات ،مع احتماالت �أكرب �إذا �أدخلنا
يف احل�سبان الفر�ص البنيوية الكربى مثل احتجاز وخزن
الكربون ،كما يتبينّ يف ال�شكل .5
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احتمال ا�ستثماره يف الطاقة النظيفة �أقل مما كان قبل � 12شهراً.
�إن االجتاهات يف �صناعة الطاقة املتجددة م�شجعة ،لكنها حتتاج اىل زيادة
كبرية لت�ضاهي حجم التحديات التي نواجهها .وقد �أخذ عدد من الدول
النامية زمام القيادة .فعلى �سبيل املثال ،تبنت ال�صني هدف ًا لتوليد 30
يف املئة من امدادتها الطاقوية االجمالية �سنة  2030من م�صادر متجددة.
ولدى الهند هدف احل�صول على  20000ميغاواط من الطاقة ال�شم�سية
بحلول �سنة  ،2020وهذا �أكرب هدف للطاقة ال�شم�سية يف العامل ،ويتم
ت�شييد �أكرب جممع للطاقة ال�شم�سية بقدرة  3000ميغاواط وبكلفة 10
باليني دوالر يف والية غوجارات.
ويف املنطقة العربية �أي�ض ًا عدد من امل�شاريع الواعدة ،مع �أن ا�ستثمارها
 2,6بليون دوالر يف الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة مل ي�شكل �إال جزءاً
طفيف ًا من ا�ستثمار  24,2بليون دوالر يف �آ�سيا و 12,3بليون دوالر يف
�أمريكا اجلنوبية .ويف العام � ،2008أعلنت قطر �أنها ت�ستثمر نحو 240
مليون دوالر يف ال�صندوق القطري ـ الربيطاين لتكنولوجيا الطاقة
النظيفة .وتخطط الكويت الطالق مناق�صة �سنة  2010الن�شاء حمطة
طاقة �شم�سية ،وتعتزم توليد  5يف املئة من كهربائها من م�صادر متجددة
بحلول �سنة  .2020وتقوم م�صر ،ا�ضافة اىل عدد من مزارع الرياح،
ب�إن�شاء حمطة طاقة حرارية �شم�سية بدعم من مرفق البيئة العاملي
( .)GEFوتبنت تون�س هدف توليد  10يف املئة من اجمايل طاقتها الأولية
من م�صادر متجددة بحلول �سنة  .2011ولدى �أبوظبي هدف لتوليد ٧
يف املئة من كهربائها من م�صادر متجددة بحلول �سنة  ،2020وهي حتتل
موقع ًا ريادي ًا عاملي ًا بان�شاء مدينة ''م�صدر'' اخلالية من الكربون ،التي
تهدف اىل �أن تكون حمايدة متام ًا من حيث االنبعاثات الكربونية ،وتب�شر
بو�ضع املنطقة يف دائرة ال�ضوء كمركز لالبتكار .واجلدير بالذكر �أن وكالة
الطاقة املتجددة الدولية ( )IRENAاجلديدة اتخذت من مدينة م�صدر
مقراً لها.
من جهة �أخرى ،وفيما اعتمد  64بلداً حول العامل �سيا�سة ما لرتويج
الطاقة املتجددة ،فان اجلزائر وتون�س هما البلدان العربيان الوحيدان
اللذان تبنيا �سيا�سات ترويجية .فعلى �سبيل املثال ،لدى اجلزائر �سيا�سة
حتديد تعرفة على تغذية ال�شبكة العامة بطاقة متجددة ينتجها القطاع
و�إذا عمدت ال�شركات �إىل تخطيط برنامج �إدارة انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري لتنفيذ مبادرات تخفي�ض
االنبعاثات على مراحل ،ف�إنها تتمكّ ن من الرتكيز �أو ًال على
امل�شاريع ال�سريعة املردود ،مع مهل �إجناز �سريعة وفرتات
ا�سرتجاع ق�صرية واحتماالت تخفي�ض قريبة املدى .وبعد
أولويات امل�شاريع كما ذكرنا �أعاله،
�أن ت�ضع ال�شركات �س ّلم � ّ
لتمول
ف� ّإنها �ستتمكّ ن من حتقيق تدفّ قات مالية �إيجابية ِّ
الحق ًا املزيد من امل�شاريع القائمة على كثافة ر�أ�سمالية،
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اخلا�ص ،ولدى اجلزائر وتون�س �سيا�سات لال�ستثمار واالعتمادات
ال�ضريبية ،فيما بد�أت م�صر تطوير �سيا�سات لتغذية ال�شبكة العامة.
�إن االمكانات الهائلة للطاقة املتجددة التي ال يتم ا�ستغاللها يف املنطقة
العربية جتتذب اهتمام �أوروبا واال�ستثمارات الأوروبية .ويتم حالي ًا تنفيذ
''اخلطة ال�شم�سية املتو�سطية'' التي �ستنتج � 20ألف ميغاواط بحلول
�سنة  ،2020وقد اجتذبت �ستة باليني دوالر من املغرب .وم�ؤخراً �أعلن
كون�سورتيوم �شركات وبنوك ا�ستثمارية �أوروبية ،مبا يف ذلك ميونيخ ري
العادة الت�أمني ودوت�شي بنك و�سيمنز ،م�شروع ًا لتطوير مقدار �ضخم من
قدرة التوليد احلراري ال�شم�سي يف �شمال �أفريقيا ،يكون جزء كبري منه
للت�صدير اىل �أوروبا .ويف املجموع ،قد يتجاوز م�شروع ''ديزرتيك'' ب�سهولة
� 300ألف ميغاواط ،ما يعادل نحو ثالثة �أ�ضعاف قدرة التوليد الكهربائي
يف فرن�سا.
ف�أين موقع املنطقة العربية؟ هل يكفي �أن ننتظر بقية دول العامل كي
تبتكر فن�ستورد تكنولوجياتها بعد حني؟ �أم يجب على البلدان العربية
�أن تت�ضافر خارج امل�صلحة الذاتية ،حل�شد مواردها الب�شرية واملالية
وحتفيز اال�ستثمار اخلارجي ،ولتكون رائدة يف جمال الطاقة النظيفة؟
اال�ستثمار اليوم يف تطوير ون�شر تكنولوجيات نظيفة لن ي�ساعد فقط
بع�ض البلدان يف حتقيق �أمن الطاقة ،بل �سيخلق �أي�ض ًا فر�ص عمل ويعزز
االبتكار ويح�سن �صحة النا�س والبيئة .ومع حتول العامل اىل اقت�صاد
منخف�ض الكربون� ،ستكون هناك ميزة تناف�سية لأولئك الذين يعتنقون
التكنولوجيات النظيفة �أو ًال.
يت�صدى تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية لت�أثريات تغري املناخ على
املنطقة العربية ،ويوحي ب�سيا�سات و�أفعال للتكيف معها .لكن لدى
املنطقة �أي�ض ًا فر�صة كبرية لت�صبح قائدة على جبهة التخفيف ،خ�صو�ص ًا يف
جمال الطاقة املتجددة ،لي�س لأن لديها التزامن ًا يف املدى القريب بتخفي�ض
االنبعاثات ،بل لأنهـا بذلك تنحت لنف�سها قطعة من امل�ستقبل.
الدكتور حممد الع�رشي ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة العاملي
وع�ضو اللجنة الدولية للمناخ والتنمية ،قدم هذه الورقة يف امل�ؤمتر ال�سنوي
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية .2009

كما �ستكت�سب معرفة �أعمق يف �إعداد �أهداف تخفي�ضات
جد ًا �أن هذه الأرباح ال�سريعة
املهم ّ
االنبعاثات ال�سنوية .ومن ّ
�سوف تع ّزز كذلك الثقة بهذه امل�شاريع وتن�شر الوعي بقدرتها
على النجاح.

ج� .إر�ساء �أ�س�س العمل ّيات والبنى التحت ّية

حتدد ال�شركات م�سارها الإ�سرتاتيجي وت�ضع
بعد �أن ّ
جوهرية
نواح
لثالث
ى
تت�صد
أن
�
ينبغي
برناجمها،
خطط
ٍ
ّ
ّ

GEF
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يف �أعمالها لو�ضع الأ�س�س الكفيلة بتنفيذ الربنامج بنجاح
كامل ،وذلك عن طريق ما يلي )1( :بناء منوذج ت�شغيل
وعمليات وقدرات لإدارة انبعاثات غازات االحتبا�س
ّ
احلراري )2( ،تنظيم �إدارة انبعاثات غازات االحتبا�س
فعالة وو�ضع �سيا�سات لت�سعري
احلراري ب�إجراءات مراقبة ّ
النقل م�ستندة �إىل �آليات ال�سوق� )3( ،إدارة االت�صاالت
ب�ش�أن تنفيذ ونتائج �إ�سرتاتيجية انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري.
يتط ّلب �إن�شاء منوذج ت�شغيل لإدارة غازات االحتبا�س
احلراري حتديد الن�شاطات والعمليات والهياكل
التنظيمية املطلوبة لتوجيه الربنامج وتنفيذه ،مبا يف
ذلك �آليات تخ�صي�ص و�إقرار التمويل الالزم للمبادرات
والتحدي الأكرب هنا يكمن يف حتقيق التوازن
املختارة.
ّ
املركزية من جهة ،وهام�ش
بني التحكم املركزي والإدارة
ّ
التحرك الكايف العطاء خمتلف وحدات العمل القدرة
على �إدارة �أدوارها اخلا�صة يف برنامج تخفي�ض انبعاثات
غازات االحتبا�س احلراري ،من جهة �أخرى .كما يجب
�أن ت�ضمن ال�شركات �أنها متتلك القدرات الالزمة لتطبيق

�إ�سرتاتيجية �إدارة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
من ذلك مث ًال � ّأن ال�شركات لن تتمكن من �إعطاء الدعم
تطور �أو ًال قدرات
الكامل لآليات متويل الكربون� ،إن مل ِّ
معينة متع ّلقة ب�آلية التنمية النظيفة من حيث حتديد
ّ
امل�شاريع وت�سجيلها وتقييمها وتطويرها وتنفيذها.
فتمويل الكربون عامل قائم بذاته ،وال جتد بع�ض ال�شركات
لديها اخلربة الكافية الالزمة لإدارة عملية احل�صول على
الأر�صدة امل� ِّؤهلة بح�سب �آلية التنمية النظيفة .وعلى
خا�صة مل�س�ألة �إثبات
وجه التخ�صي�ص ،ينبغي �إيالء � ّ
أهمية ّ
الإ�ضافية وفق ًا لهذه الآلية بتحليل عوائق اال�ستثمار .ولذا
ف�إن تدريب القوة العاملة وبرامج التوظيف الهادفة �إىل
بناء املهارات الأ�سا�سية والتكميلية هي من ال�ضرورات
الالزمة لت�شكيل فريق قادر على �إدارة غازات االحتبا�س
احلراري.
ومن اجلوانب الرئي�سية الهامة التي يجب على ال�شركات
الت�صدي لها تنظيم �إدارة غازات االحتبا�س احلراري مبا
ّ
يف ذلك املراقبة املتوا�صلة لالنبعاثات .فبعد �أن تر�سي
يتوجب �أن
م�ستوى �أ�سا�سي ًا لالنبعاثات،
ال�شركات
ً
َّ

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
تقوم با�ستمرار ب�إجراء َج ْرد الكربون (بيان بالكميات)
إ�سرتاتيجيتها لإدارة
تقيم ب�شكل دوري فعالية �
ّ
كي ّ
تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري �أو لتعينّ
النواحي التي قد تكون بحاجة �إىل حت�سني .ومن
املكونات الأ�سا�سية ّ
خلطة تنظيم م�ؤ�س�سات �إدارة غازات
ّ
االحتبا�س احلراري اعتماد �سيا�سات لت�سعري النقل على
�أ�سا�س �آليات ال�سوق ،نظر ًا لأن �أ�سعار الوقود والكهرباء
من املعطيات الأ�سا�سية التي ُيعتمد عليها يف �إجراء
حتليل التكاليف والعوائد بالن�سبة مل�شاريع �إدارة غازات
االحتبا�س احلراري� .أما �إذا ُدعمت هذه الأ�سعار ،كما هي
ت�شوه هذا التحليل
احلال يف معظم الدول العربية ،ف� ّإنها ّ
وميكن �أن تثني ال�شركات عن القيام با�ستثمارات ميكن
�أن تكون مربحة �إذا ُح ِ�سبت تكاليف الفر�ص البديلة.
ولذا ف�إن على ال�شركات مراجعة �سيا�سات ت�سعري النقل
وو�ضع مبادئ عامة للتقدير كي تكون تقييماتها مبنية
على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية الفعلية لهذه املعطيات.
أ�سا�سيات التنظيم �أي�ض ًا دمج �إدارة
و�أخري ًا ،ف�إن من �
ّ
غازات االحتبا�س احلراري �ضمن �إطار �إدارة �أداء
تعدل ال�شركات �إطار �إدارة
ال�شركة .ومن
امل�ستح�سن �أن ّ
َ
�أدائها ل�ضمان توافق عملياتها مع الإ�سرتاتيجية العامة
لإدارة غازات االحتبا�س احلراري .وميكن حتقيق ذلك
من طريق حتديد مواعيد مرحلية يف بداية طور التنفيذ
وو�ضع م� ّؤ�شرات م�ستندة �إىل النتائج ملراقبة الأداء
املتوا�صل يف تخفي�ض االنبعاثات ،قيا�س ًا على الأهداف
املو�ضوعة .ويجب ربط نظام �إدارة الأداء ببنية احلوافز
ّ
وموظفيها يف
القائمة ل�ضمان اندفاع م�س�ؤويل ال�شركة
العمل من �أجل حتقيق الإ�سرتاتيجية.
بد من وجود ّ
خطة ّات�صال �شاملة ،وذلك
و�أخري ًا ال ّ
لإ�شراك املوظفني و�أ�صحاب امل�صالح خارج ال�شركات.
ّ
اخلطة
على ال�صعيد الداخلي ،ينبغي �أن ت�ستهدف
�إقناع املوظفني ومكاف�أة امل�شاركني ،مبن فيهم م�س�ؤولو
ال�شركة وموظفوها واملقاولون و�شركاء العمل .وهذه
االت�صاالت الداخلية ميكن �أن تنطوي على مطبوعات
م�شاركة
مثل الن�شرات الإخبارية ،وكذلك على لقاءات
َ
مثل ور�ش العمل واالجتماعات املفتوحةّ � .أما على
توجه
ال�صعيد اخلارجي فت�ستطيع ال�شركات �أن
ّ
تغي املناخ
ات�صاالتها نحو زيادة الوعي الوطني بعواقب رّ
أهمية كفاءة ا�ستخدام الطاقة .وينبغي ن�شر الإ�شادة
و� ّ
باملبادرات الناجحة لتخفي�ض االنبعاثات .لكن يجب ،يف
ّ
إعالمية ،احلر�ص على ال�صياغة لتج ّنب
التوجهات ال
كل
ّ
ّ
ً
كل ما ميكن �أن ي�ؤثّ ر �سلبا على قدرة ال�شركة للت�أهل
للم�ساعدة مبوجب �آلية التنمية النظيفة.

 .IVخال�صة
با�ستطاعة احلكومات وال�شركات يف القطاعات ال�شديدة
حتول ال�ضغوط
الإنتاج للكربون يف البلدان العربية �أن ّ
بتغي املناخ �إىل فر�صة اقت�صادية
العاملية املتزايدة املتعلقة رّ
ً
منهجي ًا ومربمجَ ًا من �إدارة
ا
منا�سبة .ف�إذا ما وقفت موقف
ّ
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري ،ف� ّإنها ت�ستطيع �أن
تدعم ا�ستمرارية قطاعاتها ال�صناعية بالإ�ضافة �إىل حت�سني
وتعزيز اقت�صادياتها وقدراتها التناف�سية و�أدائها البيئي.
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ال�صناعة

مالحظات
 .1التحدي الأول :حتديد م�ستوى �أ�سا�سي

قبل �أن تبد�أ ال�رشكات بتعيني وا�ستق�صاء مبادرات
تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري،
تتو�صل �إىل بيان دقيق و�شامل لب�صمتها
يجب �أن
ّ
يف غازات االحتبا�س احلراري .ويتيح م�ستوى
املف�صل لل�رشكات حتديد
االنبعاثات الأ�سا�سي
ّ
املجاالت ذات االحتماالت الكبرية لتخفي�ض
مقارن ب�أرفع املقايي�س .كما
االنبعاثات على �أ�سا�س َ
َ
�أن م�ستوى االنبعاثات الأ�سا�سي ي�شكّ ل املنطلق
ال�ستنتاج �سيناريو «بقاء الأمور على حالها»
ت�صور ًا لالنبعاثات يف امل�ستقبل �إذا
الذي ي�ضع
ّ
يتم ّاتخاذ �أي �إجراء �أو تدبري .ومن �ش�أن مثل
مل ّ
هذه ال�سيناريوهات امل�ساعدة على حتديد �أهداف
قيم ًا
لتخفي�ضات االنبعاثات ،كما ت�شكّ ل مرجع ًا ّ
بالن�سبة ملراقبة الأداء على �أ�سا�س متوا�صل.
وميكن التو�صل �إىل املعلومات الأولية الواردة يف
مثل هذا البيان ب�سهولة و�رسعة ،لكن ال�رشكات ال
وللتعمق
جتمعها عادة لأنها لي�ست مطالبة بذلك.
ّ
ّ
يف معرفة احتماالت تخفي�ض االنبعاثات ،ينبغي
على كل �رشكة �أن تركّ ز هذه املعلومات يف م�ستوى
�أ�سا�سي لالنبعاثات لكل وحدة من وحداتها �أو
�رشكة تابعة لها .وعليها �أي�ض ًا �أن تر�سم احلدود بني
االنبعاثات املبا�رشة (مثل االحرتاق ،وحرق الغازات
والتنفي�س ،واملواد املتطايرة) وانبعاثات فئة النطاق
الثاين النا�شئة من م�صادر واردة (مثل الكهرباء
واملاء)* .
وت�ستطيع ال�رشكات �أن جتمع بيانات جرد االنبعاثات
ب�إحدى طريقتنيّ � :إما على �أ�سا�س ا�ستقاللية كل
كيان ،و� ّإما على �أ�سا�س الإ�رشاف املركزي العام،
عم ّليةّ ،اتباع
علم ًا ب�أن ال�رشكات ّ
تف�ضل ،لأ�سباب َ
الأ�سلوب الثاين ل ّأنه ميكّ نها من فر�ض التغيريات
التي تريدها يف ال�رشكات التابعة والتي متلك فيها
ح�ص�ص ًا غالبة.

 .2احتجاز وخزن الكربون وا�ستخال�ص الزيت
املع َّزز

ي�شتمل احتجاز وخزن الكربون على جملة من
التقنيات اللتقاط انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون
ّ
ونقلها وعزلها .لذلك توا�صل الدول يف خمتلف

�أنحاء العامل اال�ستثمار يف تقنيات احتجاز وخزن
الكربون على �أمل �أن ي�صبح تطبيقها على نطاق
تخ�ص�ص
جتاري ممكن ًا يف العام  .2020فاحلكومات ّ
�سنوي ًا لتمويل ما
جمتمع ًة حوايل  15بليون دوالر
ّ
حتث
يربو على  200م�رشوع لهذه الغاية ،كما � ّإنها ّ
القطاع اخلا�ص على اال�ستثمار يف هذا املجال.
وينتظر �أن ت�ؤدي �رشكات النفط الكربى دور ًا هام ًا يف
ُ
تطوير احتجاز وخزن الكربون ،لأنها يف موقع فريد
ميكّ نها من تعزيز قدراتها يف �أعمال مراحل التنقيب
والإنتاج (مثل حتديد اخل�صائ�ص اجليولوجية
والإدارة الإجمالية للمكامن) من �أجل تخزين ثاين
�أوك�سيد الكربون يف مكامن الزيت والغاز و�سائر
التكوينات اجليولوجية.
وقد �أ�صبح اال�ستثمار يف برامج اللتقاط ثاين �أوك�سيد
الكربون واحتجازه عملية جمزية ،بعد �أن مت �ضمه
�إىل الربامج امل�ؤهلة للح�صول على دعم من �ضمن
�آليات التنمية النظيفة ،وذلك يف امل�ؤمتر العاملي
حول تغري املناخ الذي عقد يف كانكون يف نهاية عام
.2010
فيمثل �أكرث تطبيقات
املعزز
الزيت
ا�ستخال�ص
� ّأما
ّ
َّ
احتجاز وعزل الكربون املالئمة واجلاذبة ل�رشكات
البرتول الوطنية العربية يف امل�ستقبل القريب.
تقنيات �إدارة املكامن
وا�ستخال�ص الزيت َّ
املعزز من ّ
لإنتاج املرحلة الثالثة ،وهي تقنية ذات �إمكانيات
اقت�صاديات م�شاريع احتجاز وعزل
هائلة لتح�سني
ّ
يتم
الكربون نظر ًا
لكميات الزيت ال ّ
ّ
إ�ضافية التي ّ
ا�ستخراجها ،وبالتايل زيادة املدخول .ومع �أن فوائد
ملعدالت
ا�ستخال�ص الزيت َّ
املعزز متفاوتة كثري ًا تبع ًا ّ
اال�ستخال�ص و�أ�سعار الزيت (�أو الغاز) ال�سائدة ،ف�إن
تقرير ًا حتليلي ًا ل�رشكة «بوز �أند كومباين» يرى �أن
يعو�ض بالكامل ،يف
ا�ستخال�ص الزيت َّ
املعزز قد ِّ
�أف�ضل الأحوال ،عن تكاليف م�شاريع احتجاز وخزن
الكربون املتكاملة.
* انبعاثات فئة النطاق الأول هي االنبعاثات التي
تو ّلدها ال�رشكة و�/أو ا ُملن�ش�أة مبا�رشة ،يف حني � ّأن
انبعاثات فئة النطاق الثاين تنجم عن الكربون
الذي حتمله الواردات واملرافق العامة كالكهرباء
واملاء.
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الف�صل 5

النقل واملوا�صالت

 .Iمقدمة
ملحة للمجتمعات الع�صر ّية و�ضرورة
النقل واملوا�صالت حاجة ّ
فعا ًال ف�إنّه
القطاع
هذا
كان
إذا
�
و
االقت�صادية.
لتحقيق التنمية
ّ
حد كبري ،يف خلق الفر�ص االقت�صادية و�إجناز
ي�ساهم� ،إىل ّ
التكامل االجتماعي ،وذلك بالربط بني املناطق الريف ّية واملدن
وتعزيز التجارة وت�سهيل الو�صول �إىل الأ�سواق واخلدمات.
التحديات ينبغي �أن
ولإتاحة املجال �أمام التغ ّلب على هذه
ّ
تكون �سبل اال�ستفادة من املوا�صالت موثوقة ومعقولة الكلفة
وم�أمونة .لذا يجب عدم النظر �إىل اال�ستثمارات احلكوم ّية يف
بحد ذاتها و�إمنا ك�سبيل لتحقيق التنمية
قطاع النقل كغاية ّ
االجتماعية والتكامل االقت�صادي .وبالإ�ضافة �إىل دور قطاع
النقل واملوا�صالت يف رفع القدرة التناف�س ّية لأي اقت�صاد
رب عمل .فهو يف الواقع « ُيعترب
حديث ف�إنّه ّ
بحد ذاته �أكرب ّ
�أكرب قطاع يف العامل من حيث احلجم املايل وا�ستهالك املوارد
ورد يف تقرير حول النقل
والقوة العاملة» ،وذلك ح�سبما َ
أعدته اللجنة االقت�صادية
واملوا�صالت يف املنطقة العربية � ّ
واالجتماعية لغرب �آ�سيا (.)ESCWA, 2009 a
نلقي يف هذا الف�صل ال�ضوء على ال�سيا�سات واملمار�سات
القائمة حالي ًا واالجتاهات الكربى ال�سائدة يف قطاع النقل
يف الدول العربية ،ونُربز فوائد وتكاليف ال�سيا�سات احلالية
بالن�سبة للتنمية االقت�صادية والتكامل االجتماعي والبيئة.
وندعو �إىل تبنّي �إ�سرتاتيج ّيات النقل التي تعزّز التنمية
امل�ستدامة وتكافح الفقر .كما نقرتح �إ�سرتاتيج ّيات �أو �سيا�سات
بديلة من �أجل ت�شجيع ّ
التنقل الأخ�ضر ،ونو�ضح انعكا�سات
املوا�صالت اخل�ضراء على التنمية االقت�صادية والتما�سك
االجتماعي وا�ستدامة البيئة .وميكن تعريف مفهوم

املوا�صالت اخل�ضراء ،يف خطوطه العري�ضة ،ب�أنّه توفري
خيارات االنتقال امل�أمونة واملعتدلة الكلفة واملوثوقة والتي
تتم ّيز باالقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة� ،إىل جانب تخفيف
التل ّوث واالزدحام والزحف احل�ضري الع�شوائي �إىل �أق�صى
حد ممكن.
ّ

 .IIاملمار�سات احلال ّية
يف قطاع النقل واملوا�صالت
ّ
ي�شكل �سكان املدن يف البلدان العربية  ٪57من جمموع
املعدل على ال�صعيد العاملي ٪49.1
ال�سكان ،فيما يبلغ ّ
التو�سع
ى
أد
�
وقد
).
Croitorou
(and Sarraf, 2010
ّ
ّ
حدة الطلب على النقل
احل�ضري والنم ّو ال�سكاين �إىل ارتفاع ّ
معدالت ا�ستخدام
يف املناطق احل�ضر ّية وبالتايل �إىل ارتفاع ّ
ال�سيارات اخل�صو�صية وكثافة حركات املرور ،خ�صو�ص ًا �أنّ
النقل العام اجلماعي ال يزال ،يف �أغلب الأحوال ،غري متط ّور.
وهذا الو�ضع هو من العوامل التي ت� ّؤدي حالي ًا �إىل ارتفاع
معدالت االنبعاثات وزيادة ال�ضجيج وتدهور الأرا�ضي .لذا
ّ
ً
فقد خل�ص تقرير للبنك الدويل (� )2010إىل �أنّ «عددا من
املناطق احل�ضر ّية الكربى يف املنطقة العربية ،التي تعطي
معظم الناجت املحلي الإجمايل ،تواجه م�شاكل ع�سرية
متزايدة يف املوا�صالت مع تفاقم درجات االزدحام وتباط�ؤ
احلركة وتراجع جودة الهواء».
وت�سيطر حالي ًا على عامل النقل واملوا�صالت يف الدول العربية
التوجهات التالية :
ّ
•�سرعة الزحف الع�شوائي احل�ضري يف املدن الكربى يف
عمان وبغداد وبريوت والقاهرة ودم�شق،
املنطقة ،مثل ّ
ّ
والتي يزيد عدد �سكان كل منها على مليون �شخ�ص.
•دعم �أ�سعار البنزين ووقود الديزل يف العديد من الدول
العربية.
• ِق َد ْم عمر ال�سيارات يف معظم مدن املنطقة حيث ي�صل
متو�سط عمر ال�سيارات �إىل  15عام ًا ،با�ستثناء دول
جمل�س التعاون اخلليجي .كما �إنّ ال�سيارات �إجما ًال
مما ي� ّؤدي �إىل زيادة
تفتقر �إىل ال�صيانة اجل ّيدةّ ،
معدالت االنبعاثات.
ا�ستهالك الوقود وارتفاع م�ستوى ّ
•عدم جدوى وعدم كفاءة �شبكات النقل العام وزيادة
االعتماد على ال�سيارات اخل�صو�ص ّية.
ت�شجع على اقتناء ال�سيارات
•وجود �سيا�سات حكوم ّية ّ
اخل�صو�ص ّية بد ًال من اعتماد طرق النقل الأخرى ،مثل
والدراجات وامل�شي.
النقل العام ّ
العام.
•عدم فعال ّية نظم �إدارة املرور ونق�ص الوعي ّ
•�ضعف التخطيط احل�ضري والقومي ،خا�صة يف جمال
ا�ستعماالت الأرا�ضي .وينتج عن ذلك طول م�سافات
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االنتقال بني مناطق ال�سكن واخلدمات و�أماكن العمل.
•عدم قدرة التنظيمات احلكوم ّية على �إدارة قطاع النقل
يتج�سد يف �ضعف ال�سيا�سات
بال�شكل املالئم .وهذا
ّ
والأنظمة البيئية وعدم تنفيذها بالكامل.
•تعاين معظم الدول العربية« ،خ�صو�ص ًا الدول التي
يكرث فيها ّ
�سكان الأرياف ،مثل املغرب وم�صر واليمن،
�ضعف ًا يف �إمكانات ّ
التنقل يف جميع الأحوال اجلو ّية،
ب�سبب الأو�ضاع ال�س ّيئة ل�شبكات الطرق وعدم كفاءة
خدمات املوا�صالت الأ�سا�سية (.)World Bank, 2010
معدالت وفيات املرور على الطرق باملقارنة مع
•ارتفاع ّ
املناطق الأخرى يف العامل .ويتبينّ من اجلدول � 1أنّ
معدل الوفيات التقديري (لكل  100.000من ال�سكان)
ّ
يف البلدان العربية هو الأعلى من بني جميع مناطق
العامل .والواقع �أن الفرتة بني  1990و 2000قد �شهدت
ارتفاع ًا بن�سبة  ٪20يف وفيات حوادث الطرق يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،يف حني �أنّها تدنّت بن�سبة  ٪10يف
الفرتة نف�سها يف �أ�سرتاليا و�أوروبا واليابان (ESCWA,
 .)2009 aكما يظهر يف ال�شكل � 1أنّ بع�ض البلدان يف
�سجلت �أعلى ن�سبة وفيات يف العامل
املنطقة العربية قد ّ
ب�سبب املرور على الطرق (لكل مئة �ألف من ّ
ال�سكان).
ومع �أنّ ال�سيا�سات والتدابري التي و�ضعتها الدول العربية
تهدف ،نوع ًا ما� ،إىل �إيجاد �شبكات نقل م�ستدامة (AFED,
 ،)2009فما زالت النواق�ص ت�شوب �أكرث من ناحية رئي�سية.
ومنها على �سبيل املثال� :ضعف خدمات النقل يف املدن ،وهذا
يتم ّثل يف عدم كفاية النقل العام اجلماعي واالزدحام ورداءة

ال�شكل 1

امل�صدر:

WHO, 2010

اجلدول 1

مع ّدل الوفيات التقديري ب�سبب حوادث الطرق
ّ
(لكل  100.000من ال�سكان) ()2007 – 2006

البلد
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
موريتانيا
املغرب
عُ مان
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
ال�سودان
�سوريا
تون�س
الإمارات العربية املتحدة
اليمن
املعدل الإقليمي
منطقة �أفريقيا
منطقة �أمريكا
منطقة جنوب – �شرق �آ�سيا
منطقة �أوروبا
العامل
امل�صدر:
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WHO, 2009; WHO, 2010

مع ّدالت وفيات املرور على الطرق (لكل  100000من ال�سكان)

مع ّدل الوفيات
12.1
41.6
38.1
34.2
16.9
28.5
40.5
35.5
28.3
21.3
23.7
29
34.7
32.9
34.5
37.1
29.3
32.2
32.2
15.8
16.6
13.4
18.8
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الف�صل 5

نوع ّية الهواء ،وحمدود ّية �إمكان ّيات الو�صول �إىل املناطق
الريف ّية ،وكرثة انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س احلراري
التي ت�ؤدي �إىل تغيرّ املناخ ،و�ضعف ّ
التدفقات التجار ّية ب�سبب
عدم كفاءة �شبكات النقل.
ونظر ًا لهذه الأو�ضاع زادت احلكومات العربية ا�ستثماراتها يف
املوا�صالت اخل�ضراء .وكان من �أهم امل�شاريع التي ُتل ّبي هذه
يتم
االحتياجات �إن�شاء �شبكة مرتو الأنفاق يف القاهرة التي ّ
تو�سيعها الآن .كما �إنّ دبي قد ّ
د�شنت يف العام � 2009شبكة
ّ
ويتوقع
للنقل عرب ال�سكك احلديد ّية يف املراكز احل�ضر ّية،
تتم تو�سعتها قريب ًا .وت�شمل الإجراءات الأخرى اجلديرة
�أن ّ
بالذكر طرح �أنواع الوقود البديل يف القاهرة ،كالغاز الطبيعي
امل�ضغوط ،ال�ستخدام �سيارات الأجرة وقوافل البا�صات،
وتقدمي �إعفاءات من الر�سوم اجلمرك ّية و�إعفاءات �ضريب ّية
لت�شجيع اقتناء �سيارات جديدة فاعلة بد ًال من ال�سيارات
القدمية الكثرية اال�ستهالك للوقود ،و�إن�شاء �شبكة للنقل
عمان ،وحتويل بع�ض قطارات الديزل
ال�سريع بالبا�صات يف ّ
املوجودة حالي ًا على بع�ض اخلطوط للعمل بالكهرباء.
كما تبنّت الدول العرب ّية مبد�أ حت�سني نوع ّية الوقود لإزالة
الر�صا�ص من البنزين وتخفي�ض حمتوى الكربيت يف البنزين

اجلدول 2

تو ّلت «ال�شراكة من �أجل وقود نظيف ومركبات نظيفة»
التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ،يف العام ،2009
الإ�شراف على درا�سة مل�ستويات وجود الكربيت يف وقود
الديزل يف �أنحاء العامل .ويف ال�شكل  ، 2وفق ًا لآخر حتديث يف
كانون الثاين/يناير  ،2011مقارنة بني الأو�ضاع يف املنطقة

بيان حمتوى الر�صا�ص يف البنزين يف الدول العربية (كانون الثاين/يناير )2011

البلد
اجلزائر
البحرين
م�صر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
املغرب
عمان
فل�سطني
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
�سورية
تون�س
الإمارات العربية املتحدة
اليمن

امل�صدر:

ووقود الديزل .فالبنزين الذي ُيباع يف املغرب اليوم هو خالٍ
من الر�صا�ص ،فيما ال تتجاوز ن�سبة الكربيت يف �أنواع الوقود
�أكرث من  50جزء ًا يف املليونّ � .أما تون�س فقد �أوقفت بالتدريج،
يف �شهر كانون الثاين/يناير  ،2010ا�ستخدام الوقود الذي
يحتوي على الر�صا�ص ،وهي تفر�ض اليوم مقايي�س جديدة
مل�ستويات الكربيت يف البنزين وفق ًا للمعايري الأوروبية
(� .)Allam, 2010أما بالن�سبة لبقية الدول ف�إنّ اجلدول
أعدته «مبادرة ال�شراكة من �أجل وقود نظيف
رقم  2الذي � ّ
ومركبات نظيفة» ُيبينّ �أو�ضاع هذه الدول يف كانون الثاين/
يناير  2011من حيث ّ
التوقف التدريجي عن ا�ستخدام الوقود
املحتوي على الر�صا�ص .ويظهر من هذا اجلدول �أنّ معظم
الدول العرب ّية قد حت ّولت �إىل ا�ستخدام البنزين اخلايل من
الحظ �أنّ اليمن مت� ّأخرة يف هذا املجال ،حيث
الر�صا�ص .و ُي َ
ُي ّ
�شكل التع ّر�ض للبنزين الذي يحتوي الر�صا�ص خماطر
كربى لنم ّو الأطفال.

UNEP, 2011a

الو�ضع احلايل ملحتوى الر�صا�ص يف البنزين
بنزين يحتوي الر�صا�ص فقط خالٍ من الر�صا�ص فقط

النوعان

مالحظة

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

 ٪10خالٍ من الر�صا�ص
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ال�شكل 2

امل�صدر:

ال�شكل  2الو�ضع العاملي مل�ستويات الكربيت يف وقود الديزل (كانون الثاين/يناير )2011

UNEP, 2011b

العربية والأو�ضاع يف �سائر مناطق العامل .وكما يبدو وا�ضح ًا
ف�إنّ م�ستويات املتحوى الكربيتي يف وقود الديزل ال تزال اليوم
مرتفعة يف معظم الدول العربية ،وينجم عن ذلك ارتفاع
كبري يف ن�سبة انبعاثات ُ
اجلز َْيئات ال�صلبة يف املدن واملناطق
احل�ضر ّيةِ ،علم ًا ب�أنّ خماطر اجلزيئات ال�صلبة ال تقت�صر على
الت�س ّبب يف �سرطان الرئة وغريه من الأمرا�ض القلب ّية الوعائ ّية
فح�سب ،بل �إنّها �أي�ض ًا ت�ؤدي �إىل تفاقم تغيرّ املناخ.
ُت ّ
�شكل ال�س ّيارات القدمية املحدودة الكفاءة واملوجودة على
الطرقات يف العديد من البلدان العرب ّية م�شكلة كربى لأنّها
م�س�ؤولة عن معظم ا�ستهالك الوقود واالنبعاثات التي تل ّوث
الهواء �أكرث من �أنواع ال�سيارات اجلديدةّ .
ولكل من الدول
اخلا�صة ال�سترياد ال�سيارات ومعاينتها
العرب ّية معايريها
ّ
و�صيانتها .ويعر�ض اجلدول ّ 3
ملخ�ص ًا لأهم املقايي�س
و�إجراءات االختبار املتّبعة حالي ًا يف املنطقة العربية.

�أ .اال�ستثمارات العربية يف قطاع النقل

كان النم ّو ّ
ال�سكاين والت�صنيع ّ
وتوقعات التنمية االقت�صادية
عوامل دفعت احلكومات العربية �إىل اال�ستثمار يف البنية

التحت ّية للنقل واملوا�صالت .ووفق ًا ملوقع الزاوية للمعلومات
التجارية ( )Zawya, 2010 aف�إنّ «ما ي�صل �إىل  147مليون
دوالر قد ُخ ِّ�ص َ�ص ْت لتطوير البنى التحت ّية ،مثل الطرق
العامة يف ال�شرق الأو�سط،
واخلطوط احلديد ّية واملوا�صالت ّ
مما ُي�ساهم يف من ّو �صناعة اخلدمات اللوج�ست ّية الرب ّية واجلو ّية
ّ
والبحر ّية يف املنطقة» .و ُيعتزم �إن�شاء ّ
خط ّ
�سكة حديدية بكلفة
 25بليون دوالر يربط بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
�ستكمل بخطوط حمل ّية �ضمن ّ
كل بلد .كما
ّ
ال�ست ،على �أن ُي َ
تعمل اململكة العربية ال�سعودية على �إكمال م�شروع �إن�شاء خط
املخ�ص�ص لل�شحن فقط ،فيما
ال�شمال – اجلنوب احلديدي
ّ
جدة
�سي�شمل م�شروع ال�شرق  -الغرب ،املفرت�ض �أن يربط ّ
والدمام واجلبيلّ ،
خط ًا ّ
للركاب و�آخر لل�شحن (Arab News,
ّ
 .)2010واجتذبت م�صر اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
لزيادة تطوير البنية التحتية اخلا�صة باللوج�ست ّيات والنقل
وت�شمل خطوط ال�سكك احلديد ّية ال�سياح ّية (AME info.
 .)com, 2006و ُينتظر �أي�ض ًا �أن يدعو العراق القطاع اخلا�ص
لال�ستثمار يف تطوير البنية التحت ّية للطرق وخطوط ال�سكك
احلديدية واملوانئ النهرية واملطارات (Global Arab Network,
 .)2009ويف املغرب يزداد ا�ستخدام قطارات ّ
الركاب بن�سبة
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الف�صل 5
اجلدول 3

موا�صفات و�شروط ال�سيارات يف البلدان العربية

الدولة

�شروط اال�سترياد

اجلزائر

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها �أقل من � 3سنوات

112

البحرين

ال توجد قيود على اال�سترياد.

509

م�صر

مبحول حمفّ ز .ال�سيارات امل�ستعملة
جمهزة
جميع ال�سيارات امل�ستوردة يجب ان تكون ّ
ّ
امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � 3سنوات.

43

العراق

ال توجد معلومات

50

الأردن

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من � 5سنوات.

الكويت

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من � 5سنوات.

507

لبنان

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من � 8سنوات.

434

املغرب

ال توجد قيود على اال�سترياد

71

عمان

ا�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة يتط ّلب �إذن ًا من وزارة التجارة.

225

فل�سطني

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من � 3سنوات

-

قطر

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن ّ
يقل عمرها عن � 5سنوات

724

اململكة
العربية
ال�سعودية
�سورية

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن تكون م�صنوعة بعد 1974

336

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من �سنتني.

62

تون�س

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من � 3سنوات

114

الإمارات
العربية
املتحدة
اليمن

ال قيود على اال�سترياد .لكن ال�سيارات تخ�ضع ملعاينة �صارمة لدى دخول البالد.

313

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب �أن يكون عمرها � ّ
أقل من � 5سنوات

35

امل�صدر:

UNEP, 2008; Wikipedia, 2011; World Bank, 2011a

جمموع ال�سيارات (�سيارة لكل �ألف �شخ�ص)
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املوا�صفات واملعاينة وال�صيانة

مالحظات

ال�شاحنات اململوكة للدولة ت�ساوي  ٪80من جمموع
للتثبت من �صالحية ال�سري على الطرقات.
�إ�شارة �إىل نظام معاينة ّ
الثمانينيات توجد �سيا�سة لتطوير قطاع
ال�شاحنات .منذ
ال ذكر ل�شموله االنبعاثات.
ّ
�شاحنات نقل غاز البرتول ا ُمل�سال.
م�ستمر ملراقبة جودة الهواءُ ،وي�شري تقرير
يوجد برنامج
ُي�شري تقرير للأمم املتحدة �إىل وجود �أنظمة ل�ضبط االنبعاثات.
ّ
الأمم املتحدة �إىل وجود معايري جلودة الهواء.
نظام معاينة ال�سيارات ،وي�شمل فح�ص االنبعاثات .برنامج معاينة و�صيانة لبا�صات النقل وفق ًا لتقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،تنوي م�رص
دمج فح�ص االنبعاثات وال�سالمة وت�سجيل ال�سيارات دفعة
العام .موا�صفات  Euro2كان مفرو�ض ًا تطبيقها بدء ًا من كانون الثاين/يناير ،2002
حكومية خمت�صة.
واحدة يف مرافق
لكن موا�صفات الوقود كانت غري منا�سبة :م�ستوى الكربيت عالٍ جد ًا (وثيقة مبادرة
ّ
ال�رشاكة).
ّ
املطبق يف العام  2004يفر�ض معاينة ال�سيارات ،وتوجد حمطات
قانون املرور اجلديد ّ
للمعاينة يف مراكز �رشطة املرور.
للتثبت من �صالحية ال�سري على الطرقات .ال ذكر ل�شموله
�إ�شارة �إىل نظام معاينة ّ
االنبعاثات.
للتثبت من �صالحية
ال�سيارات التي يتجاوز عمرها ثالث �سنوات تخ�ضع ملعاينة �سنوية ّ
ال�سري على الطرقات جُتريها �إدارة املرور .ال ذِ ْكر ل�شمول املعاينة فح�ص االنبعاثات.
مطبق منذ  ،2004على ال�سيارات
للتثبت من �صالحية ال�سري على الطرقات ّ
نظام املعاينة ّ
التي يتجاوز عمرها �سنتني .املعاينة �سنوية ل�سيارات البنزين ،وكل � 6أ�شهر ل�سيارات
الديزل.
ّ
مطبق منذ العام  2005لفح�ص انبعاثات ال�سيارات ،وي�شمل حمطتني
برنامج جودة الهواء ّ
وخمترب ًا متنقّ ًال.
مطبق ،مع عدم وجود �إ�شارة �إىل �شموله فح�ص االنبعاثات.
نظام معاينة ال�سيارات ّ
ال معايري لالنبعاثات .ال �إ�شارة �إىل �أي معاينة لل�سيارات.
للتثبت من �صالحية ال�سري على الطرقات .املعاينات دورية .ال معلومات
نظام معاينة ّ
حول الفوا�صل الزمنية.
للتثبت من �صالحية ال�سري على الطرقات .ال دليل على �شموله االنبعاثات.
نظام معاينة ّ
ُي�شري تقرير الإ�سكوا �إىل تطبيق برنامج لفح�ص ال�سيارات.
�إ�شارة �إىل اختبار النبعاثات ال�سيارات.
مطبق ،مع عدم وجود �إ�شارة �إىل �شموله فح�ص االنبعاثات.
نظام معاينة ال�سيارات ّ
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الف�صل 5

النقل ال�سريع باحلافالت يف لبنان
يف حماولة لدرا�سة �إمكانات النقل اجلماعي يف لبنان� ،سعت درا�سات
متنوعة اىل تقدير تكاليف وفوائد خيارات خمتلفة تتعلق بالنقل
اجلماعي .ومن هذه الدرا�سات ،ميكن للحكومة اللبنانية �أن تتخذ قراراً
حول �أف�ضل خيار يتيح التحول من ا�ستعمال �سيارات الركاب اىل ا�ستعمال
النقل العام .ويف درا�سة حديثة ن�سبي ًا �أجرتها عام � 2003شركة DMJM +
 HARRISبالإ�شرتاك مع جمموعة  IBIتدعى «درا�سة جدوى م�سلك النقل
يف �ضواحي بريوت» .ومت اتباع بع�ض املعايري لتقييم عدة خيارات تتعلق
بالنقل اجلماعي ،مبا فيها النقل ال�سريع باحلافالت والنقل بالقطارات
اخلفيفة .املعايري التي مت مبوجبها تقييم كل خيار هي على النحو الآتي:
•الزيادة املتوقعة يف ركوب ال�سيارات
•الكلفة
•االطار الزمني للتنفيذ
•املخاطر املتعلقة بالتنفيذ والأداء
•انخراط القطاع اخلا�ص
•�سهولة التنفيذ املادي
•و�ضع امل�شروع مو�ضع التنفيذ
•امل�ضاعفات املتعلقة بال�سيا�سة
•ت�أثري امل�شروع على م�شغلي ال�سيارات اخلا�صة وم�شغلي ور�ش
اخلدمة وامل�سافرين على امل�سلك.
•الت�أثري على احلكومة
•الت�أثري على الأعمال الواقعة على رقعة حق املرور
ال�سنة

•الت�أثري على وقت ال�سفر واالنبعاثات ومواقف ال�سيارات
•الت�أثري على ان�شاء طرقات ا�ضافية
•الت�أثري على التجارة وتوازن الوظائف.
يربز النقل بالقطارات اخلفيفة يف هذا التحليل �أقل ا�ستح�سان ًا من النقل
ال�سريع باحلافالت ب�سبب االرتفاع الكبري يف كلفته .لذلك �أو�صت الدرا�سة
بال�شروع يف النقل اجلماعي يف لبنان باعتماد النقل ال�سريع باحلافالت
على طول رقعة حق املرور اخلا�صة بخط القطارات ال�ساحلي القدمي يف
لبنان .وعلى رغم امكان عدم حدوث فوائد فور بدء التنفيذ ،ت�ؤكد الدرا�سة
ب�أنه �ستكون هناك من دون �شك فوائد بعيدة املدى .وبناء على املعايري
املذكورة �أعاله ،يحرز النقل ال�سريع باحلافالت نقطة تفوق على املعايري
الأكرث حرج ًا كالزيادة املتوقعة يف عدد الركاب والأثر البيئي و�أثر الركاب
على امل�سلك.
وتركز درا�سة ذات �صلة على امل�ؤ�شرات االقت�صادية املتعلقة بالت�أثريات
الرئي�سية لتنفيذ نظام النقل اجلماعي يف �ضواحي بريوت خالل الفرتة بني
 2005و .2015وبناء على حتليل للكلفة ـ الفائدة ،ثبت �أن النقل ال�سريع
باحلافالت مع وجود نظام تغذية  /توزيع هو اخليار الأف�ضل بني
اخليارات الأخرى ،كما ثبت �أن فوائده تفوق تكاليفه� .أما الفوائد الناجتة
من هذا اخليار فهي على النحو الآتي:
.1

انخفا�ض يف اجمايل املدة الزمنية الالزمة لالنتقال والوفر النقدي

عدد الكيلومرتات التي جتتازها عدد الكيلومرتات التي جتتازها الوفر يف عدد الكيلومرتات الوفر يف عدد الكيلومرتات
ال�سيارات يف �ساعة الذروة ـ مع ال�سيارات يف �ساعة الذروة ـ من التي جتتازها ال�سيارات يف التي جتتازها ال�سيارات
يف ال�سنة
�ساعة الذروة
دون نظام النقل اجلماعي
وجود نظام النقل اجلماعي

2005

949,500

1,111,400

161,900

323,800,000

2015

1,205,700

1,391,600

185,900

371,800,000

� ٪15-10سنوي ًا ،ويجري العمل على خطط لإن�شاء  1500كلم
من خطوط ال�سكك احلديدية ال�سريعة قبل العام  2030على
�أن يكون بع�ضها ُم َ�س رَّي ًا بالطاقة ال�شم�س ّية (.)ENN, 2007
وت�شري التقديرات ،ب�شكل عام� ،إىل �أنّ «�سوق النقل والأعمال
اللوج�ست ّية يف ال�شرق الأو�سط – وت�شمل املوا�صالت الرب ّية،
وال�شحن اجل ّوي والبحري ،ونقل الب�ضائع والتخزين ،و�إدارة
�سل�سلة التوريد – قد ّ
حققت من ّو ًا يفوق  ٪10يف ال�سنوات
الأخرية ،و�سوف تبلغ قيمتها الإجمال ّية  27بليون دوالر يف
العام .)Zawya, 2010 a( »2012

 .IIIالآثار الناجمة
عن �سيا�سات النقل احلال ّية

ومبا �أنّ اعتماد هذه اال�ستثمارات يجري يف هذه الآونة ،ف�إنّ

ال ّ
التوجهات غري امل�ستدامة يف قطاع النقل
�شك ب� ّأن
ّ

الفر�صة �سانحة �أمام احلكومات العربية ،يف هذه املرحلة
ّ
املبكرة من التخطيط ،للعمل على بناء قطاع نقل ُيعزّز
التوجهات التي
التنمية امل�ستدامة ويكافح الفقر .والواقع �أن
ّ
ت�سلكها اال�ستثمارات يف جمال النقل واملوا�صالت ،على مدى
ال�سنوات الع�شر القادمة ،تحُ ّدد �إذا ما كانت الدول العربية
�ست�شهد �أمناط ًا م�ستدامة يف هذا القطاع.
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.2
.3
.4
.5

الناجت من هذا االنخفا�ض
انخفا�ض يف مقدار الأرا�ضي الالزمة لوقوف ال�سيارات وما يلحق به
من انخفا�ض يف التكاليف املتكبدة نتيجة املواقف.
انخفا�ض يف احلاجة اىل ان�شاء طرقات
زيادة االيرادات احلكومية نتيجة انخفا�ض امل�ستوردات
خلق وظائف جديدة تتعلق بالنظام املنفد اجلديد.

علم ًا ب�أن نظام النقل اجلماعي ُينتظر �أن يخف�ض عدد الرحالت وا�ستعمال
ال�سيارات ووقت ال�سفر ،وهذا هو الأهم ،فمن املتوقع �أن ي�ؤدي اىل
تخفي�ض كبري النبعاثات امللوثات .يبني اجلدول �أدناه الوفر املتوقع يف عدد
على ال�صعيد العاملي وا�ضحة جد ًا ،وهي تتم ّثل يف هذا
ّ
(للركاب
التنامي ال�سريع للطلب على �أعمال النقل
حد �سواء) حيث يتوقّ ع �أن تبلغ ال�ضعفَ ني
وال�شحن ،على ّ
بني العام  2005والعام  .)UNEP, 2011c( 2050ويف
غياب ال�سلطة امل�ؤ�س�ساتية التي ميكن �أن ت�صدر الأنظمة
لتوجهات �أكرث ا�ستدامة يف
وتقدم احلوافز
والقوانني
ّ
ّ
جمال النقل ،ف� ّإن اخل�سائر االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية الناجمة عن االجتاهات احلال ّية �سوف ت�ؤدي
�إىل تدهور نوع ّية احلياة .وميكن تلخي�ص ت�أثريات
التوجهات غري امل�ستدامة يف النقل واملوا�صالت على
ّ
ال�شكل التايل :

الكيلومرتات التي جتتازها ال�سيارات نتيجة تنفيذ نظام النقل اجلماعي
بني اجلية وجونية ،مروراً حول بريوت.
ان اعتماد املنطقة على ال�سيارات وزحمة ال�سري احلادة النا�شئة عنها يجب
�أن ت�شجع احلكومة اللبنانية على العمل لتخفي�ض ا�ستعمال �سيارات
الركاب والتحول اىل نظام النقل اجلماعي .ويتبني من اجلدول �أعاله �أن
تنفيذ نظام النقل ال�سريع باحلافالت يبدو ح ًال قليل الكلفة .و ُيتوقع
�أن ي�شكل تنفيذه خطوة كربى باجتاه تخفيف التحديات االقت�صادية
والبيئية التي يواجهها لبنان ،و�سوف ي�ساعد ،نتيجة لذلك ،يف حت�سني
نوعية حياة املواطنني يف لبنان.

•زيادة ا�ستهالك الطاقة ،مع ما يرافقه من خماطر على
�أمن الطاقة بالن�سبة للدول امل�ستوردة للنفط ،وتكاليف
الفر�صة ال�ضائعة بالن�سبة للدول املنتجة للنفط.
•تكاثر انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س احلراري،
مما ُي�س ّبب تغيرّ املناخ.
ّ
•ازدحام املرور وما ينتج عنه من ت�أخريات وتدنٍّ يف
الإنتاج ّية.
•تدهور �أو�ضاع املجتمعات الريف ّية والزراع ّية (ب�سبب
�سوء ا�ستخدام الأر�ض والهجرة).
•عدم تكاف�ؤ فر�ص العمل والو�صول �إىل الوظائف
والأ�سواق ،وبالتايل تفاقم الفقر.
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•عدم امل�ساهمة يف التنمية االجتماع ّية العادلة والتما�سك
االجتماعي.
ً
العامة (نتيجة لتل ّوث الهواء
ال�صحة
•تراجع م�ستوى
ّ
ّ
والإجهاد البيئي).
•تدنيّ م�ستوى ال�سالمة الب�شر ّية (وهذا ينعك�س يف
معدالت الوفيات والإ�صابات الناجمة عن حوادث
ارتفاع ّ
املرور).
•ا�ستنفاد املوارد وامل�ساهمة يف زيادة تكدي�س النفايات
ال�صلبة.

�أ .م�ضاعفات ال�سيا�سات/البنى التحت ّية للنقل
على االقت�صاد
ال غنى عن البنية التحت ّية للنقل لتح�سني القدرة التناف�س ّية

ما هي فوائد احلدّ
من ا�ستخدام ال�سيارات اخل�صو�صية؟

و�س َع م�س�ؤولو
�أثناء دورة الألعاب الأوملبية (ال�صيفية) يف �أتالنتا (َّ ،)1996
فروجوا
والية جورجيا حجم �شبكة النقل العام بزيادة حواىل  1000حافلةّ .
لو�سائل النقل البديلة ودعوا �إىل العمل من البيت وطرحوا حوافز للركاب،
وخ ّف�ضوا م�ستويات ذروة املرور بحواىل الربع ،فيما ا�ستوعبت املنطقة
حواىل مليون زائر على مدى ثالثة �أ�سابيع .وقد �أنزل هذا م�ستويات الأوزون
(اجلوي املنخف�ض) بحواىل  28باملئة وخ ّف�ض عدد الزيارات �إىل امل�ست�شفيات
بداعي مر�ض الربو بن�سبة  42باملئة».

امل�صدر ()EDF, 2007

ل ّأي بلد ولإدماجه مع املناطق والبلدان الأخرى عرب التجارة،
«مع �إمكان ّية زيادة وترية التنمية االقت�صادية واال�ستثمار»
( .)Zawya, 2010 bلذا ف�إنّ للثغرات واالجتاهات غري
امل�ستدامة يف قطاع النقل ت�أثريات �سلب ّية بالغة على
االقت�صاد.
قدر معهد املوارد العامل ّية ( )WRIاخل�سائر يف �إجمايل
ولقد ّ
الناجت املح ّلي النا�شئة عن النقل غري امل�ستدام .وح�سبما
جاء يف تقرير ( ،)WRI, 2007ف�إنّ «الكلفة االقت�صاد ّية
لالزدحام قد فاقت ن�سبة ٪3من �إجمايل الناجت املحلي يف
العديد من املدنُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أنّ حوادث الطرق يف
املدن تك ّلف الدول النامية  65بليون دوالر ّ
كل عام .ويف
املدن البالغة التل ّوث ت�صل اخل�سائر االقت�صاد ّية التي يت�س ّبب
بها تل ّوث الهواء �إىل ن�سبة توازي  ٪10من �إجمايل الناجت
املحلي .كما �إنّ البلدان النامية ُعر�ضة للإ�صابة ب�أ�ضرار
ج�سيمة من ت�أثريات تغيرّ املناخ ،حيث �إنّ ن�سبة اخل�سائر يف
تقدر مبا بني خم�سة وت�سعة باملئة من
البلدان الأ�شد فقر ًا َّ
جمموع �إجمايل ناجتها القومي».
و ُي�شار �إىل �أنّ قطاع النقل واملوا�صالت يف العامل العربي
م�ستهلك كبري للطاقة ومنخف�ض الفعالية ،وهو يبتلع حوايل
 ٪32من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف البلدان العربية (AFED,
 .)2009وي�ؤدي ارتفاع ن�سبة اقتناء ال�سيارات يف بع�ض
البلدان العربية وعدم وجود معايري ل�ضبط ا�ستهالك الوقود
�إىل ارتفاع ا�ستهالك الوقود لل�سري على الطرقات .كما ينجم
عن ت�سارع وكثافة حركة البناء ارتفاع ا�ستهالك وقود الديزل
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الالزم للمركبات ال�صاحلة للمناطق الوعرة ومنها �آليات البناء.
وكذلك ف�إنّ اال�ستثمارات يف ال�سياحة واملناطق االقت�صادية
اخلا�صة واملوانئ البحرية كمراكز حمور ّية للتجارة تزيد من
ا�ستهالك الوقود يف النقل اجلوي والبحري والربيُ .ي�شار
�إىل �أنّ عدم كفاءة ا�ستخدام الوقود يف قطاع النقل والطلب
املتزايد با�ستمرار على خدمات النقل ُي ّ
�شكالن مع ًا ،بالن�سبة
للدول امل�ستوردة للنفط ،تهديدات تتع ّلق ب�أمن �إمدادات النفط
ّ
لت�ضخم فاتورة
وتزيد على كاهل هذه الدول �أعباء مالية نظر ًا
اال�سترياد� .أما الدول املنتجة للنفط ،ف�إنّها حت ِّول جزء ًا �أكرب
من نفطها اخلام �إىل الأ�سواق املحل ّية ب�أ�سعار مدعومة ب�شكل
وتتحمل تكاليف الفر�صة ال�ضائعة لتفويتها فر�صة
مرتفع
ّ
اال�ستفادة من �إيرادات النفط العالية لو �أنها باعت هذه الكميات
نفط ًا خام ًا �أو منتجات مكررة يف الأ�سواق العاملية.
ولقد ت�أ ّثرت التجارة يف املنطقة العربية �سلب ًا من �سوء �أداء
البنية التحت ّية للموا�صالت ،وذلك ب�سبب زيادة التكاليف
والت�أخريات وعدم و�ضوح الر�ؤية .وبالرغم من كون التجارة
�إحدى املح ّركات الأ�سا�سية للن�شاط االقت�صادي ،ف�إنّ البنية
التحتية للنقل ال تزال غري منا�سبة للنم ّو االقت�صادي يف
معظم بلدان املنطقة.
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عاجلت احلكومة ال�صين ّية ظاهرة الإقبال على ال�سيارات الكبرية والقوية
التوجه يف امل�ستقبل .فهي �أو ًال
واتّ خذت خطوتني يف �سبيل احل ّد من هذا
ّ
فر�ضت موا�صفات لالقت�صاد يف ا�ستهالك الوقود تتّ�سم بزيادة الت�ش ّدد مع
ال�سيارات الثقيلة .وثاني ًا ،خ ّف�ضت مع ّدالت ال�ضريبة على ال�سيارات التي
ّ
يقل حجم حم ّركها عن  1.6ليرت من � ٪3إىل  ،٪1يف حني �أنها رفعت ال�ضريبة
على املح ّركات التي تزيد عن  3ليرت من � ٪15إىل .٪25
امل�صدر GFEI, 2011 :

تقدم فيها اخلدمات االجتماعية
وغريها من الأماكن التي ّ
والإدارية �أو جتري فيها الن�شاطات االقت�صادية .وقد ورد يف
تقرير للبنك الدويل ( )2010حول قطاع النقل �أنّ يف العامل
«ثمة جماالت مع ّينة ،هي بالتحديد ال�سالمة على
العربي ّ
الطرقات ومتكني الن�ساء والت�سهيالت للأ�شخا�ص ذوي
القدرة املحدودة على التنقل ،حيث ميكن حت�سني الدور

كان التزايد ال�سكاين والتو�سع احل�ضري يف املدن العربية
حافز ًا للنم ّو ال�سريع يف الطلب على املوا�صالت يف املدن� ،إ ّال
�أنّ التح�سينات يف �شبكات النقل و�إمداداتها مل تكن موازية
مما �أوجد نق�ص ًا يف الإمدادات .وهذا هو �سبب
لنم ّو الطلبّ ،
زيادة ازدحام حركة املرور وارتفاع ن�سبة تل ّوث الهواء وتراجع
وتنقل النا�سّ .
كفاءة حركة الب�ضائع ّ
وكل هذا �سي� ّؤدي ،يف
نهاية املطاف� ،إىل هبوط م�ستوى الإنتاج ّية يف املدن العربية
وتدنيّ قدرتها على املناف�سة.
هذا ف�ض ًال عن �أنّ االجتاهات ال�سائدة حالي ًا يف ا�ستثمارات
ت�شجع الزحف احل�ضري الع�شوائي مع ما
البنية التحت ّية ّ
يرافق ذلك من �آثار �سلبية على املجتمع واالقت�صاد والبيئة.
والنتيجة تقييد حركة ا�ستخدام الأر�ض لأغرا�ض متعددة
يف املناطق احل�ضر ّية ،وزيادة احلاجة �إىل طرقات �إ�ضاف ّية،
معدالت اقتناء ال�سيارات اخلا�صة ،وعدم كفاءة
وارتفاع ّ
التنمية الريفية واملدنية.

ب .الآثار االجتماعية لل�سيا�سات/البنى التحت ّية
احلالية للنقل

ميكن للنقل �أن ي�ساهم يف حتقيق التوازن يف التنمية
االجتماعية ،وذلك بتوفريه لل�سكان يف املراكز الريفية
واحل�ضرية ،وخ�صو�ص ًا الفقراء� ،إمكانات معقولة وموثوقة
و�آمنة للو�صول �إىل الأ�سواق ومراكز العناية ال�صحية واملدار�س

النقل العام بوا�سطة ال�سكك احلديدية
اخلفيفة يف دبي

وي َت َو َّقع �أن ي�ؤدي،
بد�أ ت�شغيل مرتو دبي يف �شهر �أيلول�/سبتمرب ُ .2009
عند �إكمال تو�سيع �شبكته� ،إىل �إنقا�ص عدد ال�سيارات يف دبي (الذي يبلغ
حالي ًا مليون �سيارة) بن�سبة  ،٪30وبالتايل �إىل تخفي�ض الطلب على امتالك
وينتظر �أن ّ
يحقق امل�شروع توفرياً يف تكاليف الوقود مع
ال�سيارات اخلا�صةُ .
�ضمان ظروف �أف�ضل لالنتقال �إىل �أماكن العمل واحل ّد من هدر الوقت يف
الطرق املزدحمة.
امل�صدر  Nasr, 2010 :و ESCWA, 2009 a
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تفهم ًا �أكرب للم�س�ألة بني
الذي ي�ؤديه هذا القطاع لو �أنّ هناك ّ
وتدخ ًال ّ
احلكومات ّ
مركز ًا حيث ينبغي» .ومع �أن عدة دول
عربية هي من الدول ّ
املوقعة على اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،ف�إنها جميع ًا مل تبد�أ تطبيق االتفاقية يف قطاع
النقل .و�إذا كانت بع�ض الن�شاطات الهادفة �إىل تنمية وتو�سيع
البنى التحت ّية لقطاع النقل يف البلدان العربية جارية على
قدم و�ساق ف�إنّ فوائدها حتى الآن لي�ست كبرية وال هي موزّ عة
مما يف ّوت على العامل العربي فر�ص التط ّور
بالت�ساويّ ،
االجتماعي والبيئي واالقت�صادي.
ولقد كان ل�ضعف تخطيط الطرق و�سوء نظام املرور يف
مدمرة على ال�سالمة على
بع�ض البلدان العربية �آثار ّ
فمعدالت الوفيات والإ�صابات الناجمة عن حوادث
الطرق.
ّ
الطرق يف البلدان العربية ،وهي مرتفعة ن�سبي ًا ،ت�س ّبب
الآالم وامل�آ�سي وت� ّؤدي �إىل خ�سائر يف املداخيل وارتفاع
تكاليف الرعاية ال�صحية .وكل هذا ينعك�س خ�سائر
اقت�صادية.

ج  .انعكا�سات ال�سيا�سات/البنى التحتية للنقل
على اال�ستدامة البيئية

وفق ًا لتقرير برنامج الأمم املتحدة للبيئة ()UNEP,2011c
«ي�ستنفد النقل ما يزيد على ن�صف كميات الوقود الأحفوري

ال�سائل عاملي ًا ،ويطلق تقريب ًا ربع االنبعاثات العاملية من ثاين
ّ
املتعلقة بالطاقة ،وي�س ّبب �أكرث من  ٪80من
�أك�سيد الكربون
تل ّوث الهواء يف الدول النامية ،وي� ّؤدي �إىل �أكرث من 1.27
مليون حادث مرور مميت كل عام ،و ُيف�ضي �إىل االزدحام
املزمن للمرور يف العديد من املناطق احل�ضر ّية يف العامل».
وي�ضيف التقرير �أنّ هذه الفاتورة العالية التي يدفعها املجتمع
والتي ميكن �أن تتجاوز  ٪10من الناجت املحلي الإجمايل
يف بع�ض البلدان ّ
مر�شحة لالرتفاع نظر ًا للزيادة املرتقبة
يف �أعداد ال�سيارات على امل�ستوى العاملي ،بالدرجة الأوىل
(.)UNEP, 2011 c
لقد �أ�صبح قطاع النقل يف املنطقة العربية �أكرث ارتباط ًا
بامل�شاكل االقت�صادية والبيئية .فهو م�س�ؤول عن  ٪32من
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف البلدان العربية ()AFED, 2009
و  ٪22من �إجمايل انبعاثات الغازات امل�س ّببة لالحتبا�س
احلراري (.)ESCWA, 2009 a
وتو�سع التط ّور احل�ضري يف
ونظر ًا لتزايد �أعداد ال�سكان
ّ
البالد العربية ،ف�إنّ املنطقة ت�شهد ارتفاع ًا �سريع ًا يف الطلب
على النقل وحيازة ال�سيارات اخل�صو�صية .ففي الأردن مث ًال
حاد وترتفع مبعدل �سنوي ما
تزداد �أعداد ال�سيارات ب�شكل ّ
بني  6و .)Croitoru and Sarraf, 2010( ٪10

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
يف درا�سة ( )Rodrigue and Comtois, 2009حول ت�أثريات
النقل على البيئة تبينّ �أنّ انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
وتل ّوث الهواء هما �أخطر االنعكا�سات ال�سلبية ل�سيا�سات
النقل وتط ّورات البنى التحت ّية احلال ّية� .إذ ت�صدر عن مركبات
الطرقات ومركبات املناطق الوعرة التي ت�ستخدم حم ّركات
االحرتاق الداخلي مل ّوثات ت�ؤدي �إىل تدنيّ جودة الهواء وت�س ّبب
�أ�ضرار ًا �صحية ب�شرية .كما �إنها ت�ؤذي املزروعات ّ
وتخف�ض �إنتاج
املحا�صيل .ت�شتمل هذه االنبعاثات على � ّأول �أوك�سيد الكربون
ّ
ومركبات ع�ضوية ط ّيارة و�أك�سيدات النرتوجني و�أك�سيدات
الكربيت وجزيئات �صلبة .واملعلوم �أن الأوزون على م�ستوى
�سطح الأر�ض الذي ي�سبب تلف الرئتني ويبعث على نوبات
الربو يتك ّون حني يتفاعل �أك�سيد النرتوجني مع ّ
املركبات
الع�ضو ّية الط ّيارة يف وجود �أ�شعة ال�شم�س .ولقد �أ�صبح
من املمكن الآن م�شاهدة ال�ضباب الدخاين يف بع�ض املدن
العربية ،وهو مزيج تفاعلي وم� ِ
ؤك�سد من ُج َ�س ْيمات حممولة
بالهواء والأوزون اجلوي املنخف�ض .ولهذه املل ّوثات الهوائية
ال�سامة عالقة ب�سرطان الرئة والأمرا�ض القلب ّية الوعائية
ّ
و�أمرا�ض جهاز التنف�س والأمرا�ض الع�صبية .وال يخفى �أن
تكاليف الرعاية ال�صحية وخ�سائر الإنتاجية املرتبطة بهذه
الأمرا�ض ّ
ت�شكل عبئ ًا ثقي ًال على ميزانية البلد واقت�صاده.
تو�صلت �إليه درا�سة
وميكن الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل ما ّ
متو�سط التكاليف الإجمالية للأ�ضرار
للبنك الدويل من �أنّ
ّ
الناجمة عن تل ّوث الهواء يف الأردن بلغ يف العام  2006حواىل
 161مليون دوالر� ،أي ما يوازي  1.15باملئة من الناجت املحلي
الإجمايل (.)Croitoru and Sarraf, 2010
ويف درا�سة حديثة حول تل ّوث الهواء يف بريوت ،نُ�شرت
يف العام  ،2011ظهر �أن قطاع النقل يف املدينة ُي�س ّبب رفع
تركيزات �أك�سيدات النرتوجني �إىل م�ستويات تفوق املعايري
العاملية ( .)AUB, 2011كما ُ�س ِّجل �أي�ض ًا ا�ستمرار ارتفاع
م�ستويات اجلزيئات ال�صلبة .وجاء يف تقرير للبنك الدويل
( )World Bank, 2010حول قطاع النقل �أنّ «تركيزات
املحيط من املل ّوثات يف القاهرة تتجاوز ،يف معظم الأحيان،
توجيهات منظمة ال�صحة العاملية» .وكذلك ُ�س ِّجلت �أو�ضاع
وعمان ودم�شق ودبي.
مماثلة يف مدن �أخرى منها اجلزائر ّ
ويخل�ص التقرير �إىل اال�ستنتاج التايل « :ين�ش�أ عن هذا ك ّله
�ضياع ُفر�ص اجتماعية واقت�صادية وتدنٍّ يف نوعية احلياة،
خ�صو�ص ًا بالن�سبة لل�شريحة الأ�شد فقر ًا ،بالإ�ضافة �إىل الت�أثري
�سلب ًا على قدرة املدن على املناف�سة ومن ّوها االقت�صادي».
ً
عالوة على ذلك ف�إنّ البنى التحت ّية للنقل ،مثل الطرقات
واملوانئ واملطارات وال�سكك احلديدية ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال
�صحة
الإن�شاء املرتبطة بها ،تطرح غالب ًا ّ
حتديات خطرية على ّ
و�سالمة الأنظمة البيئية الربية والبحرية .ف�أعمال ال�شحن

الربنامج الأخ�ضر للنقل املدر�سي يف �آيرلندا

تنظيمي كبري .وقد
حتول
تق ّر �سيا�سة النقل الذكي باحلاجة لتحقيق ّ
ّ
خ�ص�صت الوزارة مليوين يورو يف العامني  2008و( 2009مع ّ
توقع ت�أمني
التو�سع ب�شكل كبري دعم ًا
متويل مماثل حتى العام  ،)2012وذلك لإتاحة
ّ
ّ
متول هذه اخلطة وزارة النقل عرب
للربنامج الأخ�ضر للنقل املدر�سيّ .
مكتب النقل يف دبلن .ويهدف الربنامج �إىل تخفي�ض احلاجة �إىل النقل
بال�سيارات للرحالت من و�إىل املدر�سة (وتر�سيخ عادة دائمة با�ستخدام
بدائل ال�سيارة) ،وهو عن�صر هام يف تطبيق �سيا�سة االنتقال الذكي
و�سيا�سة الدورة الوطن ّية .ولقد و�صلت املبادرة ،يف العام � ،2008إىل حواىل
 70000طالب يف  264مدر�سةِ ،علم ًا ب� ّأن الهدف املو�ضوع للعام  2012هو
الو�صول �إىل �أكرث من �ألف مدر�سة و  265000طالب .وكان امل�شروع التجريبي
يف العام  2007قد �أ�سفر عن نتائج ممتازة �إذ ازداد االنتقال م�شي ًا بن�سبة
 ٪31وبوا�سطة الدراجات بن�سبة .٪52
امل�صدر :وزارة النقل� ،آيرلندا

البحري «ميكن �أن ت�س ّبب م�شاكل بيئية ناجمة عن تفريغ ماء
ال�صابورة وتعديالت املنظومات املائية �أثناء �إن�شاء املرافئ و�شقّ
ال�صحي .و ُي�ضاف
القنوات وجرف الأعماق وتفريغ ال�صرف
ّ
�إىل ذلك ،يف حال وقوع حوادث يف البحار ،ان�سكابات الزيت
املدمرة للبيئة» (.)ESCWA, 2009 a
ّ
كما ميكن �أن تكون لقطاع النقل ت�أثريات �سلب ّية وا�سعة
املرتدي
على القطاعات االقت�صادية الأخرى .فتل ّوث الهواء
ّ
وازدحام حركة املرور وتزايد التل ّوث البحري هي عوامل
ت� ّؤدي �إىل جتريد �أي مدينة �أو منطقة من قابلية جذب ال�س ّياح
وامل�ؤمترات الدول ّية �أو لقاءات عامل الأعمال.

 .IVال�سيا�سات والظروف املالئمة
لقطاع نقل وموا�صالت �أخ�ضر
حتتاج تهيئة الظروف املالئمة لنظام النقل الأخ�ضر �إىل تدابري
تنظيمية ترعاها احلكومات ،بالإ�ضافة �إىل تدابري حتفيزية
والتوجهات .كما تلعب مبادرات القطاع
لتغيري ال�سلوك
ّ
اخلا�ص دور ًا هام ًا يف تعزيز هذا التح ّول وت�سريع خطاه.
والغاية النهائية لقطاع النقل الأخ�ضر هي توفري خدمات
موا�صالت معقولة الكلفة وموثوقة وم�أمونة جلميع �شرائح
حد ممكن يف
ال�سكان ،ويف الوقت عينه امل�ساهمة �إىل �أق�صى ّ
تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري وتل ّوث الهواء
املتجددة وتدهور النظم الإيكولوجية.
وا�ستخدام الطاقة غري
ّ
حتديات
ويواجه قطاع النقل يف العامل العربي ،يف �أيامنا هذهّ ،
ّ
للتمكن من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .لذا
خطرية
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وبناء على حتليل االجتاهات ال�سائدة حالي ًا يف قطاع النقل
ً
يف العامل العربي ،نعر�ض جمموعة من التدابري التنظيمية
املقرتحة �سعي ًا للتخ ّل�ص من االجتاهات غري املرغوبة ورعاية
الأو�ضاع امل�ؤاتية للنقل الأخ�ضر:

كم هي كم ّية ثاين
�أوك�سيد الكربون التي
ميكن تاليف انبعاثها
يف حال زاد ا�ستخدام
ّ
الركاب لو�سائل النقل
العام؟
ّ
يتحول �إىل ا�ستخدام و�سائل
كل راكب
ّ
النقل العام املوجودة يخ ّف�ض يف كلّ
يوم  20رط ًال �إنكليزي ًا من انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون التي يت�س ّبب
بها� ،أي ما يزيد على  4800رطل �إنكليزي �سنوياً.

امل�صدرSAIC, 2007 :

جد ّي
ال غنى للحكومات العربية عن االنخراط يف جمهود ّ
لإ�صالح �سيا�سات النقل احلالية و�إقرار �سيا�سات جديدة ميكن
�أن ت�ساعد على �إحداث التح ّول �إىل نظام النقل الأخ�ضر.
تتم ّثل هذه ال�سيا�سات يف الأنظمة واحلوافز وتعديل الدعم
احلكومي وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص والتمويل
وحمالت التوعية ،وهي �إذا �أُ ِع َّد ْت ُ
وط ِّب َق ْت بال�شكل املالئم
كفيلة بتوفري البيئة امل�ؤاتية للتح ّول �إىل نظام نقل �أخ�ضر
ّ
وم�ستدام .فمث ًال �أثبتت الدرا�سات ،مبا ال يقبل
ال�شك� ،أنّ
اال�ستثمارات يف جماليَ النقل العام اجلماعي وحت�سني كفاءة
ال�سيارات كليهما تنتج مردود ًا ا�ستثنائي ًا وفري ًا ،يف حني �أنّ
قطاع النقل الأخ�ضر املنخف�ض الكربون ميكن �أن ّ
يخف�ض
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري يف حدود  ٪70من دون
ا�ستثمارات �إ�ضافية �ضخمة ( .)UNEP, 2011 cومن �ش�أن
هذه اخلطوات تخفي�ض ا�ستهالك �أنواع الوقود الأحفوري
حد كبري ،وكذلك �إنقا�ص عدد ال�سيارات التي ت�سري على
�إىل ّ
الطرق .ول�ضمان النجاح يف حتقيق هذه التح ّوالت ف�إنّ جميع
الظروف امل�ؤاتية وال�سيا�سات املالئمة التي ت�صوغها هيئات
التخطيط احلكومية يجب �أن ُت َع ّد و ُت َط َّور مع �أخذ الأو�ضاع
املحل ّية بعني االعتبار كي ُت ّ
�شكل احلافز املنا�سب الذي يدفع
امل�ستفيدين و�شركات التطوير وامل�ستثمرين و�سائر �أ�صحاب
امل�صلحة �إىل الإقدام على التح ّول نحو قطاع النقل الأخ�ضر.

�أ .الأنظمة وال�ضوابط

بد منها لقطاع النقل الأخ�ضر
الأنظمة املنا�سبة �ضرورة ال ّ
فعالة يف �إعادة
وامل�ستدام .وبالإ�ضافة �إىل كون الأنظمة ّ
ت�شكيل املمار�سات ،فينبغي �أن تكون هذه الأنظمة مقبولة
اجتماعي ًا و�سيا�سي ًا.

•�إقرار مقايي�س لالقت�صاد يف ا�ستهالك الوقود لل�سيارات
على ال�صعيد الوطني.
•تنظيم انبعاثات ال�سيارات ب�إ�صدار موا�صفات وطن ّية
وت�أهيل تقن ّيات �ضبط االنبعاثات.
•فر�ض م�ستويات جودة الوقود النظيف بالن�سبة
املف�ضل
للبنزين والديزل .ونظر ًا لأنّ الديزل هو الوقود َّ
املتو�سطة والثقيلة والبا�صات واملركبات
لل�شاحنات
ّ
ال�صاحلة للمناطق الوعرة مثل �آليات البناء ،فينبغي �أن
ّ
يحتل تخفي�ض حمتوى الكربيت يف الديزل الأولو ّية يف
�أهداف وا�ضعي اخلطط و�صانعي ال�س ّيارات يف قطاع
النقل.
•فر�ض قواعد ا�سترياد خا�صة بنوع ال�سيارة و�سنة �صنعها
وم�ستوى االنبعاثات.
•تطبيق �شروط لتجديد رخ�ص ال�سيارات ت�شمل اختبار
م�ستويات ال�سالمة وال�صيانة واالنبعاثات.
•�إعتماد التخطيط املدين الذي يدمج اال�ستعماالت ،من
�أجل حتديد م�سافات االنتقال وت�سهيل ا�ستخدام و�سائل
النقل العام.
•تخ�صي�ص م�سارات �آمنة للم�شي وركوب الدراجات.
•تخ�صي�ص م�سارب لل�سيارات التي ي�ستق ّلها عدد كبري
من الركاب.
•تطوير �شبكات النقل يف املناطق الريفية.
•العمل على �إجراء درا�سات لتقييم الأ�ضرار البيئية
الناجمة عن م�شاريع البنية التحت ّية للنقل مثل املطارات
واملوانئ والطرق ال�سريعة وال�سكك احلديدية ،و�إجراء ما
ي�ستتبعها من �صيانة و�إ�صالح.

ب .احلوافز

بغية تعزيز الأعمال التنظيمية ،غالب ًا ما تُ�ستخدم �إجراءات
التحفيز والت�شجيع لإر�سال الإ�شارات الإيجابية �إىل ال�سوق
ودفع الت�صرفات يف االجتاه ال�صحيح .كما � ّإن احلوافز
الزمة ،خ�صو�ص ًا يف املجاالت التي ال ميكن �إخ�ضاعها
للقوانني .ومن املمكن اللجوء �إىل جمموعة من احلوافز
املالية وغري املالية لدفع تنظيمات القطاع العام والقطاع
اخلا�ص ال�ستخدام الإ�سرتاتيجيات الآيلة �إىل حت�سني
كفاءة ا�ستخدام و�سائل النقل ،والتي ت� ّؤدي بدورها �إىل
تخفيف االزدحام وامل�سافات التي تقطعها ال�سيارات .كما
ت�ستطيع ال�سلطات املحلية �أن ت�ضع حوافز لزيادة ا�ستخدام
واحلد من ا�ستخدام ال�سيارات
و�سائل النقل العام اجلماعي
ّ

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
اخلا�صة .ومن �أهم التدابري املحفّ زة يف هذا املجال اخلطوات
التالية:
•ت�سويق �أنواع وقود �أنظف ب�أ�سعار �أدنى باملقارنة مع
�أنواع الوقود الأخرى .وقد ثبتت فعال ّية هذا الإجراء يف
العديد من البلدان ومنها لبنان ،حيث �إنّ فرق ال�سعر
ح�صة البنزين اخلايل
البالغ حواىل  ٪6فقط قد زاد ّ
من الر�صا�ص يف ال�سوق من � ٪15إىل  ،٪85يف فرتة ال
تتعدى الثالثة �أ�شهر ،وذلك يف العام Chaaban,( 2003
ّ
 .)2003كما ّ
حتققت نتائج مماثلة يف بلدان �أخرى يف
املنطقة.
•�إمداد الدوائر احلكوم ّية والتنظيمات التي ال تبغي الربح
بالتمويل الالزم القتناء ال�سيارات التي ت�ستخدم �أنواع
الوقود البديل والتي تقت�صد يف ا�ستهالك الوقود وتكون
انبعاثاتها الكربونية منخف�ضة.
•طرح حوافز مالية للإ�سراع يف ا�ستبدال �أ�سطول �سيارات
الأجرة القدمية على �أن ُت�ستبدل بها �سيارات �أكرث
اقت�صاد ًا يف ا�ستهالك الوقود و�أقل �إ�صدار ًا لالنبعاثات.
•تقدمي حوافز مالية لت�سريع وترية التح ّول من البنزين
�أو وقود الديزل �إىل الوقود املنخف�ض الكربون مثل الغاز
الطبيعي امل�ضغوط.

•منح ح�سومات (ا�سرتداد) للم�ستهلكني ،وذلك لدعم
�شراء ال�سيارات املقت�صدة يف ا�ستهالك الوقود وذات
االنبعاثات القليلة .وميكن ت�صميم برامج �إعادة
يتم
احل�سومات التي ال تزيد الأعباء ال�ضريبية بحيث ّ
حتويل الر�سوم امل�ستوفاة من �شراء ال�سيارات غري
االقت�صادية يف ا�ستهالك الوقود �إىل امل�شرتين الذين
اقتنوا �سيارات ذات كفاءة يف ا�ستهالك الوقود.
•تقدمي حوافز مالية ل�شراء ال�سيارات الكهربائية
والكهربائية الهجينة والكهربائية بالكامل.
•تطوير برنامج احلافلة املدر�سية النظيفة لتخفي�ض
االنبعاثات من �أعداد احلافالت املدر�سية ،وذلك بدعم
تركيب جتهيزات ملكافحة انبعاثات الديزل.
•فر�ض �ضرائب مرتفعة على ال�سيارات ذات املح ّركات
الكبرية.
•ا�ستيفاء ر�سوم لقاء �إيقاف ال�سيارات ،خ�صو�ص ًا يف
املناطق املزدحمة ،للتخفيف من عدد ال�سيارات التي
ي�ستق ّلها راكب واحد فقط .وجعل الأ�سعار تفا�ضلية
بحيث تكون م�ؤاتية لل�سيارات ذات اال�ستخدام
امل�ش َرتك.
•تقدمي حوافز مالية ّ
للركاب الذين ي�ستخدمون النقل

طائرات  KLMت�ستعمل زيت الطبخ
�أعلنت اخلطوط اجلوية الهولندية ( )KLMعن خطط ال�ستعمال
زيت الطبخ املعاد تدويره يف  200رحلة بني باري�س وام�سرتدام خالل
الربع الأخري من �سنة  .2011هذا الوقود الذي هو كريو�سني حيوي
ي�ستخرج من زيت القلي امل�ستعمل ،و�سيتم اختباره ل�ضمان وفائه
باملوا�صفات التقنية ذاتها التي تنطبق على الكريو�سني التقليدي.
تتعر�ض ال�شركة ل�ضغط من االحتاد الأوروبي لتخفي�ض انبعاثاتها
الكربونية بن�سبة  3يف املئة �سنة  .2012ويعود اهتمام ال�شركة
بالوقود احليوي اىل العام  ،2009عندما اطلقت رحلة الختبار وقود
حيوي وكان على منت الطائرة � 40شخ�ص ًا ،منهم وزير ال�ش�ؤون
االقت�صادية يف حينه.
خالل الرحلة التي دامت  90دقيقة ،كانت ثالثة من املحركات الأربعة
تعمل بوقود الطريان التقليدي .وكان املحرك الرابع يعمل بوقود
طريان مت مزجه بوقود حيوي بن�سبة  50يف املئة .ومبوجب اخلطة
اجلديدة� ،سوف ت�ستعمل الرحالت مزيج ًا من الكريو�سني التقليدي
والوقود احليوي بن�سبة  50اىل  50يف املئة يف جميع املحركات.
قالت ال�شركة �إن امداداتها من زيت الطبخ املعاد تدويره ،التي يتم
جمعها من الفنادق واملطاعم وامل�صانع قبل ار�سالها اىل الواليات

املتحدة لتكريرها ،تكفي من �أجل  200رحلة فقط .لكن ع�ضو جمل�س
االدارة املنتدب يف ال�شركة كميل ايرلينغز قال �إن الطائرة كانت تهدف
اىل اجتياز م�سافة �أطول« :الطريق اىل طاقة م�ستدامة مئة يف املئة
تنطوي على حت ٍد كبري� .إننا نريد �أن من�ضي قدم ًا مع ًا لتحقيق لتوفري
م�صادر م�ستمرة لوقود م�ستدام» .ومن املتوقع �أن ت�شمل الرحالت
التي ت�ستعمل مزيج ًا من الوقود احليوي والكريو�سني بع�ض �أو
جميع الرحالت اليومية ال�ست بني �أم�سرتدام وباري�س.
http://www.bbc.co.uk/news/business-13877623
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الف�صل 5

النقل واملوا�صالت
العام �أو يت�شاركون يف ال�سيارات للو�صول �إىل مكان
العمل.
•تبنّي �أنظمة مبتكرة لت�أمني ال�سيارات مثل طريقة
«الدفع بح�سب اال�ستخدام» حيث ترتبط تعريفة
الت�أمني مبا�شرة بعدد الكيلومرتات التي تقطعها
ال�سيارات.
•�إلغاء دعم الوقود ب�شكل عام ،مع مراعاة الدعم الهادف
املخ�ص�ص مل�ساعدة ذوي الدخل املحدود.
ّ
وبا�ستطاعة وا�ضعي خطط املوا�صالت اجلمع بني تطبيق
�إدارة الطلب على املوا�صالت وطرح احلوافز املنا�سبة
لتغيري �أمناط عادات ال�سفر واالنتقال .و�إدارة الطلب على
املوا�صالت هي عبارة عن جمموع املمار�سات والتدابري
والإجراءات التي ّ
تخف�ض عدد رحالت ال�سيارات بزيادة ن�سبة
�إ�شغالها �أو تخفي�ض امل�سافات التي تقطعها �أو كال الأمرين.
وميكن حتقيق ذلك �إذا تع ّود النا�س امل�شاركة يف ا�ستخدام
فيقل العدد امل�ستخدم منها ،وبذا ّ
ال�سياراتّ ،
يخف االزدحام.
ً
حتث على
وت�شمل �إدارة الطلب على املوا�صالت �أي�ضا برامج ّ
تخفي�ض عدد ال�سيارات التي ي�ستخدمها راكب واحد ،ومنها
ّ
والتنقل
م�شاريع النقل العام واال�ستخدام امل�شرتك لل�سيارات
بالدراجات وامل�شي .كما ميكن �أن تكون �إ�سرتاتيج ّيات �أخرى
ّ
لإدارة الطلب على املوا�صالت ذات فائدة كتغيري �أوقات بع�ض
الرحالت �أو مراجعة �ضرورة وجود بع�ض الرحالت الأخرى.
وميكن حتقيق ذلك بزيادة مرونة توقيت دوام املوظفني
وت�شجيع العمل من البيت .وهكذا ف�إنّ �إدارة الطلب على
املوا�صالت� ،أي تنظيم خدماتهّ ،
توفر يف اال�ستثمارات التي

ما هي كميات ثاين �أوك�سيد الكربون التي
ميكن جت ّنبها بف�ضل اخلدمات احلالية التي
يقدّ مها النقل العام يف الواليات املتحدة ؟
خ ّف�ض النقل العام ،يف العام  ،2005انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون مبقدار
 6.9مليون طن مرتي .ولو �أن ّ
ركاب النقل العام حالي ًا كانوا �سي�ستخدمون
ال�سيارات اخلا�صة بد ًال من النقل العام ،ف�إنّهم كانوا �س ُي�س ّببون انبعاث 16.2
مليون طن مرتي من ثاين �أوك�سيد الكربون .غري � ّأن الت�شغيل الفعلي حلافالت
النقل العام �أنتج انبعاثات مبقدار  12.3مليون طن مرتي فقط .بالإ�ضافة �إىل
ذلك متّ توفري  340مليون غالون بنزين نتيجة مل�ساهمة النقل العام يف حتفيف
االزدحام .وهذا بدوره خ ّف�ض  3ماليني طن مرتي �إ�ضاف ّية من الغازات امل�س ّببة
لالحتبا�س احلراري ،مبا فيها �ساد�س فلوريد الكربيت والهيدروفلوروكربون
والهيدروكربون امل�ش ّبع بالفلور وغازات الكربون الكلورينية الفلورينية
(الكلوروفلوروكربون).
امل�صدرSAIC, 2007 :

ُت َنفق على �شقّ ال�شوارع وتو�سيع الطرق ال�سريعة ،وهي
م�شاريع غالب ًا ما تكون عالجات م�ؤقتة ق�صرية الأمد ُتنتج
�ضارة.
�آثار ًا جانب ّية ّ
ومن �أهم الإ�سرتاتيجيات التي ميكن تبنّيها التح ّول �إىل
واحلد من ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة.
�أمناط النقل البديلة
ّ
غري �أنّ تعزيز النقل العام اجلماعي ي�ستلزم توفري احلافالت
والفعالة واملالئمة
والقطارات وو�سائل النقل ال�سريع املوثوقة
ّ
للبيئة ،وذلك ب�أ�سعار معتدلة وخ�صو�ص ًا لذوي الدخل املتدنيّ .
وهنا ي�ستطيع القطاع اخلا�ص �أن يبادر �إىل لعب دور داعم يف
الإقبال على ا�ستخدام و�سائل النقل العام اجلماعي �إذا ّ
وفر
خا�صة.
ح�سومات جماع ّية للموظفني �أو بدالت مو�سم ّية ّ
ومن ّ
املحفزات امل�ؤ ّثرة التي �أثبتت فعال ّيتها يف العديد من
البلدان لت�شجيع ّ
الركاب على التح ّول من و�سائل النقل
ّ
اخلا�صة �إىل النقل العام توفري خدمات البا�صات املكوك ّية
التي ميكن �أن ّ
اخلا�صة .وهذه
تنظمها امل�ؤ�س�سات احلكوم ّية �أو
ّ
ً
اخلدمات موجودة حاليا يف الإمارات العربية املتحدة حيث
تنقل احلافالت ّ
حمددة معروفة �إىل �أماكن
الركاب من مواقع ّ
مثل مراكز الت�س ّوق وغريها من مراكز اخلدمات.
كما ينبغي �أن يرتبط التخطيط املدين اجل ّيد بت�شجيع االنتقال
غري الآيل لزيادة الإقبال على االنتقال م�شي ًا �أو بوا�سطة
املخ�ص�صة لإيقاف
الدراجات ،بالإ�ضافة �إىل حتديد امل�ساحات
ّ
ّ
ال�سيارات الفرد ّية وفر�ض ر�سوم لقاء ا�ستخدامها .وميكن
حتقيق ذلك بتخ�صي�ص الأر�صفة العري�ضة ال�ستخدام امل�شاة
ب�شكل �آمن ،و�إفراد م�سالك خا�صة للدراجات والرتويج لربامج
اال�ستخدام امل�شرتك للدراجات .ولزيادة تعزيز ا�ستخدام و�سائل
النقل غري الآل ّية وتخفيف االعتماد على ال�سيارات اخل�صو�ص ّية،
املتعدد الأوجه للأرا�ضي ّ
يوفر �أداة
ف�إنّ التخطيط لال�ستخدام
ّ
ت�صميم ّية فاعلة لتق�صري م�سافات االنتقال.
معدالت اقتناء ال�سيارات �أ�صبح من
مع التزايد الكبري يف ّ
الواجب تنفيذ تدابري وقائية ب�ش�أن ا�ستخدام ال�سيارات
احلد من ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة من
اخلا�صة .وال ميكن ّ
دون طرح حوافز مثل بدء العمل بفر�ض ر�سوم على ا�ستخدام
الطرق ووقوف ال�سيارات .كما �إنّ مما ي�ساعد على تخفي�ض
عدد ال�سيارات على الطرقات ت�شجيع النا�س على اال�ستخدام
امل�شرتك لل�سيارات �أو �أ�ساليب امل�شاركة الأخرى .وقد ي�ستلزم
ذلك � ً
أ�شكاال مبتكرة من احلوافز .وميكن دفع املوظفني �إىل
اختيار اال�ستخدام امل�شرتك لل�سيارات بتقدمي جوائز نقد ّية
�أو ق�سائم بدل وقوف للم�شاركة على �أ�سا�س يومي ،و�إجراء
�سحوبات لربح جوائز ب�شكل دوري وتخ�صي�ص �أماكن وقوف
لل�سيارات التي ُت�ستخدم ب�شكل م�شرتك .كما ميكن زيادة

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

149

�أيام العطلة ال�سنوية والتعطيل عن العمل لت�شجيع املوظفني
على اال�ستخدام امل�شرتك لل�سيارات .وبالإ�ضافة �إىل كل ذلك،
بالإمكان تخ�صي�ص م�سالك خا�صة لل�سيارات امل�ستخدَ مة
ب�شكل م�شرتك ،وذلك لت�شجيع هذا الأ�سلوب يف ّ
واحلد
التنقل
ّ
من �أعداد ال�سيارات اخلا�صة التي ي�ستخدمها راكب واحد فقط.

هل يوجد من الت�أثريات امل�ؤاتية ال�ستخدام
الأر�ض التي ُي�سهم النقل العام يف �إحداثها
ما ميكن �أن ينجم عنه فوائد بيئ ّية
واجتماعية �إيجابية؟

ولزيادة �إقبال النا�س على �شراء ال�سيارات الهجينة �أو
الكهربائية املقت�صدة يف ا�ستهالك الوقود ،ميكن للدوائر
احلكوم ّية �أن تق ّرر منح �إعفاءات من الر�سوم املحل ّية� ،أو
ح�سومات وتخفي�ضات �ضريب ّية م�ؤقتة� ،أو تخفي�ض التعريفات
اجلمرك ّية من �أجل �إزالة العوائق �أمام انت�شار هذه ال�سيارات
النظيفة يف الأ�سواق.

جمة تتجاوز توفري الطاقة واحل ّد من ثاين �أوك�سيد
ينجم عن النقل العام فوائد ّ
الكربون� ،إذ �إنّ �أ�صول وموجودات النقل العام ت�ستخدم لإجناز هذه الوظائف
الهامة .من فوائد اال�ستثمار يف النقل العام دعم ا�ستخدامات الأر�ض ب�شكل �أ�ش ّد
مما ي� ّؤدي �إىل تق�صري م�سافات �سري ال�سيارات .وبالرغم من �صعوبة
كثافةّ ،
ّ
تقدير هذا الأثر بدقة ،حاولت ع ّدة درا�سات قيا�س العالقة بني م�سافات راكب
النقل العام وتخفي�ض امل�سافات التي تقطعها ال�سيارات تعبرياً عن هذا الأثر .وقد
�أظهرت النتائج خف�ض ًا يف امل�سافات التي تقطعها ال�سيارات يرتاوح بني  1.4ميل
و� 9أميال مقابل ّ
كل ميل يقطعه راكب النقل العام .واحل�صيلة هي ا�ستخدام
الطرق ا�ستخدام ًا �أ�ش ّد فعال ّية والإقالل من �صيانتها وتق�صري �أوقات ّ
التنقل على
الطرق ال�سريعة وتخفي�ض احلاجة �إىل الوقوف يف ال�شوارع وخارج ال�شوارع.

وال ّ
�شك ب�أنّ �أنواع الوقود منخف�ضة الكربون ،مثل الوقود
احليوي والغاز الطبيعي امل�ضغوطّ ،
توفر مبدئي ًا فر�ص ًا
حمتملة لتخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
املتعلقة بقطاع النقل� .إ ّال �أنّ ا�ستمرارية �أنواع الوقود احليوي
على املدى الطويل ّ
تتوقف على جدواها التقن ّية واالقت�صادية
كما على نوعية املواد الأول ّية امل�ستخدمة لإنتاجها .وينبغي �أن
ي�ستند تطوير �أنواع الوقود احليوي �إىل تقنيات اجليل الثاين
التي ت�ستخدم الكتل الأحيائ ّية امل�ستدامة والنفايات الزراعية
ورقاقات اخل�شب كمواد � ّأول ّية .وميكن ت�سريع وترية عملية
�إحالل الوقود اخلفيف الكربون ّ
حمل الوقود الكثيف الكربون
بتطبيق حوافز ل�شراء ال�سيارات التي ت�سري ب�أنواع الوقود
البديل ،على �أن ت�شمل تلك احلوافز �أي�ض ًا اجلهات التي ّ
توفر
البنية التحت ّية ملرافق تزويد الوقود البديل.
يالحظ �أنّ �سيا�سات النقل يف معظم البلدان العربية تزيد �إخالل
َ
توازنات ال�سوق وهي ت�شمل ت�سعري الوقود وفر�ض ال�ضرائب
على ال�سيارات وتعريفات النقل العام .فت�ش ّوهات �أ�سعار
الوقود ت�ؤدي �إىل عدم كفاءة النقل والإفراط يف اال�ستهالك
والتبذير ،لذا ّ
ت�شكل �إزالة ت�ش ّوهات ال�سوق ورفع �أ�سعار الوقود
�إداة جوهر ّية لزيادة كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف قطاع النقل
وتخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري .وقد حت ّولت ّ
كل
من ال�صني ورو�سيا وفيتنام من �سيا�سة �أ�سعار الوقود املنخف�ضة
وثبت �أنّ املخاوف من حدوث
�إىل �سيا�سة �أ�سعار الوقود املرتفعة َ
انهيار اقت�صادي ب�سبب ذلك التح ّول كانت خماوف ال �أ�سا�س
لها .لكن على الرغم من هذا الواقع ،ف�إنّ بع�ض الدول العربية
كم�صر واليمن ال تزال ترى �ضرورة املحافظة على دعم الأ�سعار
من �أجل مكافحة الفقر ودعم النم ّو االقت�صادي.
لذا ينبغي ،ب�شكل عام� ،إلغاء دعم �أ�سعار الوقود بالتدريج،
املخ�ص�ص لتمكني �أ�صحاب
مع �إمكانية اعتماد الدعم الهادف
ّ
حتمل �أعباء ارتفاع �أ�سعار النقل وال�سلع.
الدخل املتدنيّ من ّ

امل�صدرSAIC, 2007 :

وميكن ا�ستخدام وفورات الأموال احلكوم ّية الناجمة من �إزالة
الدعم لتمويل تو�سيع وحت�سني �شبكات النقل اجلماعي العام
ولإلغاء الآثار ال�سلب ّية املحتملة الرتفاع الأ�سعار على الفقراء.
ف�إلغاء دعم �أ�سعار الوقود ّ
يخفف الأعباء عن امليزان ّيات العامة
ويدفع �إىل حت�سني كفاءة الوقود و ُيعزّز ا�ستخدام �أنواع
الوقود البديل والنظيف .وال ّ
�شك ب�أنّ مثل هذه التغيريات
يف ال�سيا�سات تعزّز �أمن الطاقة بالن�سبة للبلدان امل�ستوردة
املتوجبة على كاهلها.
للنفط ،وذلك بتخفي�ض فاتورة الطاقة ّ
مزودة مبح ّوالت
و�إذا كانت ال�سيارات التي تعمل بالبنزين ّ
ال�سامة ،ف�إنّ ال�شاحنات
حم َّفزة حتتجز انبعاثات ال�سيارات
ّ
والبا�صات والآليات الأخرى امل�سيرّ ة بالديزل تفتقر �إىل �أي
و�سيلة ملنع �إطالق انبعاثات عوادم الديزل .وميكن �ضبط
هذه االنبعاثات عن طريق �إدخال تعديالت على ال�شاحنات
والبا�صات بتزويدها ب�أنظمة معاجلة الحقة .وقد يكون من
حلث �أ�صحاب ال�شاحنات
املنا�سب اال�ستعانة باحلوافز التالية ّ
والبا�صات على تركيب �أجهزة مكافحة انبعاثات الديزل:
•تخفي�ض ر�سوم الت�سجيل وال�ضرائب ور�سوم اال�ستخدام
بالن�سبة لل�سيارات.
•جوائز وتنويه ل�شركات ت�شغيل �أ�ساطيل ال�سيارات التي
ُتدخل تعديالت ملكافحة االنبعاثات.
•متويل من الدوائر احلكوم ّية حلافالت النقل العام
واحلافالت املدر�سية للتعوي�ض عن جزء من التكاليف
الر�أ�سمالية الإ�ضافية لهذه ال�شبكات.
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الف�صل 5

النقل واملوا�صالت

�سيارات م�صر تتحول �إىل الغاز امل�ضغوط
ابراهيم عبداجلليل
تقدر احتياطات الغاز الطبيعي حالي ًا يف م�صر بنحو  78تريليون قدم
مكعب .وت�ستمر التقديرات امل�ستحدثة واالكت�شافات اجلديدة املحتملة
يف رفع حجم هذه االحتياطات .ومنذ �أوائل ثمانينات القرن الع�شرين،
�أدركت حكومة م�صر �أن ا�ستخدام موارد الغاز الطبيعي الوافرة يف البالد
ميكن ،ا�ضافة اىل تعزيز النمو االقت�صادي� ،أن يحدث م�ساهمة كبرية يف
حت�سني نوعية الهواء وحماية ال�صحة العامة .لذلك مت تطوير �سيا�سة
الطاقة يف م�صر ال�ضفاء �أهمية ق�صوى على التحول �إىل الغاز الطبيعي
يف القطاعات االقت�صادية املختلفة ،نظراً لفوائده االقت�صادية والبيئية
للغاز الطبيعي باملقارنة مع �أنواع الوقود الأحفوري الأخرى .وت�شتمل
ا�سرتاتيجيات حتقيق هذه ال�سيا�سة على تطوير بنية حتتية للغاز
الطبيعي ،متكن من تو�سيع �شبكة الأنابيب من  1555كيلومرت اىل �أكرث
من  17000كيلومرت.
لقد ثبت �أن تو�سيع �سوق الغاز املحلية وتطوير الطلب على الغاز
املنزيل هما ا�سرتاتيجيتان فعالتان .ونتيجة لذلك ،ارتفعت ح�صة الغاز
الطبيعي يف ا�ستهالك الطاقة الأولية يف م�صر من نحو  24يف املئة عام
 1990اىل نحو  45يف املئة يف الوقت احلا�ضر .وو�صل عدد م�ستهلكي الغاز
ويتوقع ان يرتفع اىل  5.5مليون بحلول �سنة
املنزيل اىل  3.3مليون فرد ُ
 .2015وقطاع الكهرباء هو �أكرب م�ستهلك للغاز� .إذ ي�ست�أثر بنحو  60يف
املئة من �إجمايل اال�ستهالك .وخالل ال�سنوات املقبلة ،تخطط احلكومة
لتحويل قطاع توليد الكهرباء اىل الغاز الطبيعي كلي ًا.
وف�ض ًال عن التحول اىل الغاز الطبيعي يف توليد الطاقة وال�صناعة والأبنية
ال�سكنية� ،شجعت احلكومة امل�صرية القطاع اخلا�ص على ت�سويق

�سيارات عاملة على الغاز الطبيعي .يف كانون الأول (دي�سمرب) ،1994
ت�أ�س�ست �أول �شركة لتحويل ال�سيارات العاملة على البنزين اىل الغاز
الطبيعي .وحالي ًا ،توجد � 6شركات النتاج الغاز الطبيعي امل�ضغوط،
و 119حمطة لتعبئة الغاز الطبيعي امل�ضغوط ،ونحو � 110000سيارة
عاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط قيد ا�ستعمال 75 ،يف املئة منها
�سيارات �أجرة ،خ�صو�ص ًا يف القاهرة .واملفتاح الرئي�سي لنجاح ال�سيارات
العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط يف م�صر هو حزمة حوافز مالية
قدمتها احلكومة ،منها اعفاء �ضريبي مدة � 5سنوات لل�شركات املنتجة
للغاز الطبيعي امل�ضغوط ،ور�سوم متويل منخف�ضة لأ�صحاب ال�سيارات،
و�سعر ل�شراء الغاز الطبيعي امل�ضغوط �أدنى من �سعر البنزين .وب�سعر
للمرت املكعب من الغاز الطبيعي امل�ضغوط (ما يعادل املحتوى الطاقوي
لليرت من البنزين) مقداره نحو  0.08دوالر ،يكون �سعر الغاز �أقل من
ربع ال�سعر املحلي للبنزين البالغ  0.30دوالر (�أي  1.75جنيه م�صري)
لليرت .وا�ضافة اىل ذلك ،تكلف قطع حتويل �سيارة عادية نحو 900
دوالر .وبامكان �أ�صحاب ال�سيارات امل�سرفة يف ا�ستهالك الوقود ،مثل
�سيارات الأجرة ،ا�سرتداد كلفة حتويل �سياراتهم يف مدة ق�صرية ال تتعدى
�ستة �أ�شهر من وفورات الوقود وحدها .وهذا يف�سر ال�سبب الذي جعل
�أ�سطول �سيارات الأجرة ي�شهد �أكرب عملية حتويل.
هناك تطور �آخر يتعلق بزيادة ا�ستعمال الغاز الطبيعي امل�ضغوط يف
م�صر هو م�شروع حت�سني هواء القاهرة امل�شرتك الذي ترعاه م�صر
والواليات املتحدة ،بكلفة تبلغ  63مليون دوالر .ركزت هذه املبادرة
على حت�سني نوعية هواء القاهرة من خالل تخفي�ض انبعاثات عوادم
ال�سيارات ،بني �أمور �أخرى .وي�شتمل جزء من هذا الربنامج على �ضم
 50حافلة للنقل العام تعمل على الغاز الطبيعي امل�ضغوط اىل �أ�سطول
النقل العام يف القاهرة .وقد مت �صنع �أبدان احلافالت حملي ًا ،بينما مت

تطرح ال�سيارات التي ت�صل نهاية فرتة عمرها م�شكلة
توليد كم ّيات من النفايات ال�صلبة .ولت�شجيع �إعادة
مواد ال�سيارات بعد انتهاء فرتة
ا�ستخدام و�إعادة تدوير ّ
عمد بع�ض جتّ ار ال�س ّيارات �إىل تنفيذ برنامج
عمرهاَ ،
ا�ستبدال ،حيث ي�ستطيع م�شرتي ال�سيارة اجلديدة
ح�سم من ثمن
�إعادة �س ّيارته القدمية لقاء بدل مايل ُي َ
ال�سيارة اجلديدة .وجدير باحلكومات تقدمي حوافز
لت�شجيع املزيد من جتّ ار ال�س ّيارات التّ باع هذا النظام،
و�إذا لزم الأمر فر�ض نظام ا�سرتداد ُيلزَ م مبوجبه
�صانعو ال�سيارات �أو بائعوها با�سرتداد �سياراتهم لإعادة
ا�ستخدامها و�إعادة تدويرها .وهذا �سيق ّل�ص حجم
خم ّلفات �آالت تقطيع ال�سيارات املر�سلة �إىل �أماكن ردم
النفايات ويخلق فر�ص عمل جديدة يف جمال �إعادة
تدوير النفايات ال�صلبة.

ج .التمويل واال�ستثمار

طرح برنامج الأمم املتحدة للبيئة اقرتاح ًا بزيادة التمويل من
َ
حيث حجمه ونطاقه ،وذلك ملعاجلة نقاط �ضعف خدمات
النقل احلال ّية واجلديدة و ُبناها التحت ّية من حيث التغيرّ
ردف زيادة متويل النقل امل�ستدام
املناخي .وينبغي �أن ُت َ
ب�أمناط ت�سعري �سليمة .واقرتح برنامج الأمم املتحدة للبيئة
يتم ا�ستخدام الأموال املتع ّلقة بتخفي�ض انبعاثات
�أي�ض ًا �أن ّ
غازات االحتبا�س احلراري مل�ساندة نقل التكنولوجا واملعرفة
وبناء القدرات وتطوير ال�سيا�سات ودعم متويل القطاع
اخلا�ص وا�ستثماراته.

د .البحث والتطوير

ميكن �أن تفيد الدول العربية فائدة كربى من اال�ستثمار يف
البحث والتطوير لتحويل النفايات الزراعية �إىل وقود حيوي
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�ضرورية لنجاح هذه املبادرة .وا�ضافة اىل القرو�ض اال�سرت�ضائية ،ف�إن
ال�سيارات احلديثة العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط واملجمعة
حملي ًا هي معفاة من نحو  55يف املئة من الر�سوم اجلمركية و�ضرائب
اال�ستهالك .ويف املقابل ،يرتتب على �أ�صحاب �سيارات الأجرة امل�شاركة
التخل�ص من �سياراتهم القدمية .و�سيكون للم�شروع ت�أثريات جوهرية
على نوعية الهواء يف القاهرة ،التي هي مدينة �ضخمة تعاين م�ستوى
مرتفع ًا من تلوث الهواء.

�صنع املحركات العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط وهياكل (�شا�سي)
الدوران يف الواليات املتحدة .لكن تكرار مبادرة حتويل �سيارات الأجرة،
يف م�شروع �آخر لدعم حتويل  5000حافلة عمومية عاملة يف القاهرة،
�شكل حتدي ًا رئي�سي ًا للحكومة .ومع الدعم الكبري لوقود الديزل ،فان
فرق ال�سعر بني الغاز الطبيعي امل�ضغوط والديزل مل يكن عن�صراً
مغري ًا اىل ح ّد كاف .وحتى الآن ،عمدت احلكومة اىل زيادة عدد احلافالت
العاملة على الغاز الطبيعي امل�ضغوط اىل نحو  .200وبالتوازي ،يتم
تنفيذ برنامج �آخر لتحويل �سيارات متلكها احلكومة اىل الغاز الطبيعي
امل�ضغوط� ،شمل حتى الآن �أكرث من � 2000سيارة.
وعالوة على ذلك ،تنفذ احلكومة حالي ًا مبادرة ال�ستبدال �أ�سطول ي�ضم
نحو � 40000سيارة �أجرة مل ِّوثة قدمية ب�سيارات حديثة تعمل على الغاز
الطبيعي امل�ضغوط .انطلقت املبادرة يف العا�صمة القاهرة ،التي ت�ؤوي
 25يف املئة من �سكان م�صر ونحو  60يف املئة من ال�سيارات امل�سجلة،
و�سوف تتو�سع اىل حمافظات �أخرى .وكانت احلوافز االقت�صادية
�ستخدم يف با�صات النقل .ولت�شجيع اال�ستثمارات يف
ل ُي
َ
الوقود احليوي ينبغي �أن تثبت احلكومات التزامها البعيد
وتقدم جمموعة من احلوافز
املدى مب�صادر الطاقة
املتجددة ّ
ّ
لأ�صحاب امل�صلحة الرئي�س ّيني ملنع عوائق دخول الأ�سواق.
واملطلوب �إجراء درا�سات اجلدوى التقن ّية واالقت�صادية لإثبات
هوام�ش ربح عمل ّية التحويل ومزاياها البيئية.
يتوجب على احلكومات العربية ت�سريع خطوات تطوير
كما ّ
البنية التحت ّية الالزمة لتحويل قطارات ومركبات ال�سكك
احلديدية �إىل ا�ستخدام الكهرباء .وميكن �أن ينتج عن هذا،
جمة �إذا ترافق مع خطط بعيدة املدى
ب�شكل خا�ص ،فوائد ّ
لالنتقال �إىل الغاز الطبيعي �أو الطاقة ال�شم�س ّية �أو طاقة
الرياح لتوليد الكهرباء ،مع العلم �أنّ عدد ًا من الدول العربية
مدة على الغاز الطبيعي يف توليد الكهرباء.
يعتمد منذ ّ

ح�سن نوعية الهواء يف القاهرة .وقد �سجل
التحول اىل الغاز الطبيعي ّ
ً
ً
تقرير حديث حول حالة البيئة يف م�صر حت�سنا تدريجيا يف نوعية
الهواء ،مبا يف ذلك انخفا�ض مطرد يف تركيزات ثاين �أوك�سيد الكربيت
والر�صا�ص و�أول �أوك�سيد الكربون خالل الفرتة من  2004اىل .2008
ومن جهة �أخرى ،ت�ستمر اجل�سيمات ( )PMو�أوك�سيدات النيرتوجني
يف الت�سبب مب�شاكل مزمنة تتعلق بتلوث الهواء يف القاهرة ومدن
�أخرى .وقد جتاوز معدل تركيز �أوك�سيدات النيرتوجني خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية مقايي�س نوعية الهواء امل�صرية.
فيما حتقق �سيا�سة التحول اىل الغاز الطبيعي يف م�صر ،الأهداف
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،فهي تعترب �أي�ض ًا �أ�سا�س ًا يف تخفيف
انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري .والتحول اىل �أنواع الوقود
القليلة الكربون ،مثل الغاز الطبيعي ،م�ؤهل للح�صول على دعم مادي
ويقدر �أن نحو ثلث
وفق �آلية التنمية النظيفة يف بروتوكول كيوتوُ .
اعتمادات الكربون املتوقع �أن تك�سبها م�صر �ضمن �آلية التنمية النظيفة
ميكن �أن ي�أتي من م�شاريع الغاز الطبيعي.
الدكتور ابراهيم عبداجلليل هو مدير برنامج االدارة البيئية يف جامعة
اخلليج العربي

ّ
وحمطات طاقة
كما �إنّ اال�ستثمارات يف الطاقة ال�شم�س ّية
الرياح �آخذ يف االزدياد با�ستمرار .و ُي�شار �إىل �أنّ التقن ّيات
امل�ستخدمة يف جماالت ال�سيارات الكهربائية والكهربائية
الهجينة والكهربائية بالكامل ّ
توفر ج�سر ًا للعبور �إىل تقنية
خلية الوقود.

هـ  .امل�ؤ�س�سات والتنظيم

بد من �إن�شاء �إطار م� ّؤ�س�ساتي لقطاع النقل �إذا �أُريد لهذا
ال ّ
القطاع �أن ّ
يخف�ض االنبعاثات املرتبطة باملوا�صالت و�أن ُيل ّبي
الطلب املتنامي على النقل ب�شكل �آمن ومعقول الكلفة.
وال ميكن حتقيق ذلك ما مل يكن هناك تعاون وتن�سيق بني
ّ
واملنظمات غري
الدوائر احلكوم ّية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
احلكوم ّية .واحلكومات قادرة على �أداء دور رئي�سي فاعل
يف تطوير الإطار امل�ؤ�س�ساتي لقطاع النقل ،وذلك برتكيز
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الف�صل 5

النقل واملوا�صالت
االهتمام على �إعداد القوانني والأنظمة وتن�سيق �أعمال
النقل على ال�صعيد الوطني وطرح مبادرات حتفيز ّية ون�شر
اخلا�ص وو�ضع
�أف�ضل املمار�سات و�إقامة ال�شراكات مع القطاع
ّ
اخلطط املال ّية التي تدفع قطاع النقل قدم ًا يف م�سار م�ستدام.
ونظر ًا لأنّ الدوائر وامل�ؤ�س�سات العامة ،على ال�صعيدين الوطني
والبلدي ،متتلك �أعداد ًا كبرية من ال�سيارات ،ف�إنّ احلكومة
ميكن �أن تكون مثا ًال ُيحتذى يف تطبيق �إ�سرتاتيج ّيات النقل
الأخ�ضر على �أعداد هذه ال�سيارات العامة ،وذلك لتح�سني
م�ستواها من حيث كفاءة ا�ستخدام الوقود وتخفي�ض
االنبعاثات .و�أمام احلكومات فر�صة لال�ستفادة من وفورات
احلجم بتجميع �شراء احلافالت املقت�صدة يف ا�ستهالك الطاقة
حلاجة النقل العام يف دفعات كبرية احلجم.
وثمة حاجة �أي�ض ًا لتنظيم م�ؤ�س�ساتي للتعاون يف ما بني
ّ
اجلهات احلكومية يف �أعلى امل�ستويات ،وذلك لدعم املمار�سات
املتعدد الأوجه للأرا�ضي .لذا
امل�ستدامة مثل اال�ستخدام
ّ
تت�ضمن
ينبغي دمج التخطيط املدين وتخطيط املوا�صالت كي
ّ
ّ
املخططات العامة للمدن �أمناط ًا م�ستدامة للموا�صالت مثل
النقل العام .ونظر ًا لأنّ معظم الرحالت يف داخل املدن تقطع
املتعدد
م�سافة ق�صرية ،فقد يكون التخطيط لال�ستخدام
ّ
اال�ستعماالت ذا وقع بالغ الأثر على تخفي�ض الطلب على
املوا�صالت ،ويف الوقت عينه تخفيف الأعباء عن امليزانيات
احلكومية.
أعده البنك الدويل ()2010
ر�أى تقرير عام عن قطاع النقل � ّ
ثمة حاجة لزيادة �أداء القطاع العام وقدراته ،و�أ�شار
�أنّ ّ
�إىل �أنّ الكثريين من كبار �صنّاع القرار يف البلدان العربية
«يفتقرون ،يف الغالب� ،إىل النظم وامل�ؤ�س�سات وحتى �إىل
ّ
ليتمكنوا من �صياغة وتنفيذ الإ�سرتاتيجيات
املوظفني،
املالئمة وخطط اال�ستثمار و�ضمان تن�سيق العمليات و�إدارتها
فعال» .كما ن ّبه التقرير �إىل �ضرورة بناء القدرات يف
ب�شكل ّ
التخطيط ال�صحيح ونُظم �إدارة الأ�صول واحلاجة �إىل القدرة
التنظيمية واملرافق املتط ّورة عرب احلدود والكفاءات الفنية
يف تقنيات ال�سيارات والوقود و�أف�ضل م�ستويات الإدارة
والتنظيم وامل�ساءلة.

و  .التعليم

يدخل مو�ضوع النقل كجزء �أ�سا�سي يف مناهج �أق�سام هند�سة
البيئة والهند�سة املدنية يف عدد من اجلامعات يف املنطقة
العربية .ويقوم عدد من املحا�ضرين املتم ّر�سني بتدري�س
املق ّررات التي تعالج االنعكا�سات البيئية لأعمال النقل ،كما
املتخ�ص�صة �إىل اخليارات التكنولوجية
تتط ّرق بع�ض املق ّررات
ّ
جلعل القطاع �أقرب �إىل اال�ستدامة البيئية .ويغلب تدري�س

مفاهيم املوا�صالت اخل�ضراء ،مثل كفاءة الطاقة� ،ضمن
جماالت �أو�سع يف برامج البكالوريو�س ويف بع�ض مناهج
الدرا�سات العليا .وتربز احلاجة �إىل ت�أ�سي�س برامج �أبحاث
�أكادميية وتعليمية تركز على دور ال�سيا�سات العامة يف �إعداد
ال�صيغة املنا�سبة اجلامعة بني القرارات واحلوافز امل�ؤدية �إىل
�أمناط النقل امل�ستدامة .وال �شك ب�أنّ مثل هذه الربامج� ،إذا
ُو�ضعت مو�ضع التنفيذ ،قادرة على توجيه الأبحاث نحو
تقييم فعال ّية الأنظمة املقرتحة وتقدير قيمتها ال�سوق ّية وغري
ال�سوق ّية ،وكذلك عر�ض املقرتحات ب�ش�أن التدابري اجلديدة
وتعديالت التدابري القدمية.

ز .التدريب والتوعية العامة

ما�سة ،على ال�صعيد الوطني وال�صعيد الإقليمي،
�إنّ احلاجة ّ
ومن �ضمن برنامج طويل الأجل لبناء القدرات كاحللقات
املدربني� ،إىل تثقيف املوظفني
الدرا�سية �أو دورات تدريب ّ
الفعالة لقطاع
الر�سم ّيني حول ت�صميم وتنفيذ ال�سيا�سات ّ
موا�صالت خ�ضراء .وكذلك يجب ت�صميم حمالت توعية
و�إعداد كتب �إر�شاد ّية لتزويد �أ�صحاب ال�سيارات مبعلومات
حول �أ�ساليب القيادة ال�صحيحة التي ّ
توفر الوقود ،على �أن
تت�ضمن هذه الإر�شادات ن�صائح بكيف ّية تخفي�ض عدد رحالت
ّ
ال�سيارات وامل�سافات التي تقطعها .كما ُينتظر �أن ّ
تنظم
ال�شركات التي لديها جمموعات من ال�سيارات دورات تدريبية
وتقدم حوافز مالية للمتف ّوقني يف الأداء .وي�ؤمل �أن
ل�سائقيها ّ
ّ
تنظم امل�ؤ�س�سات العامة وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص حمالت
توعية عامة لوا�ضعي ال�سيا�سات و�صنّاع القرار لدعوتهم �إىل
�إدماج النقل امل�ستدام واملوا�صالت اخل�ضراء يف اخلطط التي
عدونها والقرارات التي يتّخذونها.
ُي ّ

التحول �إىل قطاع نقل �أخ�ضر
 .Vت�أثريات
ّ
ال ّ
�شك ب�أنّ اتّباع �أمناط نقل م�ستدامة يف الدول العربية
ال�صعد
�سوف ي�ؤدي �إىل نتائج �إيجاب ّية للغاية على خمتلف
ُ
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .لكن ال ميكن حتقيق
�أهداف التنمية االجتماعية – االقت�صادية امل�ستدامة من دون
معاجلة النواق�ص التي ت�شوب قطاع النقل يف املنطقة حالي ًا.

�أ  .ت�أتريات املوا�صالت اخل�ضراء على االقت�صاد

�إذا ّ
مت التح ّول �إىل قطاع نقل م�ستدام ف�سينجم عن ذلك مكا�سب
يف الإنتاج ّية والتوظيف والفعال ّية االقت�صادية .والواقع �أنّ
القيمة امل�ضافة املبا�شرة من قطاع النقل �إىل �إجمايل الناجت
املحلي عاملي ًا هي حواىل  ،٪5 – 3و�أن النقل ّ
يوفر  ٪8 - 5من
ً
�إجمايل اال�ستخدام املدفوع الأجر يف �أي بلد عموما (ESCWA,
 .)2009 aوثبت �أنّ اال�ستثمار يف البنية التحت ّية للنقل
العام الوطني ويف �أمناط النقل البديلة ك�شبكات اخلطوط

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
احلديدية قد �أوجد فر�ص عمل يف العديد من البلدان .فالنقل
الأخ�ضر ُي ّ
خفف عن كاهل االقت�صادات الوطن ّية التكاليف
الباهظة املرتافقة مع ازدحام املرور ،ووفيات و�إ�صابات
حوادث املرور ،وتكاليف العناية الطب ّية ب�سبب تل ّوث الهواء،
والتكاليف املرتبطة بتغيرّ املناخِ ،علم ًا ب�أنّ ّ
كل هذه التكاليف
قد تبلغ ن�سبة عالية من �إجمايل الناجت املحلي ترتاوح ما بني 3
و  10باملئة �سنوي ًا .و�إذا كان قطاع النقل م�ستدام ًا ف�إنّه ُي ّ
�شكل
حد
عن�صر ًا هام ًا يف �سيا�سة �أمن الطاقة لأي بلد وي�ساهم� ،إىل ّ
كبري ،يف خف�ض الإنفاق على م�ستوردات الطاقة .ولذا ينبغي
�إيالء �أهمية كربى النعكا�سات �سيا�سات النقل امل�ستدام على
الإنتاجية والقدرة التناف�سية والتنمية االقت�صادية.
�إنّ نوع ّية البنية التحت ّية للنقل يف �أي منطقة قد ّ
حتفز �أو ُتعيق
�أن�شطة التجارة املحلية والإقليمية والدولية .ف�إذا كان قطاع
وفعا ًال ومبن ّي ًا على تخطيط �إ�سرتاتيجي
النقل ج ّيد التمويل ّ
ف�إنّه ،يف نهاية املطافُ ،يتيح ممار�سة ن�شاطات جتارية
فاعلة وجني فوائد مالية .وكذلك ف�إنّ ت�سهيل حركة النا�س
والب�ضائع عرب حدود الدول ي�ؤدي �إىل رفع ن�سبة التوظيف
وزيادة الفر�ص االقت�صادية .لذا و�ضعت اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) ،منذ العام  ،2007ن�صب
عينيها هدف زيادة ن�شر الوعي بفوائد التعاون الإقليمي
والتجارة الدولية فحاولت تعزيز قدرات البلدان املختلفة على
تطبيق ال�سيا�سات امل�ؤدية �إىل تطوير البنية التحتية والأعمال
اللوج�ست ّية للنقل �ضمن �إطار النظام املتكامل للنقل يف
امل�شرق العربي (.)ESCWA, 2009 b

ب  .الت�أثريات االجتماعية لقطاع النقل الأخ�ضر

كما �أ�شرنا �أعاله� ،إذا كانت البنية التحتية للنقل م�ستدامة،
ف�إنّها تدعم اجلدوى االقت�صادية خلدمات املوا�صالت مبا
�سهل الو�صول �إىل الأ�سواق
يف ذلك النقل العام .وهذا ما ُي ّ
ويحد من الفقر يف املجتمعات
واخلدمات وفر�ص التوظيف
ّ
من غري اعتبار للجن�س والعمر .ونعلم �أنّ تطوير �أمناط
ّ
التنقل املعقولة الكلفة مثل امل�شي والدراجات والنقل العام من
ح�سن �إمكانات احل�صول على اخلدمات ويفتح �آفاق
�ش�أنه �أن ُي ّ
فر�ص اقت�صادية جديدة.

عند �إدخال التدابري امل�ستدامة يف قطاع النقل وتطبيقها ُي�صبح
بالإمكان و�صل املناطق النائية والريفية ب�شبكة املوا�صالت،
حدة الهجرة من الريف �إىل
وهذا بدوره ي�ؤ ّثر على تخفيف ّ
ح�سن توزيع الدخل.
املدن و ُيعزّز تط ّور املجتمع و�إنتاج ّيته و ُي ّ
ووفق ًا لتقرير البنك الدويل ( ،)2011bف�إنّ «�شبكات النقل
�سهل �أي�ض ًا و�صول العاملني
الفعالة والطرق اجل ّيدة ُت ّ
ّ
الطب ّيني �إىل املناطق الريف ّية التي ال تكون غالب ًا كثيفة

ال�سكان ،بالإ�ضافة �إىل املراقبة والإ�شراف ال�ضرور ّيني على
اخلدمات واملبادرات ال�صح ّية» .وبذلك ُيتاح توفري خدمات
فعال ومعقول الكلفة جلميع املناطق
الرعاية الطب ّية ب�شكل ّ
داخل ّ
كل بلدُ .ي�ضاف �إىل ذلك انعكا�س الآثار الإيجاب ّية
للنقل امل�ستدام على �أو�ضاع الأطفال والن�ساء ،وخ�صو�ص ًا يف
املناطق الريف ّية ،لأنّ ه�ؤالء ،يف �أغلب الأحيانُ ،يعانون كثري ًا
من امل�ساوئ الناجمة عن �ضعف النقل واملوا�صالت .وهذا
تعك�سه حقيقة واقعة وهي �أنّ حت�سني خدمات املوا�صالت
ُي�ساعد يف التخ ّل�ص من خماطر ال�سفر وبالتايل ُيتيح املزيد
من املجاالت للح�ضور �إىل املدر�سة والنظافة ال�صح ّية املنزل ّية
وعناية الوالدين.

ج  .انعكا�سات قطاع النقل الأخ�ضر على اال�ستدامة
البيئية
ال ّ
�شك ب�أنّ �أمناط النقل الأكرث ا�ستدامة ّ
حد
تخف�ض� ،إىل ّ
كبري ،م�ستويات انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
وكم ّيات مل ِّوثات الهواء .ومع �أنّ �أهمية هذه الفوائد تكمن
يف ت�أثرياتها الإيجاب ّية على اال�ستدامة البيئية ،ف�إنها �أي�ضا
ت�ساهم يف تخفي�ض الكلفة االقت�صادية واالجتماعية الباهظة
التي ترتتّب عن التدهور البيئي ،كما ذكرنا �سابق ًا.
�شجع
ُي�ضاف �إىل ذلك �أنّ البنية التحت ّية للنقل الأخ�ضر ُت ّ
ال�صحة ،وهذه فوائد
التمرين اجل�سماين واال�ستجمام وتعزّز
ّ
ً
ال ُتذكر غالب ًا لكنّها ذات ت�أثريات �إيجاب ّية وخ�صو�صا على
�إنتاج ّية الأفراد ورفاه ّيتهم.
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 .VIخال�صة وتو�صيات
حتديات
ال تزال النواق�ص يف قطاع النقل العربي تطرح ّ
�شائكة تُعيق التح ّول �إىل �أمناط موا�صالت �أكرث ا�ستدامة.
ومما ي�شوب خدمات املوا�صالت يف املدن عدم كفاءة النقل
ّ
العام اجلماعي وازدحام الطرق .كما � ّإن نوع ّيات الوقود
الرديئة وكرثة وجود ال�سيارات القدمية من الأ�سباب
التي ت�ؤدي ،ب�شكل كبري� ،إىل زيادة تدنيّ نوعية الهواء،
كما يحدث يف عدد من املدن العربية .و ُي�شار �إىل � ّأن هذا
القطاع يو ّلد  ٪22من جممل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري يف البلدان العربية وي�ستهلك  ٪32من �إجمايل
ّ
تهدد
الطاقة امل�ستخدمة،
في�شكل بذلك خماطر ج�سيمة ّ
�أمن الطاقة .وتواجه البلدان ذات الكثافة ال�سكانية يف
الأرياف كاليمن وم�صر واملغرب �صعوبات يف �إي�صال
اخلدمات �إىل مناطقها الريفية ،نتيجة لرداءة البنية
التحتية للطرقات .وتعاين �شبكات النقل الإقليمية من
معدالت الوفيات والإ�صابات
عدم الكفاءة ،فيما تُعترب ّ
ب�سبب حوادث املرور يف عدد من البلدان العربية مرتفعة
وثمة خلل �آخر
جد ًا باملقارنة مع �سائر بلدان العاملّ .
يتم ّثل يف عدم التكامل بني التخطيط املدين وتخطيط
النقل مما ي�ؤدي �إىل الزحف احل�ضري الع�شوائي وتدهور
حدة
ومما يزيد ّ
الأرا�ضي وزيادة ا�ستخدام ال�سياراتّ .
هذه االجتاهات ال�سلبية تنامي الطلب على املوا�صالت
واالعتماد املفرط على ال�سيارات اخل�صو�صية ،وذلك
التو�سع احل�ضري والنم ّو االقت�صادي
نا�شئ عن ازدياد
ّ
واتّ باع �أ�ساليب حياة ذوي الدخل املرتفع.
ّ
التوجهات ال�سلب ّية يف النقل واملوا�صالت حترم
كل هذه
ّ
الدول العربية من الفر�ص االقت�صادية التي حتتاج �إليها
حاجة ما�سة خللق فر�ص وظائف جديدة وحت�سني
م�ستوى قدراتها التناف�سية وتعزيز التنمية الريفية .كما
� ّإن التدفّ قات التجارية مك ّبلة من جرائها وكذلك التكامل
االقت�صادي الذي يعترب حيوي ًا من �أجل حتقيق احتماالت
النمو يف البلدان العربية .وال تزال املدن العربية تعاين
من االختناق من جراء كثافة ال�سيارات وازدحام املرور
وتدنيّ جودة الهواء وال�ضجيج و�سوء الر�ؤية .وينجم عن
جمة يف الإنتاج ّية وتكاليف
هذه ال�صفات جميع ًا خ�سائر ّ
باهظة للرعاية ال�صحية ،الأمر الذي يثقل كاهل
امليزانيات احلكومية ويخفّ �ض معدالت الناجت املحلي
الإجمايل .ويف ّ
ظل غياب النقل اجلماعي املنا�سب يف
العديد من البلدان العربية �سي�ستم ّر حرمان جمموعات
كثرية من فر�ص الو�صول �إىل املراكز االقت�صادية
مما يقود �إىل �سوء العدالة يف
واخلدمات االجتماعيةّ ،
ويقدر �أن ت� ّؤدي ّ
كل هذه التكاليف
التنمية االجتماعيةَّ .

جمتمعة �إىل خ�سائر بقيمة توازي  ٪10 – 3من الناجت
املحلي الإجمايل يف ّ
كل بلد.
نظر ًا ّ
تقدم ،ينبغي على احلكومات العربية
لكل ما ّ
�أن تتّخذ التدابري التالية من �أجل حتقيق التح ّول �إىل
املوا�صالت اخل�ضراء :
•اال�ستثمار يف النقل العام و�أمناط املوا�صالت غري
الآلية مع توفري حوافز للحث على ا�ستخدامها.
•اال�ستثمار يف و�سائل ال�سكك احلديدية ل�شحن
الب�ضائع ونقل الركاب على اخلطوط املزدحمة.
•تبنّي موا�صفات وطن ّية لالقت�صاد يف ا�ستهالك
الوقود لأعداد ال�سيارات.
•�إلغاء الدعم العام للوقود ،ب�شكل تدريجي ،مع
تطبيق الدعم الهادف وذلك لتعزيز قدرات ال�شرائح
حتمل ارتفاع �أ�سعار النقل
املتدنّ ية الدخل على
ّ
وال�سلع.
•ت�سريع وترية برامج ا�ستبدال ال�سيارات با�ستخدام
احلوافز الدافعة لإخراج ال�سيارات القدمية واملل ّوثة
من اخلدمة ،وبدء العمل بربنامج لفح�ص انبعاثات
ال�سيارات.
ً
•حت�سني نوع ّية الوقود ،وخ�صو�صا عن طريق
حتديد مك ّونات البنزين وتخفي�ض كميات الكربيت
يف الديزل.
•طرح �أنواع الوقود املنخف�ضة الكربون مثل الغاز
الطبيعي امل�ضغوط ،والرتويج ال�ستخدامها بتطبيق
بع�ض احلوافز.
•العمل مبفاهيم �إدارة اال�ستخدام املتعدد للأرا�ضي
يف تخطيط املدن من �أجل تخفي�ض م�سافات التنقّ ل
وحماية الأرا�ضي من التدهور.
•تبنّي �أ�ساليب �إدارة الطلب على املوا�صالت التي
تخفّ �ض عدد الرحالت بزيادة �إ�شغال ال�سيارات
(عدد الركاب فيها) �أو �إنقا�ص امل�سافات التي تقطعها
ال�سيارات� ،أو كليهما.
•ت�سريع خطوات تطوير البنية التحتية الالزمة
لتحويل قطارات ومركبات ال�سكك احلديدية �إىل
ا�ستخدام الكهرباء.
•حت�سني �أداء دوائر النقل العام وقدراتها ورعاية
اخلربات التقنية املنا�سبة.
•اال�ستعداد للتدخل بال�شكل املالئم من �أجل تخفي�ض
�أعداد الوفيات والإ�صابات يف حوادث الطرق.
•رفع درجة الوعي بني مالكي جمموعات ال�سيارات
ب�ش�أن عادات توفري الوقود وال�شراء والقيادة
وال�صيانة.

 االقت�صاد الأخ�ضر:البيئة العربية
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ممر التعمري ال�صحراوي امل�ستدام
م�شروع لت�أمني م�ستقبل الأجيال القادمة يف م�صر
فاروق الباز
مقدمة
تعيد هذه الورقة طرح مقرتح كنت قد قدمته للحكومة امل�صرية يف
عام  1985بغر�ض �إن�شاء طريق باملوا�صفات العاملية يف �صحراء م�صر
الغربية ،ميتد من �ساحل البحر املتو�سط �شما ًال حتى بحرية نا�صر يف
اجلنوب وعلى م�سافة ترتاوح بني  10كيلومرتات و 80كيلومرتاً غرب
وادي النيل .يفتح هذا املمر �آفاق ًا جديدة لالمتداد العمراين والزراعي
وال�صناعي والتجاري امل�ستدام حول م�سافة ت�صل �إىل  2000كيلومرت.
الآن �أُعيد طرح امل�شروع عله يتم النظر فيه بجدية ،ورمبا للتنفيذ
ب�أموال م�ستثمرين من القطاع اخلا�ص الوطني �أو ًال ثم العربي ثاني ًا
ثم العاملي ثالث ًا.
ُيعترب النقل من �أ�سا�سيات التقدم واالزدهار على مر الع�صور .ونحن
نعلم �أن قيام الدولة امل�صرية القدمية منذ �أكرث من خم�سة �آالف
عام اعتمد على النيل كطريق يربط �شمالها بجنوبها ،تنتقل عربه
النا�س والأخبار والغذاء واملنتجات والب�ضائع ورجال الأمن وجامعو
ال�ضرائب وكل ما ميثل كيان الدولة و�سر بقائها .كذلك اعتمد
الإغريق والرومان والعرب على ت�سهيل وت�أمني النقل يف جميع �أرجاء
ح�ضاراتهم .ويف الع�صر احلايل نمَ َ ت �أوروبا احلديثة بعد �إن�شاء �شبكات
الطرق ال�سريعة فيها .وكذلك تفوقت �أمريكا على باقي العامل الغربي
با�ستخدام ثرواتها الطبيعية �أح�سن ا�ستخدام ،مما ا�ستدعى �إن�شاء
�شبكة متميزة من ال�سكك احلديدية والطرق يف جميع �أرجائها.
ي�صح �إن�شاء �شبكة طرق جديدة يف وادي
وبالن�سبة لنا يف م�صر ال
ّ
النيل والدلتا ،لأن يف ذلك اعتداء على الأر�ض الزراعية ا ُملعتدى عليها
�أ�ص ًال نتيجة النمو الكبري للكتل ال�سكانية الع�شوائية وغري ا ُمل َّ
رخ�ص
ر�سبها نهر النيل العظيم
لها يف �أغلب الأحيان .هذه الأرا�ضي اخل�صبة ّ
على مدى ماليني ال�سنني .ولقد تكد�س �سكان م�صر يف م�ساحة
حمدودة منها نتيجة الزيادة امل�ستمرة يف عدد ال�سكان ،وال يعقل �أن
ن�ستمر يف العي�ش على  5يف املئة من م�ساحة �أر�ضنا مع اال�ستمرار يف
البناء فوق الرتبة الزراعية .لذلك فالبد من فتح �آفاق جديدة للتو�سع
العمراين والزراعي والتجاري خارج نطاق وادي النيل ال�ضيق ،ما
�أخذ االعتبارات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية يف احل�سبان.
ي�ساعد م�شروع الطريق ال�سريع� ،إ�ضافة �إىل ت�سهيل النقل بني �أطراف
الدولة ،على احلد من التو�سع العمراين يف وادي النيل والدلتا بفتح
�آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات ال�سكانية الكربى وجماالت
ال ح�صر لها يف ا�ست�صالح � ٍ
أرا�ض �صحراوية و�إن�شاء م�شاريع جديدة

للتنمية يف جماالت ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ،وخلق فر�ص عمل
جديدة عرب اال�ستثمارات اخل�ضراء .كما ُيعطي املقرتح �أم ًال جديداً
لأجيال امل�ستقبل با�ستخدام �أحد عنا�صر الرثوة الطبيعية و�أقربها
�إىل التجمعات ال�سكانية احلالية وهو ال�شريط املتاخم لوادي النيل يف
ال�صحراء الغربية .وبهذا يخلق جتمعات ب�شرية م�ستدامة ويحمي
التوازن البيئي.
لقد �أُخ ِتري هذا اجلزء من ال�صحراء الغربية بنا ًء على خربة يف
ت�ضاري�س م�صر و�إمكاناتها التنموية .ويتكون ال�شريط املتاخم لوادي
النيل من ه�ضبة م�ستوية مبيل ب�سيط من اجلنوب �إىل ال�شمال
مبوازاة النيل .وال تقطع املنطقة �أودية تهددها ال�سيول كما هي
احلال يف �شرق النيل .كذلك تتوافر م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي
التي ي�سهُ ل ا�ست�صالحها لإنتاج الغذاء� ،إ�ضافة �إىل احتماالت وجود
املياه اجلوفية .هذا ال�شريط بالذات تقل فيه الرمال وال تتقاطع معه
خطوط الكثبان الرملية .وكما هو احلال يف باقي ال�صحراء الغربية،
ت�شتد �أ�شعة ال�شم�س والرياح مما ي�سمح با�ستخدام هذه امل�صادر
للطاقة املتجددة يف امل�ستقبل.
بنا ًء على ما تقدم يت�ضمن مقرتح «ممر التعمري» �إن�شاء ما يلي:
�أ  .طريق رئي�سي لل�سري ال�سريع باملوا�صفات العاملية ،يبد�أ من
غرب الإ�سكندرية وي�ستمر حتى حدود م�صر اجلنوبية بطول
 1200كيلومرت تقريب ًا.
ب  12 .فرع ًا من الطرق العر�ضية التي تربط الطريق الرئي�سي
مبراكز التجمع ال�سكاين على طول م�ساره بطول كلي يبلغ
نحو  800كيلومرت.
ج � .شريط �سكة حديد فعالة وكفوءة للنقل ال�سريع للركاب
والب�ضائع مبوازاة الطريق الرئي�سي.
د �	.أنبوب ماء من بحرية نا�صر جنوب ًا وحتى نهاية الطريق على
�ساحل البحر املتو�سط.
هـ  .خط كهرباء ُي� ِؤمن توفري الطاقة من م�صادر متجددة.

 .1الطريق الرئي�سي
ميثل الطريق الدويل من ال�شمال �إىل اجلنوب العن�صر الأ�سا�سي
ملمر التعمري .يبد�أ الطريق على �ساحل البحر املتو�سط يف موقع يتم
اختياره بني الإ�سكندرية والعلمني ،وي�ؤهل �إن�شاء ميناء عاملي جديد
ُي�ضاهي املوانئ العاملية الكربى يف امل�ستقبل .ت� َؤخذ يف االعتبار احلاجة
�إىل توفري ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف التعامل ال�سهل
ويعيد مثل هذا
ال�سريع مع ال�صادرات والواردات والب�ضائع املوقتةُ .
املوقع املكانة املرموقة للإ�سكندرية بني املواين العاملية.
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يتكون الطريق الرئي�سي من ثمانية ممرات على الأقل ،اثنني
ل�سيارات النقل واثنني لل�سيارات اخلا�صة ذهاب ًا و�إياب ًا .كما يلزم
�أن يمُ هد الطريق وفق املوا�صفات العاملية التي ت�سمح بال�سري الآمن
ال�سريع دون توقف �إال يف حاالت الطوارئ وحمطات اال�سرتاحة والوقود
ومراكز حت�صيل ر�سوم ال�سري .ورمبا ي�ستدعي ت�أمني �صالحية
الطريق �إن�شاء م�ؤ�س�سة خا�صة تقوم بتح�صيل الر�سوم الالزمة لهذا
الغر�ض على م�شارف الطرق العر�ضية.

 .2الطرق العر�ضية
ي�شتمل املقرتح من  12طريقاًَ
عر�ضي يربط كل منها الطريق الرئي�سي
ً
مبوقع من مواقع التكد�س ال�سكاين يف الدلتا ومبوازاة وادي النيل.
ت�سمح هذه الطرق باالمتداد العمراين غرب ًا يف هذه املواقع رويداً رويداً
وت�ضيف ُبعداً جغرافيا لعدد من املحافظات التي تعاين من االختناق
يف الوقت احلايل .ويجب �أال ُي�سمح �إطالقا بالنمو الع�شوائي يف تلك
املناطق ،بل يجب �أن ي�سبق التخطيط والتنظيم واخلدمات للنمو
احل�ضري لها ً .وت�سمح هذه الطرق العر�ضية بالتنقل بني املحافظات
وي�سر ،كما ت�ؤمن النقل ال�سريع بينها وبني العامل اخلارجي.
ب�سرعة ُ
وعلى �سبيل املثال ،ت�شمل الطرق العر�ضية املقرتحة ما يلي:
فرع الإ�سكندرية :ميتد هذا الفرع من الطريق الرئي�سي غرب ًا لي�صل
�إىل مدينة الإ�سكندرية ومينائها ومطارها الدويل .وميكن �أن ي�ستمر
الفرع �شرق ًا حتى طريق الدلتا ال�ساحلي �إىل ر�شيد ثم دمياط .وبذلك
يربط هذا الفرع الطريق الرئي�سي للممر ب�شمال الدلتا ب�أكملها.
فرع الدلتا :لربط الطريق الرئي�سي مبنت�صف منطقة الدلتا ،رمبا يف
مدينة طنطا .مثل هذا الفرع يتطلب املحافظة على الأرا�ضي الزراعية
يف م�ساره ورمبا يتطلب كباري جديدة على فرع ر�شيد وقنوات الري
وال�صرف .اجلزء الغربي من هذا الطريق ُير�صف على �صحراء قاحلة
وقابلة لال�ست�صالح ومتثل بعدا جغرافي ًا جديداً ملحافظة الغربية
�أكرث حمافظات الدلت ًا اختناق ًا على الإطالق.
فرع القاهرة :ي�ؤهل هذا الفرع ربط الطريق الرئي�سي بطريق م�صر
– اال�سكندرية ال�صحراوي ثم ب�أكرب جتمع �سكاين يف قارة �إفريقي ًا
باكملها� ،أال وهي حمافظة القاهرة .وميكن لهذا الفرع �أن ي�ستمر
�شرق ًا �إىل املعادي ومنها �إىل طريق ال�سوي�س ،كي يربط امليناء اجلديد
مبيناء ال�سوي�س .وي�ؤهل ذلك نقل الب�ضائع بري ًا من البحر املتو�سط
غرب الإ�سكندرية �إىل البحر الأحمر عرب خليج ال�سوي�س ،كمجال �إ�ضايف
للنقل البحري عرب قناة ال�سوي�س.
فرع الفيوم :ي�ؤهل هذا الطريق تنمية ال�صحراء يف �شمال وغرب
منخف�ض الفيوم ،ومنطقة غرب الفيوم بالذات ميكن تنميتها

�صناعي ًا لإبعاد ال�صناعات مثل �صناعة الأ�سمنت عن املواقع ال�سكنية
لتح�سني البيئة فيها.
فرع البحرية :ي�ؤهل هذا الفرع و�صل الطريق الرئي�سي بالواحات
البحرية يف اجتاه جنوب غرب اجليزة ،وبذلك ي�ؤهل الفرع الو�صل
بني واحات الوادي اجلديد ال�شمالية والطريق الرئي�سي .وي�سمح
الفرع بالتو�سع يف ال�سياحة يف منخف�ض البحرية وكذلك ا�ستخدام
ثرواتها املعدنية وخا�صة روا�سب احلديد.
فرع املنيا :يفتح هذا الفرع �أفاق ًا جديدة للنمو غرب وادي النيل
يف منطقة تكتظ بال�سكان وحتتاج �إىل التو�سع يف العمران ال �سيما
نظراً لوجود جامعة فيها .هذا بالإ�ضافة �إىل احلاجة لعدد من املدار�س
ومعاهد التدريب.
فرع �أ�سيوط :ميكن �إعادة كل ما ِقيل عن فرع املنيا� ،إ�ضافة �إىل �أن
هذا الفرع ي�ؤهل ال�سري على طريق الواحات اخلارجة وباقي واحات
حمافظة الوادي اجلديد.
فرع قنا :يو�صل هذا الطريق �إىل منطقة وا�سعة ميكن ا�ست�صالح
�أرا�ضيها تقع جنوب م�سار نهر النيل بني مدينتي قنا وجنع حمادي.
تكونت الرتبة يف هذه املنطقة نتيجة لرت�سيب الأودية القدمية مما
يعني �أي�ض ًا احتمال وجود مياه جوفية ميكن ا�ستخدامها يف م�شاريع
اال�ست�صالح.
فرع الأق�صر :ي�ؤهل هذا الطريق امتداداً غري حمدود للم�شاريع
ال�سياحية املتميزة فوق اله�ضبة وغرب وادي النيل بالقرب من �أكرب
جتمع للآثار امل�صرية القدمية يف الأق�صر� .إ�ضافة �إىل ذلك ميكن ا�ستثمار
الطبيعة الفريدة يف منخف�ض اخلارجة ،بالإ�ضافة �إىل الواحات العديدة
والكثبان الرملية الباهرة.
فرع كوم �أمبو و�أ�سوان :يعرب هذا الفرع �سه ًال وا�سع ًا ميثل جمرى
قدمي للنيل ولذلك تغطيه تربة خ�صبة �صاحلة للزراعة .ولأ�سباب
جيولوجية بد�أ جمرى النيل الهجرة �شرق ًا حتى و�صل �إىل موقعه
احلايل .ولذلك ميكن ا�ستخدام املياه اجلوفية ا ُملختَزنة منذ قدمي
الزمن يف ا�ست�صالح هذا ال�سهل اخل�صيب� .إمتداد الفرع يف اجتاه
اجلنوب ال�شرقي يربط ما بني الفرع والطريق الرئي�سي ومدينة
�أ�سوان ،مما ي�سهل نقل املنتجات املحلية �إىل املحافظات ال�شمالية،
عالوة على التنمية ال�سياحية عرب تي�سري زيارة املواقع ال�سياحية
يف منطقة �أ�سوان� .إ�ضافة �إىل ذلك ي�ؤهل الطريق تنمية مطار �أ�سوان
للتجارة العاملية.
فرع تو�شكي :يهبط الطريق الرئي�سي من اله�ضبة حيث يتم و�صله
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الف�صل 5

النقل واملوا�صالت

بعدة �أماكن حول منخف�ض تو�شكي .لقد مت حفر قناه لتو�صيل
ماء النيل من بحرية نا�صر �إىل منخف�ض تو�شكي بغر�ض ا�ست�صالح
الأرا�ضي املحيطة بالربك التي تكونت يف املنخف�ض .هذا امل�شروع
ي�ستدعي عدة �سبل للنقل ال�سريع �إىل املحافظات ال�شمالية ومنافذ
الت�صدير مع ًا .كما ي�ؤهل هذا الفرع و�صل املنطقة بالطريق الرئي�سي
وي�سهِ م يف جناح م�شاريع التنمية يف منطقة تو�شكي.
ُ
فرع بحرية نا�صر :متثل بحرية نا�صر موقع ًا متميزاً لتنمية الرثوة
ال�سمكية و�صيد الأ�سماك ،وخا�صة �إذا مت ت�سهيل نقلها �إىل مواقع
التكد�س ال�سكاين يف املحافظات ال�شمالية ،وميكن �أن يتم ذلك يف
موقع يتم اختياره �شمال معبد �أبو �سنبل .ومن ال�ضروري اعتماد
�أ�ساليب �صيد ال�سمك ال�سمتدامة ،لت�أمني حاجات الغذاء املحلية
والت�صدير �أي�ض ًا.

 .3ال�سكة احلديدية
ي�شتمل ممر التعمري املقرتح على �شريط �سكة حديدية للنقل ال�سريع
مبوازاة الطريق الرئي�سي .ت�ؤهل هذه الو�سيلة نقل النا�س والب�ضائع
واملنتجات من جنوب م�صر حتى �ساحل البحر املتو�سط ،ال�سيما و�أن
ال�سكة احلديدية احلالية تُ عاين من الكهولة .كما ال ِ
ي�صح �إن�شاء �سكة
ً
حديدية جديدة داخل وادي النيل لأن يف ذلك تعديا على الأرا�ضي
الزراعية .ومن ال�صروري اعتماد نظام قطارات ذي كفاءة بالطاقة،
�أو يعمل على الكهرباء ،لتخفيف انبعاثات الغازات ال�ضارة بال�صحة
والبيئة والطبيعة.

من اعتماد تدابري كفاءة املياه ،مبا فيها املعاجلة والتدوير واعادة
اال�ستعمال.

ت�ؤهل ال�سكة احلديدية للنقل ال�سريع �شحن الأ�سماك من بحرية  .5خط الكهرباء

نا�صر التي تذخر بالرثوة ال�سمكية �إىل مواقع التكد�س ال�سكاين
يف �شمال وادي النيل .كذلك تمُ ِكن الو�سيلة من اال�ستخدام الأمثل
يف ال�صناعات العديدة ك�صناعة الأملونيوم يف جنع حمادي .فتواجد
ال�سكة احلديدية اجلديدة �سوف يجعل النقل من امليناء �إىل امل�صنع ثم
نقل ا ُملنتَج من امل�صنع �إىل ال�سوق يتم يف �سهولة وي�سر وبتكلفة �أقل،
هذا بالإ�ضافة �إىل احلد من الزحام الناجت عن حركة ال�شاحنات على
الطريق الزراعي احلايل.

� .4أنبوب املاء
يلزم توفري املاء ال�صالح لل�شرب بطول املمر املقرتح فوق ه�ضبة
ال�صحراء الغربيةُ .يف�ضل نقل املاء من بحرية نا�صر �أو قناة تو�شكي
داخل �أنبوب ملنع التبخر �أو ت�سرب املاء يف ال�صخور .وي�شمل التخطيط
مل�شاريع التنمية املختلفة على طول املمر ا�ستخدام املياه اجلوفية يف
الزراعة وال�صناعة ،ولكن احلاجة �إىل املاء لال�ستخدامات الب�شرية
خالل املراحل الأوىل للم�شروع يتطلب توفري الأنبوب املذكور .وال بد

يلزم للمقرتح �إن�شاء خط كهرباء للإنارة والتربيد زاخلدمات الأخرى،
خ�صو�ص ًا �أن م�سار الطريق مير يف منطقة �صحراوية ال تتوافر فيها
متطلبات التنمية الأ�سا�سية ،خالل املراحل الأوىل للم�شروع .يف
الوقت نف�سه يجب ت�شجيع م�شاريع التنمية العمرانية والزراعية
ظمة وا�ستخدام م�صادر الطاقة امل�ستدامة
وال�صناعية وال�سياحية ا ُمل َن َ
كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح .كما ميكن فر�ض �أن تكون  25يف
املئة من الطاقة املو ّلدة ،على الأقل ،من م�صادر متجددة.

مزايا امل�شروع
يلزم لأي مقرتح مل�شروع تنموي درا�سة الآثار اجلانبية له ،وخا�صة
من الناحية البيئية ،مبا يكفل عدم ح�صول �آثار �سلبية .ولأن امل�شروع
املقرتح يقلل من تدهور البيئة يف وادي النيل فهذا يعترب �إحدى
مزاياه العديدة .اجلانب الأ�سا�سي الذي يجب درا�سته هو اجلدوى
االقت�صادية للم�شروع� ،أى مدى جناحه امل�ؤكد من ناحية اال�ستثمار،
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وهذا يتم من خالل درا�سة جدوى يجريها املخت�صون بنا ًء على
بيانات حقيقية ومنطقية ت�أخذ يف االعتبار ح�سابات الربح واخل�سارة
يف جمال البيئة� .أما املزايا واملنافع املنتظرة للم�شروع فعديدة ،نوجز
منها مايلي:

�أن �أ�سعار �أرا�ضي البناء تزداد ب�سرعة خيالية حالي ًا.
يتطلب املقرتح درا�سة م�ستفي�ضة بوا�سطة �أهل اخلربة يف املهن
املختلفة ،وياحبذا �أن يكون من يقوم بالدرا�سات املطلوبة ،بدعم
من القطاع اخلا�ص ا َملع ِني ،خرباء يف مراكز الأبحاث واجلامعات حتى
نتحقق �أن املقرتح يتم تقييمه جدي ًا بوا�سطة �أهل اخلربة واملعرفة
يف جميع املجاالت .يف الوقت نف�سه يجب مناق�شة مثل هذا امل�شروع
احليوي يف الربملان لكي ميكن �سن القوانني واتخاذ االجراءات التي
حتمي النا�س من الروتني احلكومي �أو ا�ستغالل بع�ض العاملني يف
القطاع اخلا�ص.

احلد من التعدي على الأرا�ضي الزراعية داخل وادي النيل من ِق َبل
القطاع اخلا�ص والقطاع احلكومي مع ًا.
•فتح جماالت جديدة للعمران بالقرب من �أماكن التكد�س
ال�سكاين.
•�إعداد عدة مناطق ال�ست�صالح الأرا�ضي غرب الدلتا ووادي
النيل.
•توفري مئات الآالف من فر�ص العمل يف جماالت الزراعة وال�صناعة
والتجارة والإعمار.
•تنمية مواقع جديدة لل�سياحة واال�ستجمام يف ال�صحراء الغربية
بال�شريط املتاخم للنيل.
•تخفيف انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون واحلفاظ على البيئة
وتوازن املوارد الطبيعية.
•الإقالل من الزحام يف و�سائل النقل وتو�سيع �شبكة الطرق
احلالية.
•ت�أهيل حياة هادئة ومريحة يف بيئة نظيفة ت�سمح للبع�ض
باالبداع يف العمل.
•ربط منطقة تو�شكي و�شرق العوينات وواحات الوادي اجلديد
بباقي مناطق الدولة.
•خلق فر�ص ا�ستثمار م�ستدامة جديدة ل�صغار امل�ستثمرين
للك�سب من م�شاريع يف حقول خمتلفة.
•م�شاركة �شريحة وا�سعة من ال�شعب يف م�شاريع التنمية مما
ينمي ال�شعور بالوالء واالنتماء.
•فتح �آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار االجناز يف م�شروع وطني
من الطراز الأول.
•خلق الأمل لدى �شباب م�صر وذلك بت�أمني م�ستقبل �أف�ضل.

وكذلك ميكن ت�شجيع �شباب اجلامعات من خالل م�سابقات الختيار
م�شاريع تنمية تُ قام يف حمافظاتهم .حتى طلبة املدار�س ميكنهم
امل�شاركة مب�سابقات الختيار �أ�سماء الطرق العر�ضية واملدن والقرى
التي �سوف تن�ش�أ على جوانبها .م�شاركة ال�شباب هامة للغاية لأن
الهدف من امل�شروع هو ت�أمني م�ستقبلهم عرب �إتاحة فر�ص عمل
النهائية �أمامهم.
معنى ذلك �أن الباب مفتوح على م�صراعيه مل�شاركة من يود �أن يدلو
بدلوه� ،شرط �أن تكون الأفكار املقدمة لي�س الغر�ض منها هو الك�سب
ال�شخ�صي ال�ضيق واملحدود ،ولكنها ت�صب �أو ًال و�أخرياً يف ال�صالح
العام .وهكذا تتقدم الدول ويعمل النا�س بعزم ون�شاط ووالء وانتماء
وتزدهر احلياة مرة �أخرى يف وادي النيل اخلالد.

و�سيلة االجناز

خامتة

مع �أن تنفيذ املقرتح احلايل قد ُن ِ
وق�ش منذ ع�شرين عام ًا مع احلكومة
امل�صرية ،ولكنه ُيعر�ض الآن كم�شروع للقطاع اخلا�ص وذلك لأ�سباب
كثرية .يف بداية االقرتاح قدر املخت�صون تكلفة امل�شروع بحوايل �ستة
باليني دوالر� ،أما الآن فرمبا تبلغ تكلفة البنية التحتية له �أربعة
�أ�ضعاف هذا الرقم .وهذه القيمة لي�ست بالكثري يف الوقت احلايل
ال�سيما �أنها ت�ؤمن م�ستقبل �شعب ب�أكمله وتنقذ م�صر من الو�ضع
االقت�صادي ا ُملرتدي يف هذا الوقت بالذات .ورمبا متكن امل�ستثمرون
من ت�أمني املبلغ املطلوب لتنفيذ امل�شروع عرب بيع الأرا�ضي ال�صاحلة
للإعمار على جانبي الطرق العر�ضية يف بداية امل�شروع ،ونحن نعلم

عادت حفيدتي يا�سمني (� 10سنوات) من مدر�ستها يف وا�شنطن
لتخرب �أمها �أن ا ُملد ِّر�سة ذكرت �إ�سم م�صر يف �أول در�س من درو�س
التاريخ ،و�أ�ضافت �أن ا ُملد ِّر�سة قالت �إن التاريخ يعيد نف�سه ،و�س�ألت
�أمها هل هذا �صحيح؟ فعندما �أجابتها الأم بالإيجاب �سالت بحما�س
�شديد :هل هذا يعني �أن م�صر ميكن �أن تعود عظيمة مرة �أخرى؟

وياحبذا لو بد�أ التفكري منذ حلظة االنطالق مب�شاركة �أو�سع �شريحة
ممكنة من النا�س .فيمكن لكل حمافظة مثال البدء يف �إعداد قائمة
مب�شاريع التنمية و�أولوياتها بنا ًء على احتياجاتها احلقيقية ويف
�ضوء مواردها من العمالة الفنية الالزمة وقدراتها الأخرى .ويف الوقت
نف�سه يجب عدم ال�سماح با�ستقطاب عمالة �أجنبية للعمل يف امل�شروع
مهما كانت الأ�سباب ،لأن امل�صري �أو امل�صرية ميكن تدريبهما للقيام
ب�أي عمل كان وب�أعلى م�ستويات الأداء العاملية.

الإجابة عن �س�ؤال هذه ال�صغرية ،التي تعي�ش بعيداً ولكنها حتتفظ
بذكرى م�صر يف قلبها وعقلها ،ي�ستدعي التفكري الثاقب والعمل
الد�ؤوب يف �سبيل رفعة هذا البلد الذي ي�ستحق موقع ًا متقدم ًا بني
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الف�صل 5

النقل واملوا�صالت

الأمم .فم�صر كانت على مدي الع�صور منبع ًا للح�ضارة والفكر
والعلم والثقافة والفن والبناء وح�سن الأداء .ولكن بني �آونة و�أخرى
تخبو فيها �شعلة احل�ضارة وينطوي �شعب م�صر على نف�سه وك�أنه
يف غيبوبة ال يعي مبا يدور حوله يف العالمَ  ،ولكن �سرعان مايفيق
هذا ال�شعب العظيم من الغثيان وينتف�ض بكل حيوية ون�شاط لكي
تتوهج �شعلة احل�ضارة مرة �أخرى يف �أر�ض م�صر.
�أثبت تاريخ الأمم �أنه منذ خلق اللـه االن�سان على �سطح الأر�ض
ازدهرت احل�ضارة بني �أي جمموعة من النا�س �إذا توافرت يف
جمتمعهم ثالثة مقومات �أ�سا�سية هي:
•�إنتاج فائ�ض من الغذاء مما يجعل النا�س ينمون ب�أج�ساده
وعقول �صحيحة.
•تق�سيم العمل بني �أفراد املجتمع تق�سيم ًا منا�سب ًا ،مما
ي�ستدعي ترقية �أهل اخلربة واملعرفة وح�سن الإدارة (ولي�س
�أهل الثقة فقط) على جميع امل�ستويات.

•ت�أهيل احلياة ال�صحية الكرمية يف املدن ،بحيث ال ين�شغل
النا�س فقط بالبحث عن قوتهم ويعي�شون يف بيئة �صاحلة
لكي يتمكن البع�ض منهم من االبداع واالبتكار يف عملهم.
�إذاً لن تعود م�صر دولة عظيمة مرة �أخرى �إال �إذا حت�سنت �أو�ضاعنا
بالن�سبة �إىل املقومات الثالثة ال�سابقة .وبنا ًء على مزايا ومنافع
امل�شروع املذكور ،ف�إن ممر التعمري املقرتح مبوازاة الدلتا ووادي النيل
يف ال�شريط املتاخم من ال�صحراء الغربية ميكنه �أن ي�ؤهل للو�صول
�إىل الغر�ض املن�شود خالل عقد �أو عقدين من الزمان على الأكرث .كما
�أن من �ش�أنه �أن ُيخرِج م�صر من الو�ضع احلايل مب�آ�سيه املختلفة.
امل�شروع املقرتح ميكن �أن يعيد احليوية واالنتاجية ل�شعب م�صر،
وريث ثمانية �آالف �سنة من احل�ضارة ،وي�ؤهل هذا البلد للو�صول
�إىل موقع متميز بني �أعظم بلدان العامل مرة �أخرى.
فاروق الباز مدير مركز �أبحاث الف�ضاء بجامعة بو�سطن و�أ�ستاذ غري متفرغ
بجامعة عني �شم�س بالقاهرة

الف�صل 6
املدن واملباين
حممد الأ�سد
طارق املطرية
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الف�صل 6

املدن واملباين
يعر�ض هذا الف�صل الفر�ص والفوائد التي ميكن توفريها
ل�سكان املدن يف البلدان العربية عرب الرتويج للمباين
واملدن اخل�ضراء .ويناق�ش املو�ضوع على امل�ستويني
اجلزئي والكلي ،م�سلط ًا ال�ضوء على املبنى املنفرد واملدينة
على حد �سواء.
يركز الرتويج للممار�سات اخل�ضراء يف املدن بالدرجة
الأوىل على احلد من ا�ستهالك الطاقة واملياه .فمن
ال�ضروري واملمكن تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة باعتماد
الكفاءة وممار�سات �أكرث ا�ستدامة ،وذلك عرب اتخاذ
جمموعة تدابري تهدف �إىل جتنب التلوث وحت�سني نوعية
احلياة وا�ستيعاب النمو االقت�صادي ،وحتى ت�شجيعه.
يتم اال�ستهالك الأكرب للطاقة يف املدينة .وتختلف
الإح�صاءات بني بلد و�آخر ،لكن ا�ستهالك الطاقة ل�صيانة
املباين و�إدارتها ،وكذلك للنقل احل�ضري ،ي�شكل �أكرث
من ن�صف �إجمايل اال�ستهالك يف املدينة ،بينما ت�شكل
ال�صناعة ربعه («يونيب»� 2011 ،أ) .ومن �ش�أن �أي تدابري
تقل�ص ا�ستهالك الطاقة ،وحتافظ يف الوقت نف�سه على
معدالت الإنتاجية والتحكم بالأكالف ،حت�سني الأداء
الكلي لالقت�صاد ب�شكل كبري.
يت�ضمن الرتويج للممار�سات اخل�ضراء يف املباين واملدن
جمموعة وا�سعة من الن�شاطات ،منها تطوير �أنظمة نقل
كفوءة بالطاقة وغري ملوثة ،وكذلك ممار�سات بناء كفوءة
بالطاقة ،وم�ساحات خ�ضراء مقت�صدة باملياه ،وم�صادر
طاقة متجددة .وتت�ضمن �أي�ض ًا �إعادة التفكري يف مفهوم
�إدارة النفايات لي�شمل التدوير ومعاجلة املياه على نطاق
وا�سع .وتناق�ش ف�صول �أخرى يف هذا التقرير ق�ضايا املياه
والنقل والزراعة والطاقة و�إدارة النفايات.
�إ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س تقنيات وممار�سات جديدة ،هناك
حاجة �إىل �صياغة �أطر عمل قانونية و�إدارية منا�سبة.
وذلك يهدف �إىل متكني وت�شجيع �سكان املدن ،وكذلك
البلديات وم�ؤ�س�سات عامة �أخرى م�شاركة يف �إدارة
املراكز املدنية ،على تبني مفهوم املباين والأنظمة املدنية
اخل�ضراء وامل�ستدامة والرتويج له.
ال يحتاج الرتويج للممار�سات اخل�ضراء يف املباين واملدن
�إىل �إعادة اخرتاع م�سائل �أ�سا�سية ،لأنه ميكن تعلم الكثري
من ممار�سات متجذرة يف �إرث املنطقة .ومن ال�ضروري
طبع ًا ابتكار تقنيات وعمليات ومناذج و�أطر عمل جديدة.
لكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن الأمناط التقليدية للعي�ش
احل�ضري والبناء التي كانت �سائدة يف العامل العربي

(و�أماكن �أخرى) تبعت عموم ًا �أمناط ًا ميكن اعتبارها
ممار�سات خ�ضراء .وهذا �صحيح �أي�ض ًا يف الع�صر احلديث،
حتى �أواخر ال�سبعينات .والأمثلة موجودة يف النقل
املدين وا�ستهالك الطاقة يف املباين وا�ستهالك املياه و�إنتاج
النفايات .كانت املوارد حمدودة جد ًا ،لذلك ا�ستخدمها
النا�س بكفاءة �أكرب .وقد دمرت زيادة الرثوة يف املنطقة
�أخالقيات احلفاظ على املوارد هذه ،حيث ي�سود وهم
بوفرتها الالمتناهية .ويتم التفاخر بالطاقة اليوم ،حتى
�أ�صبح الإ�سراف يف ا�ستهالك املوارد هو القاعدة.
لكن العامل العربي مبعظمه بلغ مرحلة مل تعد فيها
املمار�سات احلالية م�ستدامة .ويجعل االجتاه �إىل زيادة
�أ�سعار النفط على املدى الطويل ا�ستمرار معدالت
ا�ستهالك الطاقة احلالية م�ستحي ًال ،على الأقل يف البلدان
التي ال متلك احتياطي ًا نفطي ًا كبري ًا .عالوة على ذلك،
و�صل التدهور البيئي �إىل م�ستويات تنذر باخلطر ،حيث
يفر�ض تلوث الهواء واملياه والرتبة الآن خماطر �صحية
جدية ويهدد ن�شاطات خمتلفة ذات �أهمية اقت�صادية،
وحتديد ًا تلك املرتبطة ب�إنتاج الغذاء .ويدمر الزحف
العمراين املفرط ،وما يرافقه من انفالت يف الن�شاط
العمراين ،الأرا�ضي الزراعية القيمة والنادرة .وترمى
النفايات ال�صلبة وال�سائلة ع�شوائي ًا على الأر�ض ويف
املياه داخل املدن وحولها .وقد بلغ حجم مدن عربية عدة
م�ستويات ال ميكن �إدارتها .وف�ض ًال عن املعاناة من فو�ضى
املرافقي لنمو غري
ا�ستعمال الأرا�ضي واملباين غري الآمنة
نْ
منظم كهذا ،ينبغي على املدن العربية مواجهة اختناقات
مرورية حادة .فغالب ًا ما تتوقف حركة التنقل فيها وت�صبح
م�شلولة.
يحدد هذا الف�صل التحديات التي يجب مواجهتها والفر�ص
املتاحة للرتويج للعمارة واملدن اخل�ضراء امل�ستدامة .وهو
يعر�ض الظروف الراهنة ،وي�ضع �سيناريوهات وحلو ًال
حمتملة .فتخ�ضري املباين واملدن يف العامل العربي لي�س
�سبي ًال منطقي ًا للتقدم فقط ،بل هو حاجة .وي�ستك�شف هذا
الف�صل احتماالت حتقيق هذا الهدف وحتويله �إىل واقع.

الق�سم الأول:
املدن والتخطيط العمراين
 .Iمقدمة
ا�ستثمر العامل العربي ب�شكل عام موارد كبرية يف
الن�شاطات العمرانية ،خ�صو�ص ًا خالل الطفرة النفطية

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
يف ال�سبعينات والثمانينات وكذلك تلك التي امتدت من
 2003حتى  .2008ومبا �أن كثري ًا من امل�شاريع التي خطط
لها خالل هاتني الفرتتني هي م�شاريع كبرية وعلى املدى
الطويل ،ا�ستمر البناء حتى بعد ارتفاع �أ�سعار النفط.
�إذ ًا ،على رغم ركود الطفرة العمرانية نوع ًا ما نتيجة
الأزمة املالية عام  ،2008ما زال كثري من امل�شاريع الكربى
التي بد�أت حينها قيد البناء ،و�سوف تبقى كذلك لبع�ض
الوقت.
يتم معظم الن�شاط العمراين يف املدن .حتى امل�شاريع
الكبرية التي تقام خارجها غالب ًا ما يكون هدفها خدمة
املدن ،وحتديد ًا عرب البنى التحتية مثل الطرق ال�سريعة
واملطارات ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي وحمطات
توليد الطاقة .هناك حالي ًا م�شاريع عديدة لتطوير مراكز
مدنية جديدة ،غالب ًا من نقطة ال�صفر .على �سبيل املثال،
تُبنى مدن جديدة يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية
والإمارات العربية املتحدة .وهي تت�ضمن مدينة امللك
عبداللـه قرب الزرقاء يف الأردن ،ومدينة امللك عبداللـه
االقت�صادية ومدينة اجلازان االقت�صادية يف ال�سعودية،
ومدينة م�صدر يف �أبوظبي .و�سوف ي�ؤثر مدى تطبيق
املمار�سات اخل�ضراء يف ن�شاطات التنمية العمرانية
واملدنية هذه ب�شكل كبري على امل�ستوى الذي ميكن عنده
تخ�ضري االقت�صادات العربية.

 .IIت�أثريات ال�سيا�سات احلالية للمدن
�أ�سوة ببلدان العامل النامي� ،شهدت البلدان العربية خالل
العقود القليلة املا�ضية منو ًا كبري ًا ملراكزها احل�ضرية
الرئي�سية ،وحتديد ًا عوا�صمها .وباتت هذه ت�سيطر كلي ًا
على احلياة ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية يف تلك
البلدان ،عادة على ح�ساب مراكز مدنية �أخرى .وقد برز
كثري منها كمدن مرتوبولية كربى ذات كثافة �سكانية
عالية .من ال�صعب �إيجاد �إح�صاءات دقيقة غالب ًا ،لكن
من الوا�ضح �أن املدن الرئي�سية يف العامل العربي توا�صل
منوها املفرط .وتقدر الإح�صاءات املحافظة عدد �سكان
القاهرة ب�أكرث من  12مليون ًا (بينما ت�شري تقديرات �أخرى
�إىل اقرتابه من  18مليون ًا) .وقد تخطى عدد �سكان بع�ض
املراكز املرتوبولية ،مثل بغداد واخلرطوم والريا�ض،
خم�سة ماليني� .أما يف مدن �أخرى ،مثل اال�سكندرية
وعمان والدار البي�ضاء ودم�شق وجدة ،فقد
واجلزائر ّ
تخطى ثالثة ماليني ن�سمة.)ESA, 2008( 1
كانت هناك تداعيات �سلبية عديدة للنمو ال�سريع لهذه
املدن .فهي منت ب�سرعة كبرية �أ�صبحت فيها جميع البنى
التحتية� ،أكانت تلك املرتبطة بالنقل �أو �إمدادات املياه
والطاقة �أو �إدارة النفايات ،غري قادرة على تلبية حاجات
�سكانها .وعلى �سبيل املثال ،يعاين كثري منها من م�شاكل
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�إدارة النفايات املنزلية ال�صلبة .وهذا وا�ضح يف القاهرة،
حيث �أ�صبحت اجلهود املبذولة يف هذا الإطار عقيمة
ب�شكل �أو ب�آخر ( .)DNE, 2010والالفت �أن كمية كبرية
من النفايات ال�صلبة يف املدن العربية ناجمة عن �أعمال
البناء والهدم .وت�شري بع�ض التقديرات �إىل �أن نفايات
كهذه ت�شكل �أكرث من ن�صف �إجمايل كمية النفايات
التي تخلفها بلدان جمل�س التعاون اخلليجي (Khaleej
 .)Times, 2011ومتتد م�شاكل البنى التحتية حتى �إىل
البلدان الغنية بالنفط يف املنطقة ،حيث مل ترتافق الطفرة
العمرانية ال�سريعة يف مدن مثل دبي وجدة والكويت
والريا�ض مع منو متكافىء يف تطوير البنى التحتية ،كما
جتلى عند اجتياح مياه ال�صرف ال�صحي ال�شواطىء �أو عند
في�ضان ال�شوارع جراء مياه الأمطار)AFED, 2008(.

توفر م�شاكل البنى التحتية املتنوعة يف املدن العربية
ظروف ًا لعدم ا�ستهالك الطاقة بكفاءة ،حتديد ًا تلك املرتبطة
بالنقل املدين .ويعيق االختناق املروري و�سوء التخطيط
التنقل يف هذه املدن الكبرية .بالن�سبة لكثريين ،يهدر
جزء ي�سري من اليوم يف ازدحام ال�سري بدل انق�ضائه يف
ن�شاطات �أكرث �إنتاجية .لقد �أ�صبحت م�ستويات تلوث
الهواء مرتفعة جد ًا يف املدن الكربى يف العامل العربي.
وت�سبب انبعاثات عوادم ال�سيارات معظم هذا التلوث.
وتت�ضمن م�صادر �أخرى انبعاثات �أجهزة تربيد وتدفئة
املباين ،واملرافق ال�صناعية .وي�ساهم ازدحام ال�سري يف
هذه املدن �أي�ض ًا ب�شكل ملحوظ يف التلوث بال�ضجيج.
�إن املدن التي تعاين م�شاكل كهذه غري قادرة على التناف�س

�إنارة �شوارع �أيندهوفن مب�صابيح «فورتيمو» ّ
املوفرة
�أ�صبحت مدينة �أيندهوفن ،الواقعة يف جنوب هولندا ،عنوان ًا للمدن
العاملة على توفري الطاقة ،علم ًا ب�أنّها معروفة با�سم «مدينة النور»
ت�ضم املق ّر الرئي�سي ل�شركة فيلب�س منذ العام .1891
نظراً لأنّها ّ
وقد ق ّررت بلدية املدينة �أن ت�صبح رائداً يف حماية البيئة ،وذلك
بالتح ّول �إىل ا�ستخدام تكنولوجيا ال�صمامات الثنائية امل�ضيئة بد ًال
من امل�صابيح امل�ستخدمة حالي ًا ،من دون الت�أثري �سلب ًا على القدرة
الوظيفية وامل�ستوى اجلمايل.
لذلك بد�أت البلدية با�ستخدام تكنولوجيا ال�صمامات الثنائية
امل�ضيئة «فورتيمو» يف �شوارعها العامة .وبخالف الإنارة بوا�سطة
امل�صابيح الثنائية امل�ضيئة التقليدية املالئمة للطرقات ال�ضيقة فقط،
ف� ّإن وحدات الإ�ضاءة فورتيمو تنا�سب ال�شوارع العري�ضة يف الأحياء
ال�سكنية والتي ميكن �أن ي�صل عر�ضها �إىل � 10أمتار.
انطلق امل�شروع التجريبي يف �أيندهوفن بو�ضع تركيبات �إنارة
جمهزة بوحدات �صمامات ثنائية م�ضيئة «فورتيمو»
«رزيديوم» ّ
بد ًال من خم�س تركيبات قدمية .والحظت ال�سلطات املحلية فارق ًا
كبرياً� ،إذ � ّإن الرتكيبات املو�ضوعة حديث ًا �أ�صدرت �أنواراً بي�ضاء مريحة
ذات انعكا�سات لونية مثالية باملقارنة مع اللون الأ�صفر ال�صادر
عن م�صابيح ال�صوديوم عايل ال�ضغط القدمية .وكان �أداء امل�صابيح
اجلديدة �أف�ضل بدرجات.
ُت�ص ِدر م�صابيح فورتيمو من م�صدر �ضوئي بقدرة  30واط مقدار
ال�ضوء نف�سه الذي ي�صدره م�صباح �صوديوم عايل ال�ضغط بقوة 50
واط .كما � ّإن امل�صباح القدمي ي�ستهلك  70واط حني ُي�س ُتخدم مع كابح
للتيار .وقد �سمح هذا التبديل للبلدية بتوفري  ٪57من ا�ستهالك
الطاقة ،عدا عن � ّأن وحدات ال�صمامات الثنائية امل�ضيئة اجلديدة
تتم ّيز بعمر افرتا�ضي �أطول ،حيث تبلغ فرتة عمر م�صباح فورتيمو
� 50000ساعة ا�شتعال� ،أي ثالثة �أ�ضعاف العمر املتوقع للم�صابيح
ال�سابقة .و�إذا ما قورن م�صباح فورتيمو مب�صباح ( )PL-Lامل�ستخدم

يف عدة �أجزاء من املدينة ،ف� ّإن ا�ستخدام فورتيمو ّ
يوفر حواىل  ٪20من
الطاقة امل�ستهلكة.
كما و�ضعت بلدية �أيندهوفن هدف ًا �آخر ن�صب عينيها ،هو تخفي�ض
انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون ،لذلك ف�إنها ّ
�سرتكب قريب ًا  51وحدة
ّ
�إ�ضاءة فورتيمو يف �شارع مني�سرتالن ،مما �سيخف�ض  3,5طن من
انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون .ويوازي هذا التخفي�ض �إنقاذ غابة
مب�ساحة ملعب لكرة القدم.
لقد �أثبت امل�شروع التجريبي � ّأن اال�ستثمار يف تقنيات الإنارة ّ
املوفرة
للطاقة ي� ّؤدي �إىل توفري يف التكاليف يع ّو�ض عن التكاليف الر�أ�سمالية
ال ّأولية املرتفعة وي�ؤدي يف الوقت عينه �إىل اكت�ساب فوائد بيئ ّية و�إىل
حت�سني �أداء الإنارة.

http://www.lighting.philips.co.uk/subsites/oem/projects/
casestudy_ministerlaan.wpd
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بفاعلية مع مدن العامل الأخرى ،حيث يدار النمو ب�شكل
�أف�ضل ،ويعاد تدوير النفايات بفعالية على نطاق وا�سع،
ويكون النقل العام كفوء ًا ،وتعمل �أنظمة البنى التحتية
الأخرى ب�شكل �صحيح .وينجم عن املمار�سات ال�سائدة
املدمرة للبيئة تداعيات �سلبية خمتلفة على �سكان املدن،
من �ضمنها ازدياد امل�شاكل ال�صحية وتراجع الإنتاجية
وتلوث موارد املياه وت�آكل �شبكات البنى التحتية.
ي�ضاف �إىل ذك ،تراجع �إمكانية احل�صول على �سكن الئق
يف املدن العربية .ف�أ�سعار العقارات وتكاليف البناء بلغت
م�ستويات تبعدها عن متناول الكثريين ،حتى �أ�صحاب
الوظائف املربحة على املدى الطويل .وقد �ساهم ذلك يف
انت�شار املناطق الفقرية (وت�سمى عادة «م�ستوطنات
ع�شوائية») ،التي تنق�صها� -إن مل تغب عنها -اخلدمات
الأ�سا�سية وحتكمها �شروط ملتب�سة حليازة الأرا�ضي.
واملناطق الفقرية هي �آفات بيئية جراء النق�ص املدقع يف
�أنظمة �إدارة النفايات ال�صلبة �أو معاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي .وتوجد هذه امل�شاكل حتى يف �أكرث مدن العامل
العربي ثراء ،حيث تعي�ش �أعداد كبرية من العمالة الوافدة
عادة يف مناطق �سيئة التخطيط والبناء واخلدمات
(.)Allen, 2009
يف مقابل انت�شار امل�ستوطنات الع�شوائية لفقراء املدينة،
يزداد باطراد انت�شار املجمعات ال�سكنية املقفلة ب�إدارة
�شركات خا�صة والتو�سع العمراين يف ال�ضواحي خلدمة
ال�سكان الأثرياء ( ،)ElSayyad, 2011على م�سافة
من و�سط املدينة .وف�ض ًال عن تكري�سها ظروف التمييز
االجتماعي-االقت�صادي يف املدن ،ت�ساهم الإن�شاءات ذات
الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة يف تفاقم الزحف العمراين
وتو�سع احلدود اجلغرافية للمدينة ب�شكل غري �صحي.
ويعني زحف عمراين كهذا �ضرورة �أن تغطي خدمات
خمتلفة ،مثل �شبكات النقل و�إمدادات املياه والكهرباء
و�أنظمة �إدارة النفايات ،امل�ساحات اجلغرافية ذات الكثافة
ال�سكانية املنخف�ضة ،ما يخلف بنى حتتية غري كفوءة
و�ضعيفة الأداء.
املدن العربية يف حاجة ما�سة �إىل امل�ساحات العامة
اخل�ضراء ،التي تكون مبثابة متنف�س لها و�ضرورة
ال�سرتخاء �سكانها وراحتهم .يف الواليات املتحدة مث ًال،
ت�ضم معظم املدن  40-20مرت ًا مربع ًا من امل�ساحات
اخل�ضراء لكل فرد( . )Loukaitou-Sideris, 2006ويف
دبي ،حيث تبذل جهود جدية يف هذا الإطار ،ما زالت
امل�ساحة �أقل من  14مرت ًا مربع ًا لكل فرد (Construction
 ،)Week, 2010وهي ّ
تقل يف بريوت عن مرت مربع
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واحد(� . )Slemrod, 2011إ�ضافة �إىل ذلك ،تغيب مفاهيم
احلفاظ على املياه عموم ًا عن هذه امل�ساحات.
لقد �أ�سيئت �إدارة موارد املياه ب�شكل ملحوظ يف املراكز
احل�ضرية نتيجة النمو العمراين املنفلت .و ُل ّوثت الأنهار
وجماري املياه واخلزانات اجلوفية ب�شكل كبري� ،أو
ا�ستُنزفت ،وغالب ًا ما تُركت املياه الآ�سنة من دون معاجلة.
حتى �أن �أكرث املدن العربية ثراء ،مثل دبي وجدة،
تواجه م�شاكل متعلقة بت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي
ومعاجلتها .وغالب ًا ما ُيلقى بها بطريقة غري م�شروعة نظر ًا
لنق�ص �شبكات الت�صريف الكفوءة ،وينتهي بها املطاف
عادة يف ال�شوارع �أو يف البحر (.)Keyrouz, 2008
ُد ّمر الكثري من الأنظمة الإيكولوجية والأرا�ضي الزراعية
يف املدن العربية وحولها نتيجة النمو احل�ضري اخلارج
دمرت ب�شرا�سة
عن ال�سيطرة .ونتيجة ذلك �أي�ض ًاّ ،
الأرا�ضي الزراعية واملناطق املحرجة ومناطق الرعي
وامل�سطحات املائية مثل اجلداول .وتدل على ذلك بو�ضوح
خ�سارة الأرا�ضي الزراعية واملناطق اخل�ضراء حول مدن
عمان وبريوت والقاهرة ودم�شق ،بعدما كانت متدها
مثل ّ
بالغذاء وتلطف مناخها وحتمي املدن الواقعة قرب املناطق
اجلافة من عوا�صف الغبار .عالوة على ذلك ،حتول جدول

عمان ،الذي كان ميتد عرب املدينة� ،إىل قناة جوفية ملياه
ّ
ال�صرف ال�صحي .ويجري يف نهر بردى امل�شهور يف
دم�شق قليل من املياه خالل مو�سم اجلفاف ،وغالب ًا ما
يكون قناة مفتوحة لل�صرف ال�صحي .ويف مدن بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي ،يرتتب على حمطات حتلية
املياه وبناء اجلزر ال�شا�سعة تداعيات كارثية على الأنظمة
الإيكولوجية البحرية يف مياه اخلليج (.)Dickie, 2007
يعم هدر الطاقة جميع القطاعات والن�شاطات يف
كذلكّ ،
ً
املدن ،حتديدا يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي املنتجة
للنفط ،التي يوجد فيها بع�ض �أعلى معدالت اال�ستهالك
الفردي للطاقة يف العامل ( .)WRI, 2007وينتج هذا جزئي ًا
عن ارتفاع درجات احلرارة ومعدالت الرطوبة يف املنطقة،
الذي تتم مواجهته عرب الت�شغيل املفرط ملكيفات الهواء
التي ت�ستهلك الكثري من الطاقة .وعالوة على ذلك ،خلقت
الرثوة ثقافة الإ�سراف ،حيث يرتفع عدد مالكي ال�سيارات
اخلا�صة ب�شكل كبري ،وت�سيطر هذه ال�سيارات على حركة
النقل يف مدن املنطقة .وتكرث يف هذه املدن امل�ساحات
اخل�ضراء امل�ستهلكة للمياه ،التي يتم توفري ق�سم كبري منها
عرب التحلية ،ونادر ًا ما يتم اعتماد نباتات مالئمة للطبيعة
ال�صحراوية وقليلةاال�ستهالك للمياه .وكما ذكر �أعاله ،تلحق
التحلية �ضرر ًا كبري ًا يف الأنظمة الإيكولوجية املحيطة.
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ت�صميم م�ستقبلي ل�شوارع �أبوظبي
اعتمد جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين معايري لت�صميم ال�شوارع
اجلديدة تتما�شى مع املبادئ التوجيهية خلطة  ،2030الرامية �إىل
�إ�ضفاء �أكرب مقدار ممكن من ال�سالمة والراحة واملزايا اجلمالية
على جميع �شوارع الإمارة .وين�ص «دليل الت�صميم احل�ضري
لل�شوارع»على �أن الت�صميم يجب �أن يبد�أ بتلبية متطلبات امل�شاة،
ويتكفل ب�إر�ساء نقاط و�صول �شاملة ومتكاملة ،ويعمل على حتقيق
متطلبات اال�ستدامة البيئية املت�ضمنة يف مبادرة «ا�ستدامة»التي
�أطلقها املجل�س.
ي�شكل الدليل عن�صراً مكم ًال لعنا�صر البنية التحتية للنقل واملوا�صالت
يف �أبوظبي ،وفق خطة  2030الرامية �إىل �إر�ساء منهج يدعم مقومات
جودة العي�ش يف االمارة .و�سيطبق هذا املنهج على خمتلف امل�شاريع
التطويرية التي ي�شرف عليها املجل�س ،من واجهات مائية ومرافق
اجتماعية وريا�ضية وبيئة طبيعية وتراث ثقايف وا�سرتاتيجيات �إعادة
التطوير.
الهدف من �إطالق الدليل تقليل اعتماد الأفراد على املركبات اخلا�صة
يف التنقل ،وذلك من خالل توفري �شبكة من املوا�صالت العامة ت�شمل
القطارات العالية ال�سرعة واحلافالت وخطوط الرتام ،بالإ�ضافة �إىل
منظومة من ال�شوارع اجلديدة وال�شوارع التي �أعيد ت�صميمها لتالئم
و�سائل النقل واملوا�صالت كافة ،وجتعل من �أبوظبي مكان ًا �أكرث
�سالمة ومالءمة للم�شاة وم�ستخدمي الدراجات واملوا�صالت العامة.
و�ستطبق معايري الت�صميم اجلديدة على جميع �شوارع الإمارة،
با�ستثناء الطرق ال�سريعة والطرق امل�ؤدية �إىل الأرياف.
ويزود الدليل امل�صممني بالأدوات الكفيلة ب�إدراج جميع مكونات
املنطقـة الكائنة بني الأر�صفـة وواجهـات املباين يف موقعها املالئم
ووفق حجمها ال�صحيح .و�ستكون هناك م�سارات جانبية مفتوحة
للم�شاة ،ف�ض ًال عن الإ�ضاءة و�إ�شارات املرور و�صناديق اخلدمات
ومقاعد اجللو�س والأ�شجار.
ومن خالل اعتماد توجيهات الدليل� ،ست�أخذ ال�شوارع الت�صميم
املالئم وفق ًا للأجواء والأماكن املحيطة بها .مث ًال ،ت�ضم ال�شوارع
وتلقى املياه «العادمة»الناجتة عن عمليات التحلية،
وتدمر بالتايل احلياة البحرية.
مبلوحتها العالية ،يف البحر ّ
و�أكرث من ذلك ،ت�ستهلك حمطات التحلية الطاقة ب�شكل كبري
وت�سبب تلوث ًا ملحوظ ًا للهواء .وقد تبقى ممار�سات كهذه يف
منطقة اخلليج على رغم كلفتها البيئية العالية طاملا توفر
النفط ،لكنها �سوف تتوقف ب�صورة مفاجئة عند ن�ضوبه.
تنطوي جميع هذه التحديات على الكثري من التكاليف
وعدم الكفاءة االقت�صادية ،ما ي�شكل �ضغوط ًا جدية على
اقت�صادات البلدان العربية.

املرتبطة مبحالت الت�سوق م�سارات جانبية رحبة ومظللة ب�شكل
�أكرب ،ومناطق عازلة من خطوط املرور ،مع �إمكان وجود مقاه جانبية
وبع�ض الأ�شجار.
�أما ال�شوارع املقامة يف املناطق ال�سكنية املجاورة ،فيتم ت�صميمها وفق
�سرعة املرور املنخف�ضة ،من خالل ت�أمني مناطق عبور �آمنة للم�شاة
بهدف ت�شجيع ال�سكان على امل�شي للو�صول �إىل اخلدمات املحلية،
وتوفري بيئات هادئة للعائالت.
جملة البيئة والتنمية

 .IIIتوفري ظروف املدن اخل�ضراء
ثمة حاجة �إىل مقاربة جديدة لتخطيط املدن وادارتها،
بناء على مبادىء التخطيط العمراين امل�ستدام بيئي ًا
وم�شاركة املجتمعات .يجب توفري �سيا�سات وظروف
مالئمة لذلك ،ت�أخذ يف االعتبار حماية املناطق الزراعية
واخل�ضراء يف املدن وحولها ،وحماية املوارد املائية
الطبيعية ،وخلق �أنظمة نقل عام جيدة ،وت�شييد مبان
مقت�صدة بالطاقة ،وتبنّي كفاءة ا�ستخدام املياه ،وتطبيق
�أنظمة كفوءة لإدارة النفايات� .سوف تكفل ممار�سات
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مقر املنظمات العربية يف الكويت �شاهد على العمارة البيئية احلديثة
و�سط غابة ناطحات ال�سحاب الزجاجية التي غزت دول اخلليج ،الي�سار� ،شالل هائل من املياه املتدفقة فوق لوحة من الف�سيف�ساء املغربية
يقوم مبنى فريد يف مدينة الكويت ،وهو ميثل منوذج ًا لعمارة البيئية الزاهية الألوان وامل�صنوعة باليد.
احلديثة يف العامل العربي .املقر الدائم للمنظمات العربية ،الذي ي�ضم
املركزالرئي�سي لل�صندوق العربي للأمناء االقت�صادي واالجتماعي ،م�صمم �إذا �صعدت بهدوء على �س ّلم الرخام من قاعة االنتظار املغربية اىل الطابق
على �أ�س�س البيت العربي التقليدي ،حول فناء داخلي رحب تطل عليه الأول ،وكلما اقرتبت اىل فوق ،ميكنك �أن متيز مزيج ًا من الأنغام التي هي
جميع املكاتب ،وك�أنه نقل الطبيعة اىل الداخل .وال يظهر من اخلارج �إال خليط بني زقزقة الع�صافري وخرير املياه .فج�أة ،ومن دون توقع ،ترى
القليل من روعة املبنى ،الذي يبدو للزوار من بعد كيلومرتات كتلة مكعبة �أمام عينيك اخل�ضرة والنور وامل�ساحة الوا�سعة .هذا هو الفناء الرئي�سي،
�ضخمة من الغرانيت الرمادي ،تغطي � 54ألف مرت مربع ،منقطة بفتحات وهو عمل معماري يدل على الرباعة والقوة يف �آن.
مائلة وخمروطة بعمق يف كل جانب.
اجلدران والفوا�صل بني الغرف يف جميع طوابق املبنى م�صنوعة من
ت�شعر و�أنت داخل هذا املبنى ،الذي اكتمل بنا�ؤه عام  ،1994ك�أنك ت�سبح الزجاج .ف�إذا وقفت يف �أحد �أطراف املبنى ،ميكنك �أن ترى الطرف الآخر
يف ال�ضوء .ال يزعجك هبوب رياح املكيفات ،كما ال تزعجك حرارة .ف�أنظمة ب�سهولة ،ويتخلل نظرك املبنى بكامله.
العزل وال�ضوء خلقت داخل هذا املبنى بيئة معتدلة مريحة .ي�ستهلك هذا
املبنى ال�صديق للبيئة �أقل من ن�صف الطاقة التي يحتاجها بناء زجاجي من التحديات التي �صادفت ت�صميم املبنى �إمكان عزل احلرارة اخلارجية
باحلجم نف�سه .وعلى الرغم من كل �صفاته البيئية ،يحمل هذا املبنى مع االحتفاظ بال�ضوء .وقد مت التو�صل اىل ذلك بدرا�سة مت�أنية لزوايا
�أ�شعة ال�شم�س التي تنعك�س على املبنى طوال ال�سنة .و�صممت النوافذ يف
مقومات العمارة احلديثة ،بكل تكنولوجياتها املتطورة.
اجتاهات خمتلفة بحيت ال ت�سمح بدخول �أ�شعة ال�شم�س اىل املبنى ب�صورة
عندما تدخل املبنى يغمرك �شعور باالنبهار .فحجمه و�أبعاده املرتامية مبا�شرة .كما �صممت االنارة الكهربائية لتعطي ال�ضوء الطبيعي ولكن من
واملرتفعة جتعلك حتب�س �أنفا�سك .ميكنك �أن جتل�س يف هدوء �ساعات دون �أن تك ّون ظال ًال .واجلدار الزجاجي للفناء الداخلي مفتوح على جهة
طويلة يف قاعة الأنتظار ،يداعب �أذنيك خرير مياه النوافري ،وت�ستمتع ال�شمال مما ي�سمح بدخول ال�ضوء بينما يحجب �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
باجلمال اخلالب املحيط بك من كل جهة .ويجذب انتباهك فوراً ،اىل �إن املقر الدائم للمنظمات العربية ،يف فكرته وت�صميمه وتنفيذه ،هو
كهذه �إدارة موارد الطاقة واملياه ب�شكل م�ستدام ،و�إنتاج
الغذاء قرب املدينة وحتى فيها ،وتوفر املياه النظيفة
ال�ستخدامات خمتلفة ،وتلبية اخلدمات حلاجات
ال�سكان .و�سوف تخلق هذه اجلهود جمتمعات مدنية
�صحية وقادرة على املناف�سة اقت�صادي ًا ،تقدم نوعية حياة
�أف�ضل ل�سكانها.

�أ .ا�ستخدامات الأرا�ضي

تخطيط �أوجه ا�ستخدامات الأرا�ضي هو �أحد �أكرث
�سيا�سات التخطيط العمراين فاعلية بالن�سبة للم�س�ؤولني
الإداريني يف املدن والبلديات .يف الواقع ،يت�ألف تخطيط
ا�ستخدامات الأرا�ضي من قوانني حتدد ما ميكن بنا�ؤه يف
املدينة وحولها ،و�أماكن البناء وكميته� .إنه �أداة �ضرورية
للتخطيط العمراين ،ميكن ا�ستخدامه لتكوين املدن
و�إعادة تكوينها بطريقة تدعم كفاءة الطاقة وحماية
البيئة واال�ستدامة .وينبغي �أن يقرتن ب�أدوات �أخرى
للإدارة احل�ضرية من �أجل توفري حوافز للتغيري� .إحدى
هذه الأدوات هي فر�ض ال�ضرائب ،حيث ميكن زيادة �أو

تخفي�ض ال�ضرائب على املمتلكات �أو على املبيعات مث ًال
للت�أثري يف �أمناط التنمية والن�شاطات احل�ضرية .وميكن
فر�ض ال�ضرائب لت�شجيع النمو الأخ�ضر يف مدن معينة
يف بلد ما ،ويف الوقت ذاته لتخفيف �سرعة النمو يف مدن
�أخرى بلغ فيها م�ستويات ال ميكن �إدارتها.
وقبل عر�ض كيفية حتقيق هذا الهدف ،يجب �إبداء بع�ض
املالحظات حول زيادة فاعلية قوانني توزيع ا�ستخدامات
الأرا�ضي ،حيث ينبغي تطويرها بحذر لتتنا�سب مع
الواقع املحلي ،مثل �أحجام املواقف املتوفرة يف املدينة،
والطوبوغرافيا (الت�ضاري�س) واملناخ .ويجب �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار احلفاظ على املباين والأحياء التي ت�ضم �إرث ًا ثقافي ًا
غني ًا وحمايتها .عالوة على ذلك ،من ال�ضروري �إ�شراك
املوارد الب�شرية املتاحة يف الإدارة احل�ضرية لكي تكون
القوانني فاعلة .ويجب على املوظفني الأكفاء �أن ي�ضمنوا
فر�ض القوانني املدنية وتطبيقها ،وكذلك �أن يواكبوا
التطورات يف حقل التخطيط العمراين و�أدوات الإدارة
احل�ضرية التي يقدمها.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

�شهادة على امكانية اعتماد هند�سة معمارية حديثة مالئمة للبيئة املحلية
يف وقت كرث فيه التقليد واملحاكاة.
يجب على موظفي البلديات و�أولئك امل�شاركني يف الإدارة
احل�ضرية �أن يكونوا قادرين على مقاومة �ضغوط �أ�صحاب
امل�صالح اخلا�صة ،الذين ميكن �أن يحاولوا التالعب بقوانني
توزيع اال�ستخدامات ،فالتدخل بهذا غالب ًا ما يرتافق مع
حملة �ضغوط �شر�سة من امل�صالح االقت�صادية املرت�سخة .وقد
ت�أخذ �ضغوط كهذه حتى �شكل الف�ساد .وهذا غري مفاجئ،
باعتبار �أن معظم قوانني حتديد اال�ستخدامات �سوف يكون
لها ت�أثري ملحوظ على قيمة العقارات .و�سوف ي�ضغط
�أ�صحاب العقارات واملط ّورون ل�ضمان عدم ح�صول ذلك،
ولو�ضع قوانني تزيد قيمة ممتلكاتهم .وبالتايل ،يجب �أن
ت�ضع حاكمية املدينة �آليات كافية ،مثل ال�شفافية واملحا�سبة،
لل�سماح للموظفني مبقاومة �ضغوط كهذه ولتوفري �ضوابط
فعالة تبقي الن�شاط العمراين الزائد حتت املجهر.
من ال�ضروري تقييم الت�أثريات االقت�صادية واالجتماعية
والبيئية لقوانني التق�سيم املقرتحة .على �سبيل املثال،
�سوف ت�ؤثر هذه القوانني ب�شكل كبري على كثافة الن�شاط
االقت�صادي اجلاري وتوزعه يف خمتلف �أنحاء املدينة،

جملة البيئة والتنمية

http://www.arabfund.org/aohq/kuwait.htm

و�سوف توجه هذا الن�شاط نحو مناطق حملية حمددة
وبعيدة عن الآخرين .ويف ظل ظروف كهذه ،يجب �أخذ
م�س�ألة واحدة يف االعتبار هي �ضمان الو�صول �إىل و�سائل
النقل للذين �سوف ي�سعون �إىل العمل يف مناطق الن�شاط
االقت�صادي املتزايد� .إذا مل يكن ذلك متاح ًا� ،سوف يت�أثر
�سلب ًا �أ�صحاب العمل والعمال على حد �سواء .ف�أماكن
العمل التي ال ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة من املناطق
ال�سكنية توفر نوع ًا من الظروف املماثلة لظروف النق�ص
يف فر�ص العمل.
عالوة على ذلك ،ال بد من �ضمان عدم ت�أثري قوانني
التق�سيم �سلب ًا على البنى االجتماعية املوجودة .فال�سماح
مث ًال بت�شييد املباين ال�شاهقة و�سط �أحياء منخف�ضة
االرتفاع� ،أو ال�سماح ب�أنواع جديدة من الن�شاطات
ت�ستقطب عدد ًا كبري ًا من النا�س �إىل حي ما ،قد يكون
له �آثار اجتماعية �سلبية على احلي� .سوف يجلب تدخل
كهذا يف التق�سيم كثافات ون�شاط �سكاين �أعلى بكثري مما
ميكن للحي ا�ستيعابه.
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ميكن �أن يكون لقوانني التق�سيم كذلك ت�أثريات بيئية
كبرية جد ًا .يف احلقيقة� ،إن التق�سيم �أداة رئي�سية حلماية
الأرا�ضي الزراعية واملناطق اخل�ضراء� ،إذ ب�إمكانه حظر
�أي ن�شاط عمراين كبري فيها .ول�سوء احلظ ،و�صلت
م�ساحة الأرا�ضي الزراعية التي ق�ضى عليها التمدن خالل
العقود القليلة املا�ضية يف البلدان العربية �إىل م�ستويات
م�أ�ساوية .و�أقل ما ميكن فعله يف هذه املرحلة هو وقف هذا
النزف للأرا�ضي الزراعية وامل�ساحات اخل�ضراء عرب فر�ض
�إجراءات �صارمة لتنفيذ القوانني واالمتثال لها.

ب .قوانني التق�سيم والكثافة ال�سكانية

الرتويج لكثافة �سكانية وبيئات �صحية �ضمن املناطق
املبنية هو �أف�ضل طريقة ميكن �أن ي�ساعد عربها التق�سيم
يف جعل املدن �أكرث ا�ستدامة .ويجب �أن تتيح قوانني
التق�سيم وجود اال�ستخدامات ال�سكنية والتجارية
واملكتبية والتعليمية والثقافية والعامة وامل�ؤ�س�ساتية
والرتفيهية على مقربة من بع�ضها البع�ض� .سوف تقدم
الأحياء ل�سكانها درجة معينة من اال�ستقالل عرب من�ش�آت
عديدة ،مثل املدار�س واملحال واملكاتب واحلدائق العامة،
ما ي�سمح لل�سكان بتلبية معظم حاجاتهم اليومية من
دون اال�ضطرار �إىل التنقل م�سافات بعيدة .ويجب �أن
يرتافق هذا مع ت�سهيل حركة امل�شاة .فالكثافة ال�سكانية
تتيح ل�سكان املدينة العي�ش �ضمن م�سافة قريبة من
خدمات كثرية ي�ستعملونها با�ستمرار ،منها النقل العام،
وبالتايل ت�سمح بتقليل االعتماد على ال�سيارات.
تتميز الكثافات ال�سكانية ب�إ�شغال عدد كبري من النا�س
مبان يف منطقة حمددة من �أجل حتقيق وفورات
اقت�صادية ،ما يتيح توفري ًا �أكرث كفاءة خلدمات مدنية
متنوعة� ،أكانت مرتبطة بالنقل �أو املرافق �أو �إدارة
النفايات .وال يعتمد هذا فقط على جمع عدد كبري من
النا�س يف منطقة حمددة ،بل �أي�ض ًا على ال�سماح بتواجد
مراكز �سكنية وجتارية ومكتبية وتعليمية وثقافية
وترفيهية قرب بع�ضها البع�ض لت�سهيل التنقل بينها.
بكالم �آخر ،تعتمد م�ستويات الكثافة ال�سكانية على
الرتويج ملمار�سات التق�سيم املتعدد اال�ستخدامات ،بدل
التق�سيم املحدود با�ستخدام واحد الذي حتجز فيه مناطق
كاملة لغاية واحدة ،ك�أن تكون �سكنية �أو جتارية �أو عامة.
ويرغم تنظيم كهذا النا�س على ال�سفر م�سافات كبرية من
منطقة �إىل �أخرى ،كالتنقل اليومي بني مكاين ال�سكن
والعمل .وهو يخلق �أي�ض ًا ظروف ًا ال�ستخدام هذه املناطق
فقط خالل �أجزاء من اليوم �أو �أيام حمددة من الأ�سبوع،
بدل ا�ستخدامها ب�شكل متوا�صل .لذلك ُينتج تق�سيم كهذا
ا�ستغال ًال غري كفوء بتات ًا للمدينة ،حيث يهدر الكثري من

الطاقة والوقت يف التنقل.
يف املقابل ،يتيح التق�سيم املتعدد ا�ستخدام ًا م�ستمر ًا
ملنطقة حمددة يف املدينة ويقلل احلاجة �إىل التنقل.
ويعك�س املبنى الذي ي�ضم متاجر جتزئة وم�ساحات
للمكاتب ووحدات �سكنية جوهر املناطق املتعددة
اال�ستخدامات ،حيث ي�سمح للنا�س بالعي�ش والعمل
والت�سوق يف املنطقة ذاتها.
ثمة وجهات نظر عديدة حول معدالت الكثافة ال�صحية،
وال توجد هناك �أرقام �سحرية .لكن املباين التي ت�ضم 100
�شخ�ص ووظيفة لكل  1000مرت مربع من الأر�ض تقدم
م�ستوى مقبو ًال من الكثافة ال�سكانية املرتفعة 2للمناطق
املدنية املركزية ( .)UNEP, 2011aوال بد �أن تت�ضمن
املناطق املرتفعة الكثافة خدمات مدنية مالئمة (نقل عام،
مرافق� ،إدارة نفايات) وم�ساحات خ�ضراء مفتوحة ،و�إال
ي�صبح ارتفاع الكثافة جمرد حالة من االكتظاظ.
من �إيجابيات التنظيم ذي الكثافة املرتفعة �أي�ض ًا �أنه
ي�ساعد على احلفاظ على الطاقة يف املباين ب�شكل �أف�ضل.
ففي منطقة مرتفعة الكثافة ،كالتي ت�ضم مباين �سكنية،
حتمي الوحدات ال�سكنية املنفردة بع�ضها البع�ض وبالتايل
ت�ستهلك طاقة �أقل للتدفئة والتربيد .ويعود ذلك �إىل
�أن ال�شقة حتدها �شقة �أخرى من الأعلى والأ�سفل وعلى
اجلانبني .يف املقابل ،ففي منطقة منخف�ضة الكثافة،
حيث هناك منازل م�ستقلة ،يكون كل منزل مفتوح
على البيئة اخلارجية من جميع اجلهات .وتوفر قوانني
التق�سيم للكثافة ال�سكانية العالية ،التي ت�سمح بارتفاعات
معينة للمباين ،حماية لل�شوارع من حرارة ال�شم�س.
وتظلل املباين الأعلى ال�شوارع املجاورة ب�شكل �أ�سهل،
وت�سهل بالتايل حركة امل�شاة وت�شجعهم.
تغلب الكثافة ال�سكانية املرتفعة على مدن عديدة يف �أنحاء
العامل العربي ،لكن ذلك ي�ستدعي تلبية متطلبات معينة.
فمن ال�ضروري �أن تكون يف مناطق توجد فيها ن�شاطات
�سكنية وجتارية ومكتبية وتعليمية وثقافية وترفيهية
قرب بع�ضها البع�ض ،لت�سهيل التنقل يف ما بينها .ويجب
�أن تزود �أي�ض ًا بخدمات بنية حتتية منا�سبة ،مبا فيها
م�ساحات عامة خ�ضراء ونقل عام جيد.
يف �ش�أن مت�صل ،يجب تكثيف الرتويج للخدمات التجارية
واحلكومية الإلكرتونية .ميكن للنا�س عرب االنرتنت
�أن يقوموا بن�شاطات ويت�صلوا بخدمات خمتلفة� ،أكانت
جتارية (ت�سديد فواتري �أو ت�سليم ب�ضائع) �أو حكومية
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نظام �أرز لتقومي الأبنية اخل�ضراء
�سمري طرابل�سي
نظام �أرز لتقومي الأبنية اخل�ضراء هو �أول مبادرة لبنانية للأبنية
اخل�ضراء ذات م�ستويات عاملية ،ويتوىل �أعمال منح �شهاداته جمل�س
لبنان للأبنية اخل�ضراء� .أن�شئ النظام للم�ساهمة يف تنمية ممار�سات
خا�ص ،على
البناء امل�ستدامة يف لبنان وتبنّيها ،مع الرتكيز ،ب�شكل ّ
التقييم البيئي ونظام ت�صنيف الأبنية التجارية.
يح ّدد نظام �أرز لتقومي الأبنية اخل�ضراء لكل ر�صيد م�ؤهِّ ل بالتف�صيل
املقا�صد وال�شروط والتقنيات والإ�سرتاتيجيات املطلوبة لإحرازه.
يتم ّيز نظام �أرز عن �سائر �أنظمة الت�صنيف العاملية يف �أنه تط ّور على
يد اخلربات اللبنانية يف جمل�س لبنان للأبنية اخل�ضراء بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة ملجموعة البنك الدويل.
كان الدافع لإن�شاء نظام �أرز لتقومي الأبنية اخل�ضراء الأو�ضاع ال�سلبية
املتمثلة يف ا�ستمرار انقطاع الكهرباء و�أ�سعار الطاقة وعدم توافر املوارد
الأخرى مثل املاء .والهدف منه هو رفع م�ستويات الكفاءة الت�شغيلية
وتخفي�ض الت�أثريات ال�سلبية البيئية �إىل �أق�صى ح ّد ممكن� .إنه نظام
لت�صنيف الأداء الت�شغيلي للأبنية القائمة يف لبنان .وال ّ
�شك ب�أن
�أ�صحاب الأمالك ومديريها ميكن �أن يخف�ضوا تكاليف ت�شغيل �أبنيتهم
مع زيادة �إنتاجية �إ�شغالها يف �أجواء مالئمة للبيئة.
قبيل االحتفال ب�إطالق �أداة التقومي والت�صنيف يف �شهر حزيران/
يونيو ّ 2011
نظم جمل�س لبنان للأبنية اخل�ضراء عددًا واف ًرا من
�ساعات التدريب ومتّ ت�أهيل املر�شحني الذين ا�ستوفوا املتط ّلباتّ � .أما
خرباء التقومي فهم ممار�سون ذوو خربة يف �صناعة البناء ومعرفة
�أكيدة يف عمليات ت�أهيل نظام �أرز للتقومي.
�سجل طلب ًا للح�صول على
كانت نقابة املهند�سني يف بريوت �أول من َّ
�شهادة تقومي بح�سب نظام �أرز ملبنى مق ّرها الرئي�سي .كما � ّإن مالكني
(ت�سديد ر�سوم �أو جتديد وثائق) ،وبالتايل ميكنهم احلد
من تنقالتهم .وهذا يجلب فوائد عدة مماثلة لتلك الناجمة
عن ارتفاع الكثافة ال�سكانية ،من �ضمنها تخفيف ازدحام
ال�سري وتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة للنقل وا�ستغالل الوقت
بفاعلية �أكرب.
من ال�ضروري مراقبة تو�سع عمليات البناء للحفاظ على
كثافات �سكانية �صحية .فالتو�سع مرتبط طبع ًا بكل من

�آخرين معروفني يعملون حالي ًا على �إعداد الوثائق املطلوبة للبدء
بعملية التقومي .وقد بات �أ�صحاب الأبنية على اقتناع ب�أن الأبنية
امل�صنّفة احلائزة على �شهادات تقومي تكون ذات مع ّدالت �إ�شغال
�أعلى وبدالت �إيجار �أف�ضل وترتفع قيمتها .وبا�ستخدام هذه الأداة
ي�ستطيع م�س�ؤولو �أعمال البناء الرتكيز على اال�ستدامة ويجدون
�أمامهم مزيداً من اخليارات عند درا�سة التح�سينات الر�أ�سمالية �أو
تطبيق �أف�ضل املمار�سات ،كما تتاح لهم فر�صة معايرة وقيا�س فوائد
خمتلف خ�صائ�ص و�إجراءات البناء.
ت�سفر �إجراءات التقومي عن تقرير �إلكرتوين �آيل ي�ساهم يف تقييم فر�ص
اال�ستفادة من وفورات الطاقة وخف�ض الت�أثريات البيئية وتكامل
الأهداف العامة واملمار�سات والتوفري يف تكاليف ال�صيانة.
مدونة قواعد
ّ
يتوجب على خرباء التقومي ا ُملجازين التوقيع على ّ
ويطلب منهم
ال�سلوك اخلا�صة بنظام �أرز لتقومي الأبنية اخل�ضراء ُ
التق ّيد مب�ضمونها ،مع عدم جواز �أي ت�ضارب يف امل�صالح �سواء �أكان
ظاهراً �أم ال� .أما املالكون فب�إمكانهم التق ّدم باعرتا�ض يف حال حرمانهم
البت مبثل تلك املطالبات
من بع�ض متط ّلبات الت�أهيل .وينبغي ّ
�ضمن مهلة حم ّددة.
ي�شرف على �أعمال وحدة نظام �أرز لتقومي الأبنية اخل�ضراء ويراقب
ي�ضم جهات بارزة يف �صناعة البناء يف لبنان.
�أداءها جمل�س �أمناء ّ
ي�ؤمل �أن ينجم عن نظام الت�صنيف هذا جملة فوائد ،منها توفري
معلومات ثابتة تدعم ت�أكيدات الإنتاجية والت�أثري على كلفة الطاقة
والب�صمة البيئية ،و�إعداد بيانات �أ�سا�سية حول ا�ستهالك الطاقة
واملاء حالي ًا يف كافة الأبنية يف لبنانُ .
و�ستتاح لأ�صحاب الأمالك و�سيلة
لدرا�سة �إمكانات التمويل بفوائد متدنية والبحث عن متويل املنح
واال�ستفادة من احلوافز ا ُملتاحة التي ّ
توفرها امل�صارف اللبنانية.
الدكتور �سمري طرابل�سي ،رئي�س جمل�س لبنان للأبنية اخل�رضاء.

النمو ال�سكاين الطبيعي والهجرة نحو املدن .ويعتمد
�ضبطه جزئي ًا على الإدارة احل�ضرية الفعالة ،كما هي احلال
يف قوانني التق�سيم التي تروج لكثافات �سكانية مرتفعة،
�أو على توفر النقل العام ب�شكل كاف .ويعتمد كذلك على
تدخالت �أخرى يف ال�سيا�سة العامة غري مرتبطة مبا�شرة
بالتخطيط العمراين ،مثل الرتويج ملعايري التخطيط
العائلي ،و�أي�ض ًا حت�سني الفر�ص االقت�صادية ونوعية
احلياة خارج املراكز املدنية الرئي�سية.
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ج .التنقل يف املدينة

كما ذكر �أعاله ،يجب اقرتان املناطق املدنية العالية
ت�سهل التنقل يف
الكثافة ب�أنظمة كفوءة للنقل العام
ّ
�أنحاء املدينة .ومع �أن ف�ص ًال �آخر من هذا التقرير يتطرق
�إىل قطاع النقل ،ال بد من �إبداء بع�ض املالحظات هنا
ب�سبب ارتباطه الوثيق بالكثافة ال�سكانية املرتفعة التي
تتيح لأنظمة النقل العام �أن تكون �أكرث فعالية من حيث
وت�سهل خدمة
الكلفة .فهي حتقق وفورات اقت�صادية
ّ
عدد كبري من النا�س يف مناطق �صغرية ن�سبي ًا .وبعك�س
و�سائل النقل العام ،مثل البا�صات والقطارات ،ت�شغل
ال�سيارات اخلا�صة م�ساحات كبرية �أثناء توقفها و�سريها
ن�سبة �إىل عدد النا�س الذي ت�ستوعبه ،حيث ميكن لكل
�سيارة �أن حتتل م�ساحة ت�صل �إىل نحو � 8أمتار مربعة،
وهي خالية حني تكون مركونة وهو ما يح�صل معظم
الوقت ،وغالب ًا جد ًا ما ي�ستقلها راكب واحد �أو اثنان.
وتنتج كرثة ال�سيارات اخلا�صة عدم كفاءة يف ا�ستخدام
امل�ساحة ا ُملدنية النادرة والقيمة.
ازداد االهتمام ب�أنظمة النقل العام يف البلدان العربية،
حتديد ًا خالل العقد املا�ضي وقبله يف بع�ض احلاالت.

حتى الآن ،القاهرة هي املدينة العربية الوحيدة التي متلك
نظام �سكك حديد .وهذا غري مفاجئ باعتبار التكاليف
الباهظة لإن�شائه .افتتح مرتو القاهرة يف الثمانينات،
وهو يخ�ضع لتو�سيع م�ستمر .وتعود قطارات اال�سكندرية
وتون�س �إىل احلقبة اال�ستعمارية .وقد د�شن مرتو مكة
عام  ،2010وتعمل �أبوظبي على ان�شاء �شبكة مرتو .ويتم
التخطيط لأنظمة �سكك حديد يف مدن عربية عدة ،من
�ضمنها اجلزائر ووهران والدار البي�ضاء والدوحة والكويت
عمان ،يجري حالي ًا بناء
واملنامة والرباط والريا�ض .ويف ّ
نظام با�صات مرور �سريعة ( )RBTت�سري على ممرات
خا�صة بها.
ينال مرتو دبي االهتمام الأكرب .ويعود ذلك جزئي ًا �إىل
املوارد الكبرية التي خ�ص�صت لتطويره ،وجزئي ًا لأن دبي،
للأف�ضل �أو للأ�سو�أ ،برزت كنموذج عمراين ي�ستقطب
الأنظار ويحتذى به يف العامل العربي و�سواه .ويبقى
من املبكر احلكم على جدوى مرتو دبي باعتبار �أنه د�شن
حديث ًا ،عام  ،2009و�أنه مل ي�شغل �سوى اثنني من خطوطه
فقط يف هذه املرحلة .عالوة على ذلك ،تلعب ملكية
ال�سيارات اخلا�صة دور ًا مركزي ًا جد ًَا يف حياة �سكان دبي،
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مدينة م�صدر يف �أبوظبي
حممد الأ�سد
م�صدر مدينة خمططة جديدة و�ضعت ت�صوراً لها حكومة �أبوظبي
والهدف منها �أن تكون جمتمع ًا خالي ًا متام ًا من الكربون والنفايات.
م�شروع املدينة ،الذي ُيتوقع �أن يكلف نحو  20بليون دوالر ،هو قيد
االن�شاء حالي ًا ومن املقرر اجناز املرحلة الأوىل منه �سنة  2015واملرحلة
النهائية بني  2020و.2025
يجتذب جزء من امل�شروع تكنولوجيا الطاقة النظيفة وامل�ست�شارين
واملتعهدين وامل�ستثمرين جلعل املدينة «وادي ال�سيليكون للطاقة
النظيفة واخل�ضراء والبديلة» .و�سوف ت�ست�ضيف املدينة الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة ( .)IRENAهذا االهتمام بتكنولوجيات
الطاقة املتجددة هو جزء من جهد يهدف اىل تنويع اقت�صاد �أبوظبي
بعيداً عن اعتماد كبري على �صادرات النفط وحتويله اىل اقت�صاد قائم
على ال�صناعة واملعرفة.
تقع املدينة اجلديدة على بعد  17كيلومرتاً �شرق مدينة �أبوظبي.
وهي �ستحتل موقع ًا م�ساحته �ستة كيلومرتات مربعة ،واملق�صود
منها �أن ت�ستوعب � 90000شخ�ص ( 50000مواطن و 40000زائر).
وكم�ستوطنة كبرية ُ�صممت من ال �شيء ،هي ّ
متكن من جت�سيد �أفكار
لن تكون عملية يف م�ستوطنات ُمدُنية قائمة .فاملدينة بكاملها ،على
�سبيل املثال ،ترتفع � 7,5أمتار عن �سطح الأر�ض ،لذلك فان خدمات
البنية التحتية ،مثل النقل� ،ستكون داخل قاعدة مرتفعة.
تقع �أبنية املدينة قريب ًا بع�ضها من بع�ض التاحة وجود مما�شي
مظللة .وتتخذ الأبنية �شك ًال مائ ًال من االجتاهات الرئي�سية الأربعة
لتخفي�ض ت�أثريات �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .وجت�سد هند�ستها
املعمارية ميزات تقليدية تت�أثر بالعوامل اخلارجية مثل �أبراج الرياح
وو�سائل تظليل متنوعة .ولن ي�سمح لل�سيارات بدخول املدينة ،لكن
�سيكون عليها �أن تتوقف عند حدودها اخلارجية .و�سيكون االنتقال
داخل املدينة بوا�سطة نظم نقل عامة �سريعة جماعية وخا�صة �أو عن
طريق امل�شي .وكون املدينة ُمدمجَّ ة يجعل م�سافات امل�شي يف حد �أدنى.
وهي �سوف تعتمد على موارد طاقة بديلة ،منها الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الرياح والطاقة احلرارية اجلوفية ،من بينها حمطة طاقة
تعمل بالهيدروجني .وا�ضافة اىل ذلك� ،سوف يعاد تدوير نفاياتها
ال�صلبة وال�سائلة.
تعر�ضت مدينة م�صدر جلدل كبري .وان�صبت انتقادات املدينة
املخططة على كلفتها املفرطة واعتمادها الكلي على املدخالت الأجنبية
ال املحلية .ويقال �إن ارتفاع تكاليف كثري من احللول املوفرة للطاقة

التي يتم تطويرها من �أجل املدينة جتعل تنفيذها على نطاق وا�سع
غري اقت�صادي .وتبع ًا لذلك ،فان املدينة هي م�شروع غري م�ستدام قد
ي�صبح رمزي ًا اىل حد بعيد.
ومن جهة �أخرى ،تقول احلجج الداعمة للم�شروع �إن من ال�ضروري
تخ�صي�ص موارد مالية كبرية مل�شروع رائد يق�صد به �أن يكون منوذج ًا
�أولي ًا ،وان هناك حاجة اىل كثري من هذه املوارد من �أجل الن�شاطات
البحثية واالمنائية .وبعد �أن يتحقق امل�شروع ويتم تطويره
واختباره� ،سيكون باالمكان ا�ستن�ساخ احللول املتج�سدة فيه على
نطاق وا�سع وبطريقة قليلة الكلفة ،وتكرارها اىل حد بعيد ،وتكييفها
يف �أماكن �أخرى.
عمان
د .حممد الأ�سد هو رئي�س مركز درا�سات البيئة املبنية يف ّ
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ومن غري الوا�ضح مدى تقبلهم للنقل العام .مع ذلك،
جتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام ي�شمل �أ�ص ًال عدد ًا من �أهم
الوجهات يف دبي .وميكن للذين يقطنون ويعملون قرب
�أحد خطوط املرتو العي�ش ب�سهولة يف املدينة من دون
امتالك �سيارة.
ثمة حاجة ملحة �أي�ض ًا �إىل جعل املدن العربية �صديقة
للم�شاة ،وحتى للدراجات حيث يكون هذا مالئم ًا .فقد
هيمنت ال�سيارات اخلا�صة ب�شكل مفرط .ويف معظم
احلاالت ،تكون الأر�صفة ال�صاحلة لال�ستخدام �شبه
غائبة .وغالب ًا ما ال يتمكن امل�شاة من عبور ال�شوارع
ب�سبب االزدحام �أو �سرعة ال�سيارات ،ما يحد من �إمكانية
تنقلهم �أو يحول دونها .ومن �ش�أن ذلك تعزيز هيمنة
ال�سيارات على املدينة .هناك �إيجابيات عديدة لت�سهيل
حركة امل�شاة ،منها تخفيف تلوث الهواء ،و�إعطاء الفر�صة
لل�سكان التباع �أ�ساليب حياة �صحية ،وتخفي�ض تكاليف
النقل ،وت�شجيع االنخراط املبا�شر بني النا�س ومراكز
اخلدمات .كذلك يجب ت�شجيع �أ�ساليب بديلة للتنقل
يف املدينة ،مثل الدراجات الهوائية .و�سوف يعتمد ذلك
ب�شكل كبري على توفري ممرات خا�صة للدراجات كما
تخطط له �أبوظبي مث ًال.

د� .أنظمة الإدارة احل�ضرية على امل�ستويات
املحلية واملرتوبولية واملناطقية والوطنية

هذه التدخالت املختلفة مقيدة جزئي ًا بال�سيا�سات املوجودة
التي ت�ؤثر على الإدارة احل�ضرية يف البلدان العربية.
فال يوجد «معيار واحد يالئم اجلميع» ،بل لكل مركز
مدين وحي خ�صو�صية اجتماعية-اقت�صادية وجغرافية
خمتلفة .يجب �أن يكون ل�سكان وم�ستخدمي املناطق
املختلفة داخل املدينة ر�أي يف طريقة �إدارتها .ويتطلب
ذلك �إعطاء املجال�س البلدية املنتخبة �سلطة كبرية لإدارة
املدن والرتويج لآليات ت�ضمن جتاوب امل�ؤ�س�سات البلدية
وموظفيها مع حاجات ال�سكان ،وتكون �أي�ض ًا م�س�ؤولة
ت�سهل م�س�ؤوليات كهذه ا�ستقاللية
�إزاء ناخبيها� .سوف ّ
الأحياء واملناطق كوحدات متعددة اال�ستخدامات تلبي
احلاجات اليومية املختلفة ل�سكانها.
يزداد انت�شار االنتخابات البلدية تدريج ًا يف البلدان
العربية .فقد �شهدتها بلدان مثل قطر واململكة العربية
ال�سعودية للمرة الأوىل ،بينما يف بلدان �أخرى مثل
البحرين مل تنظم انتخابات بلدية منذ �أكرث من ن�صف
قرن .ويجب االنتظار ملعرفة حجم ال�سلطة التي �سوف
تتمتع بها تلك املجال�س املنتخبة ،ومدى تلبيتها حلاجات

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

التحول �إىل الأخ�ضر
�شجع
م�صرف لبنان ُي ّ
ّ
بيار اخلوري
يقوم م�صرف لبنان بدعم القرو�ض اخل�ضراء التي ميكن احل�صول
عليها لقاء فائدة متدنّية تبلغ حواىل  ٪2فوق تكلفة التمويل .كان
الغر�ض الأ�سا�سي من هذه القرو�ض التي تق ّدمها امل�صارف التجار ّية هو
دعم امل�شاريع ال�صناعية والزراعية ال�صديقة للبيئة ،لكن متّ
التو�سع
ّ
يف نطاقها لت�شمل دعم العمارة اخل�ضراء وال�سياحة البيئية ،وكذلك
جتديد املرافق القائمة لتتالءم مع املعايري البيئية املعتمدة .ولزيادة
اال�ستفادة من هذه الآل ّية متّ االتفاق بني م�صرف لبنان وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي على �إن�شاء «املبادرة الوطن ّية لكفاءة الطاقة والطاقات
املتج ّددة» ،بهدف متويل م�شاريع كفاءة الطاقة و�أنواع الطاقة املتج ّددة
والعمارة اخل�ضراء يف جميع �أنحاء الأرا�ضي اللبنانية.
ولت�سهيل التعاون يف هذا املجال ّ
وقع م�صرف لبنان وبرنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ،يف  14حزيران/يونيو ّ ،2010
مذكرة تفاهم لتكون
�إطاراً لتن�سيق العمل بينهما من �أجل جذب اجلهات املانحة واملنظمات
الدولية لدعم املبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقات املتجددة.
كما يقوم م�صرف لبنان وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي بتنظيم
برامج لن�شر التوعية وبناء القدرات ت�ستهدف امل�صارف التجارية
وامل�ستهلكني النهائيني يف لبنان لزيادة الإقبال على م�شاريع كفاءة
الطاقة والطاقة املتجددة.
ال�سكان على م�ستوى الأحياء ال�صغرية.
من الوا�ضح �أنه يجب اتخاذ قرارات عمرانية عديدة على
امل�ستوى املحلي ،ولي�س على امل�ستويني املرتوبويل �أو
الوطني فقط .لكن ال ميكن جتاهل حقيقة اعتماد جوانب
حمددة من الإدارة احل�ضرية ،مثل �إدارة النفايات والنقل �أو
توفري خدمات البنى التحتية ،على الوفورات االقت�صادية
وحاجتها �إىل تغطية امل�ساحات املدنية املرتوبولية ككل.
ويتطلب ذلك تن�سيق ًا كبري ًا بني خمتلف املناطق املدنية
الواقعة �ضمن مركز مرتوبويل ما.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف تبقى بع�ض �سيا�سات التخطيط
العمراين وا�سرتاتيجياته ال�شاملة يف حاجة �إىل تطوير
على امل�ستويني املناطقي والوطني .ويت�ضمن ذلك ت�شجيع
النمو يف مناطق معينة ،وحماية املناطق الزراعية �أو
الطبيعية من �سيطرة امل�ستوطنات الع�شوائية .يف
ال�سعودية ،تركز اجلهود الراهنة للتخطيط العمراين
الوطني على خلق �سل�سلة ممرات تنمية تعرب البالد من

ومن املق ّرر �أن تقوم املبادرة الوطنية بو�ضع جمموعة معايري لتقييم
الأهلية الفنية لطلبات القرو�ض اخل�ضراء ،وذلك لت�سهيل �إجراءات
يتم اال�ستناد �إىل هذه املعايري
احل�صول على القرو�ض .و�سوف ّ
للتو�صل �إىل التقييمات والإثباتات الفنية اخلا�صة بامل�شاريع اخل�ضراء
ّ
املق ّدمة مل�صرف لبنان عرب املركز اللبناين حلفظ الطاقة ومق ّره يف
وزارة الطاقة واملياه.
ويف موازاة ذلكّ ،
وقع االحتاد الأوروبي مع م�صرف لبنان عقد
املي�سرة «كفاالت»،
منحة بقيمة  15مليون يورو وبرنامج القرو�ض ّ
املخ�ص�ص لتوفري التمويل الالزم للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
ّ
احلجم ،وذلك لت�شجيع اال�ستثمار يف جماالت كفاءة الطاقة وتقن ّيات
الطاقة املتجددة.
وي�ؤمل �أن ت�ساهم املبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقات املتج ّددة
يف زيادة حجم اال�ستثمارات بحدود حواىل  500مليون دوالر يف
ال�سنوات القليلة القادمة لتمويل امل�شاريع مبعدالت فائدة متدنّية
جداً قد ت�صل �إىل ال�صفر باملئة ،وفرتات �سداد طويلة الأجل ميكن �أن
ت�صل �إىل � 14سنة ،على �أن ُتعطى �أي�ض ًا فرتات �سماح متفاوتة.
بيار اخلوري ،مدير امل�شاريع ،املركز اللبناين حلفظ الطاقة ،لبنان.

ال�شرق �إىل الغرب ومن ال�شمال �إىل اجلنوب ،وتهدف �إىل
زيادة تنمية املدن املتو�سطة وال�صغرية الواقعة على طول
هذه املمرات .فهذه املدن تبعد م�سافة مقبولة عن بع�ضها
البع�ض ،وحتتوي جميعها على خدمات بنى حتتية
م�ستدامة كالطرق واملياه وال�صرف ال�صحي و�شبكات
وي�سهل ذلك قدرتها على ا�ستيعاب منو �إ�ضايف
الكهرباء.
ّ
كمدن منفردة وكمجموعة مدن على حد �سواء (Al-Asad
.)and Musa, 2002
من ال�ضروري �إعادة �صياغة �أمناط تخطيط املدن العربية
و�إدارتها وحكمها �إذا كان الهدف �أن ت�ستخدم املوارد
الطبيعية بكفاءة ،وحتافظ على م�ستويات التلوث يف
حدودها الدنيا ،وتتحكم يف ا�ستهالك الطاقة ،وتدير
مواردها املائية ب�شكل م�ستدام .وت�ساعد الظروف املتاحة
م�س�ؤويل البلديات على حتقيق هذا التحول� .سوف يكون
لتطبيق �أمناط �أكرث ا�ستدامة يف التخطيط العمراين
ت�أثري �إيجابي هائل على نوعية حياة �سكان املدن ،وكذلك
ت�أثريات مالية واقت�صادية �إيجابية على البلدان العربية.3
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الق�سم الثاين :املباين
 .Iمقدمة
�أ .الإطار

ي�ستهدف التخ�ضري قطاع البناء ب�شكل �أ�سا�سي نظر ًا
حلجم الت�أثريات البيئية الناجمة عن املباين و�أعمال البناء.
ي�ستك�شف هذا اجلزء فر�ص ال�سعي �إىل ا�سرتاتيجيات
التحول الأخ�ضر يف قطاع البناء وت�أثرياته� ،سواء �أكان يف
الأبنية احلديثة �أو املوجودة .ويعر�ض اجلدل االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي لتحقيق قطاع بناء م�ستدام ،وكذلك
الظروف الواجب توفريها لهذه الغاية� .أما الهدف الأ�شمل،
فهوت�شجيععملاحلكوماتالعربيةعلىخمتلفم�ستويات
ال�سيا�سة لال�ستفادة من الفر�ص التي تتيحها كفاءة املوارد
يف املباين .وال يتيح �إطار العر�ض تغطية �شاملة للجوانب
العملية والتقنية للمباين اخل�ضراء ب�أ�سرها .لذلك ،يركز
هذا التحليل على اجلانب االجتماعي-االقت�صادي وال
يعر�ض جميع فر�ص تخ�ضري قطاع البناء وا�سرتاتيجياته.
وهو �إذ يلحظ التجارب الكبرية والفوارق يف ممار�سات
البناء داخل البلدان العربية ،يركز على التحديات والفر�ص
امل�شرتكة التي تولدها الأمناط ال�سائدة يف �أنحاء املنطقة.

ب .التعريف

يف هذا الف�صل ي�ستعمل مفهوم املباين اخل�ضراء لو�صف
املباين التي تتميز بكفاءة عالية يف ا�ستخدام الطاقة،
وتخفي�ض ا�ستهالك املياه واملواد ،وحت�سني ال�صحة
والبيئة( . )UNEP, 2011bوهو ي�شمل ر�سم دورة حياة
التكاليف والفوائد� .إن تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة واملياه يف
مبنى ما على املدى الطويل مهم جد ًا لتحقيق حتول م�ستدام
يف قطاع املباين .وتت�ضمن مفاهيم �أخرى متعلقة بالأبنية
اخل�ضراء املباين امل�ستدامة واملنازل ال�سلبية املنخف�ضة
الب�صمة البيئية ( )passive housesواملباين الإيكولوجية
وتلك الكفوءة بالطاقة .والفارق بينها هو الرتكيز على
جوانب ومنهجيات بيئية واجتماعية حمددة لتقليل الآثار
البيئية .و�سوف يكون لتخ�ضري قطاع البناء ت�أثريات وا�سعة
على ن�شاطات اقت�صادية �أخرى مرتبطة به ،مثل مواد
البناء والنقل و�إدارة النفايات والطاقة واملياه ومعاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي .لذلك ،من املهم جد ًا �إلقاء نظرة منهجية
متكاملة على التفاعالت بني هذه القطاعات ،من �أجل
درا�سة املدى ال�شامل لفر�ص التخ�ضري واقت�صادياته ،لي�س
على �صعيد قطاع واحد حمدد ،بل لالقت�صاد ب�أ�سره.

ج .نظرة عامة على قطاع البناء

ت�شمل االجتاهات التي تقود الطلب على املباين يف املنطقة
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كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف م�ست�شفى ال�شمال
مركز ال�شمال اال�ست�شفائي هو م�ست�شفى خا�ص ي�ضم � 140سريراً يف
زغرتا �شمال لبنان .ب�سبب االنقطاع املتكرر للتيار الكهربائي ،توفر
املولدات اخلا�صة  70يف املئة من الطاقة التي ي�ستهلكها املركز .وقد
بلغ جمموع فاتورته نحو  383000دوالر عام  ،2006فقررت �إدارة
املركز �إجراء عملية تدقيق �أ�سفرت عن التو�صيات الآتية:
•حت�سني �صيانة معدات تكييف الهواء
•ا�ستخدام الإنارة املقت�صدة بالطاقة
•العزل احلراري ل�سطح املبنى
•ا�ستخدام نظام �إدارة الطلب ،وهو برنامج ل�ضبط ومراقبة
ا�ستهالك الطاقة.
منذ تطبيق هذه الإجراءات عام  2007تق ّل�ص �إجمايل ا�ستهالك الطاقة
يف املركز بن�سبة  20يف املئة ،ما �أدى �إىل تخفي�ض نحو  78000دوالر
من فاتورة الطاقة و� 410أطنان من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون
�سنوي ًا .والالفت �أن حجم اال�ستثمار يف امل�شروع مل يتجاوز 85000
دوالر ميكن ا�سرتدادها يف خالل عام ،وبالتايل ميكن تطبيق �إجراءات
مماثلة يف معظم امل�ست�شفيات واملباين امل�شابهة يف لبنان ودول �أخرى
يف املنطقة من دون �أي م�ساعدة مالية خارجية .وقد قرر مركز
ال�شمال اال�ست�شفائي اال�ستفادة من خرباته يف هذا امل�شروع وتطبيقه
يف م�ست�شفى جديد يف مدينة جونية ال�ساحلية� ،شمال بريوت.
يعتمد لبنان ب�شكل كبري على واردات الطاقة ،وقد ا�ستورد  97يف املئة
من حاجاته عام  .2005وتعد املباين ثاين �أكرب م�ستهلك للطاقة،
بح�صة تبلغ نحو  30يف املئة ،بينما يحل قطاع النقل يف املرتبة الأوىل
وال�صناعة ثالث ًة .ومع االرتفاع احلاد يف �أ�سعار الطاقة يف الأ�سواق
العربية ارتفاع النمو ال�سكاين والتمدن ال�سريع .وترتاوح
معدالت النمو ال�سكاين يف املدن العربية بني  2و 6يف
املئة �سنوي ًا ،مع معدل  3.8يف املئة للمنطقة كلها (UN-
 .)Habitat, 2008وجتعل هذه االجتاهات قطاع البناء �أحد
�أ�سرع القطاعات منو ًا يف املنطقة العربية .ووفق ًا لتقرير
حديث �صادر عن Global Construction Perspectives
 ،)and Oxford Economics (2011يتوقع �أن ُي�صرف
 4.3تريليون دوالر على البناء يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا خالل العقد املقبل ،ما ميثل منو ًا تراكمي ًا
يوجه اجلزء الأكرب من البناء
قدره  80يف املئة .و�سوف َّ
نحو م�شاريع جديدة ،من �ضمنها مبان �سكنية وجتارية
وعامة كامل�ست�شفيات واملدار�س .ويف ما يتعلق بامل�ساهمة
يف النمو االقت�صادي ،ي�شكل قطاع البناء والإن�شاءات بني

العاملية ودعم هذه الأ�سعار يف لبنان� ،شكلت حاجات �شركة كهرباء
لبنان وحدها  21يف املئة من موازنة الدولة يف كانون الثاين (يناير)
 .2008عالوة على ذلك ،يعاين املواطنون من انقطاع متكرر للتيار
الكهربائي نظراً لتهالك حمطات الطاقة وخطوط التوزيع وعدم
كفايتها ،وي�ضطرون �إىل حتمل �أكالف �إ�ضافية ملحوظة للح�صول
على الطاقة من مولدات خا�صة.
يف الوقت ذاته ،تبقى الإمكانات الكبرية للطاقة الكفوءة والطاقات
املتجددة يف لبنان غري م�ستغلة .فاملباين ،وحتديداً اجلديدة منها،
ال ت�ستخدم عادة تقنيات مثل العزل احلراري والإنارة الكفوءة �أو
ال�سخانات التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية .ويبينّ م�شروع مركز
ال�شمال اال�ست�شفائي �إمكانية تقلي�ص ا�ستهالك الطاقة ب�شكل كبري
قد ي�صل �إىل  60يف املئة ،مع تخ�صي�ص ا�ستثمارات �إ�ضافية ترتاوح بني
 10و 20يف املئة.

 6و 12يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل للبلدان العربية
ويوظف بني  9و 15يف املئة من القوة العاملة املحلية ،كما
يظهر يف اجلدول  ،1ما يجعله من بني القطاعات الثالثة
الرئي�سية للتوظيف يف البلدان العربية بعد القطاعني
العام والزراعي .وبناء على هذه التقديرات و�إح�صاءات
منظمة العمل الدولية حول وظائف قطاع البناء يف 10
بلدان عربية (البحرين ،م�صر ،العراق ،الكويت ،املغرب،
الأرا�ضي الفل�سطينية ،قطر� ،سورية ،الإمارات العربية
املتحدة ،اململكة العربية ال�سعودية) ،يعمل يف القطاع �أكرث
من  7ماليني �شخ�ص يف هذه البلدان (.)ILO, 2008
4

مدفوع ًا بهذه االجتاهات ،ي�ساهم قطاع البناء ب�شكل كبري
يف النمو االقت�صادي .يف الوقت ذاته ،ي�شكل املخزون
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الف�صل 6

املدن واملباين

حي �أخ�ضر يف و�سط بريوت
“دي�سرتكت �إ�س»ّ :
نادر النقيب
حي �سكني يف بريوت ،لبنان،
«دي�سرتكت �إ�س»هو م�شروع تطوير ّ
ي�ستخدم مبادئ التخطيط والت�صميم اخل�ضراء يف العمارة واملواد
احلي �إىل
والنقل وا�ستهالك الطاقة واملاء .وي�ستند تطوير هذا
ّ
املجمعات ال�سكن ّية امل�ستدامة بيئي ًا ّ
توفر
الفر�ض ّية القائلة � ّإن
ّ
و�صحة �أف�ضل .ويجعل هذا
وزوارها م�ستوى حياة
ّ
ل�سكانها ّ
امل�شروع لبنان خام�س دولة يف العامل م� ّؤهلة ،يف جمال الأحياء،
ل�شهادة القيادة يف جمال الطاقة والت�صميم البيئي ()LEED
وذلك بتطبيقها على تطوير حي ب�أكمله وجعل احلياة اخل�ضراء
حي
على مدى دورة احلياة كاملة .و�سيكون «دي�سرتكت �إ�س»� ّأول ّ
املتو�سط وفق ًا
م�ستدام يف لبنان والعامل العربي وحو�ض البحر
ّ
لنظام التقييم على �أ�سا�س القيادة يف جمال الطاقة والت�صميم
البيئي.
يجمع هذا امل�شروع،
ب�شكل متكامل� ،أ�س�س
التطور احل�ضري احلديث
ّ
اخل�ضراء
والعمارة
والتنمية الذكية .وقد
روعي يف اختيار موقعه
�أن يكون قريب ًا جداً
من مرافق اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية
مثل املدار�س واملتاجر
و�أماكن العبادة ومرافق
واملوا�صالت
الرتفيه
العامة ،بحيث ميكن
الو�صول �إىل هذه الأماكن
�سرياً على القدمني �أو بوا�سطة دراجة هوائية ،وهذا ما ي�ساهم يف
تخفيف الب�صمة الكربونية لو�سائل املوا�صالت� .ستكون البنى
احلي خ�ضراء ،كما �ستُ �ستخدم يف �إ�ضاءة ال�شوارع
التحت ّية لهذا
ّ
تركيبات ذات كفاءة عالية يف ا�ستهالك الطاقة .ومن املق ّرر �أن جتري
يف �شبكة املجاري العامة مياه معاجلة و�أن تُ َظ َّلل الطرق الداخلية
يتم جمع جزء من مياه الأمطار .و�سيجري تزيني
بالأ�شجار و�أن ّ
جوانب مناطق امل�شاة بالأ�شجار واجلنبات وامل�ساحات اخل�ضراء،
مما يزيد �إقبال ال�سكان والزوار على املرور يف تلك املناطق �سرياً
ّ
�أو على دراجاتهم للو�صول �إىل املقهى �أو �صالة الألعاب الريا�ضية
�أو املدر�سة �أو املركز االجتماعي .ويف مواقف ال�سيارات ،تُ عطى
الأف�ضلية لل�سيارات الهجينة وال�سيارات الكهربائية� .سيرُ اعى جعل

حي «دي�سرتكت
�سطوح املباين جميع ًا خ�ضراء .وباالخت�صار ف� ّإن ّ
�إ�س»�سيكون مثا ًال للتطوير احل�ضري الأخ�ضر يف بريوت.
وتعمل �شركات تطوير «دي�سرتكت �إ�س»بالتعاون الوثيق مع
املكونات والعنا�صر
م�ست�شارين يف التنمية امل�ستدامة ،وذلك لدمج ّ
املالئمة للبيئة يف كل مراحل امل�شروع .لذا �ستكون جلميع الأبنية
�سطوح خ�ضراء لتقليل ُج ُزر االحرتار احل�ضرية الناجمة عن
امت�صا�ص احلرارة واحتجازها يف �سطوح البنايات والأ�سفلت يف
يتم �إعادة جمع اخل�شب امل�ستخدم يف �أعمال الإن�شاء
املدن .كما ّ
ب�شكل م�ستدام ،وتُ �ستخدم مواد بناء ذات عنا�صر معادة التدوير.
ويكون ا�ستهالك الطاقة � ّ
أقل بحوايل  ٪30باملقارنة مع �أحياء م�شابهة
جرى تطويرها بالطرق التقليدية ،وذلك نتيج ًة ال�ستخدام تقنيات
بالغة الفعالية يف نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واملواد
العازلة املالئمة و�أ�ساليب
توجيه املباينُ .ي�شار �إىل
� ّأن الغازات امل�ستخدمة يف
مك ّيفات الهواء �ستكون
�صديقة للبيئة ،و� ّأن
ّ
مر�شحات الهواء الدقيقة
والدهانات ذات املركبات
املتطايرة
الع�ضوية
املنخف�ضة ت�ضمن جودة
الهواء داخل املباين.
يراعي ت�صميم املباين
�سبل ا�ستيعاب �ضوء
النهار لزيادة الفعالية �إىل
�أق�صى ح ّد ممكن وحتديد
ا�ستخدام و�سائل الإنارة
اال�صطناع ّية .وت�ضمن
�أحدث جتهيزات وتركيبات املحافظة على املياه خف�ض ا�ستهالك
املياه بن�سبة حوايل � .٪40أما ا�ستخدام فرز النفايات يف امل�صدر
ف�سيح ِّول حواىل  ٪70من النفايات الناجتة من �أماكن الطمر
ال�صحي.
ال ميكن مل�شروع «دي�سرتكت �إ�س»�أن يكافح منفرداً التغيري املناخي،
لكنّه ميكن �أن ي�ساهم يف حماية تراث بريوت وبيئتها ،على �أمل �أن
حتذو حذوه م�شاريع �أخرى عديدة تنطلق من مبادرات م�شابهة
لتحافظ على البيئة �أو بالأحرى ما ّ
تبقى منها.
نادر النقيب من م�ؤ�س�سي �رشكة «جي» ،لبنان.
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ح�صة قطاع البناء من جمموع ا�ستهالك الطاقة يف بع�ض البلدان العربية
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MED-ENEC, 2006

احلايل من املباين والنمو املتوقع لقطاع البناء حتديات
بيئية واجتماعية رئي�سية .فاملباين ت�ستهلك  40يف املئة
من اال�ستهالك العاملي للطاقة ،وت�سبب نحو  35يف املئة
من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون العاملية (UNEP,
 .)2007ويح�صل معظم هذه الت�أثريات يف مرحلة �إ�شغال
املباين .ففي البلدان العربية ،ت�شكل املباين ما معدله 35
يف املئة من املجموع النهائي ال�ستهالك الطاقة (MED-
 )ENEC, 2006كما يظهر يف ال�شكل  .1وتعترب درا�سات
يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية �أن املباين م�س�ؤولة عن نحو 45
يف املئة من انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون خالل عمرها،
�إ�ضافة �إىل ا�ستهالك املياه وت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي
ب�شكل ملحوظ (.)UNEP, 2007
يف حني ميكننا توقع بع�ض الفوارق بني البلدان العربية
املنخف�ضة الدخل وتلك املرتفعة الدخل� ،سوف يكون
التحدي امل�شرتك يف القطاع ا�ستخدامه الكبري للموارد
وتوليده انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون .يف البلدان
العربية املرتفعة الدخل على �سبيل املثال ،ومع الدعم
احلكومي الكبري للمياه والطاقة يف املنازل ،ال ي�ستطيع
املخزون تلبية الطلب املتزايد 5على اخلدمات الأ�سا�سية.
وتقدم ممار�سات العمارة اخل�ضراء ا�سرتاتيجية فعالة

الكلفة لتخفي�ض ا�ستهالك الكهرباء واحلفاظ على
املياه ،مقارنة مع تو�سيع قدرة الإمداد مث ًال .عالوة على
ذلك� ،إن حت�سني �أداء الطاقة يف املباين هو �ضمن الطرق

اجلدول 1

ن�سبة وظائف البناء* من جمموع الوظائف يف بع�ض
البلدان العربية ()2008

البلد
م�صر
العراق
الكويت**
املغرب
اململكة العربية ال�سعودية
�سورية ***
الإمارات العربية املتحدة
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة

%
10.08
10.83
14.21
8.87
11.09
14.88
12.35
10.97

* حددت بناء على معايري الأمم املتحدة الدولية للت�صنيف ال�صناعي جلميع الن�شاطات ال�صناعية،
وتت�ضمن ت�شييد املباين والهند�سة املدنية ون�شاطات البناء املتخ�ص�ص
** �إح�صاءات عام 2005
*** �إح�صاءات عام 2007
امل�صدر :معلومات من منظمة العمل الدولية2008 ،
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اجلدول 2

�سكان املناطق الفقرية يف بع�ض البلدان العربية ()2005

البلد
م�صر
العراق
الأردن
لبنان
املغرب
اململكة العربية ال�سعودية
�سورية
اليمن
امل�صدر:

(ن�سبة �سكان املدن)
17.1
52.8
15.7
53.1
13.1
17.9
10.5
67.2

UN-Habitat، 2008

الأكرث فاعلية من حيث الكلفة ملكافحة تغري املناخ ،وذلك
بناء على توقعات تخفي�ض تكاليف غازات الدفيئة يف
قطاعات اقت�صادية رئي�سية (.)Enkvist et al., 2007
ينتج عن التمدن ال�سريع م�ستوطنات ع�شوائية ومناطق
فقرية �شا�سعة يف البلدان العربية املنخف�ضة واملرتفعة
الدخل على حد �سواء ،كما يظهر يف اجلدول  .2يف هذا
الإطار ،ف�إن امتداد املباين الرخي�صة كبري جد ًا .ويواجه
قاطنو هذه امل�ستوطنات الع�شوائية حتديات كبرية يف
احل�صول على اخلدمات الأ�سا�سية ،عدا عن عدم قدرتهم

اجلدول 3

على حتمل كلفة املنازل التقليدية .وكذلك احلال بالن�سبة
لتوفري املباين اخل�ضراء ب�أ�سعار معقولة للفقراء .لقد �أظهر
عدد من الدرا�سات والتجارب �أن ميزات الت�صميم البيئي
لي�ست بال�ضرورة �أغلى من الت�صميم التقليدي مل�ساكن
ذوي الدخل املحدود low-income housing (CBSE,
 .)2010ويف هذا ال�سياق ،ميكن للمباين اخل�ضراء �أن
تكون ا�سرتاتيجية مكملة لتطوير �إمكانيات احل�صول على
اخلدمات الأ�سا�سية وحت�سني الظروف املعي�شية للفقراء.

 .IIاملمار�سات احلالية وت�أثرياتها
�أ .املباين القائمة

يتطلب تقييم خ�صائ�ص �أداء املباين القائمة حالي ًا يف
البلدان العربية جمع معلومات حول اال�ستخدام ال�سنوي
النهائي للطاقة لكل مرت مربع واحد يف الأنواع املختلفة
من املباين (مث ًال املجمعات ال�سكنية واملنازل املنف�صلة
واملباين التجارية)� ،إذ ال توجد معطيات موثقة و�شاملة
من هذا النوع .وت�شري املعلومات املتداولة ودرا�سات احلالة
�إىل م�ستويات تنذر باخلطر ال�ستعمال الطاقة واملياه يف
املباين املوجودة يف �أنحاء املنطقة ،وحتديد ًا تلك التجارية
والعامة .ووفق ًا لدرا�سة �أجريت عام  ،2007يرتاوح معدل
ا�ستهالك فنادق اخلم�س جنوم يف دبي بني  650و1250
ليرت ًا من املياه لكل نزيل يومي ًا ،وبني  275و 325كيلوواط
يف ال�ساعة من الكهرباء لكل مرت مربع .ويف تناق�ض

مناطق التدخل من �أجل تخ�ضري املباين

م�ستوى التدخل
الت�صميم والهند�سة
البناء واملواد

التجهيزات

�أنظمة توفري اخلدمات الأ�سا�سية

�أمثلة

•ت�صميم مناخي ي�أخذ يف االعتبار مث ًال املوقع واجتاه املبنى وحجم النوافذ والتظليل.
•ت�صميم ي�ؤثر على اختيار مواد البناء وال�سلوك و�أمناط اال�ستعمال.
•ت�صميم متكامل للطاقة وعر�ض �أداء املباين.
•�أنظمة اجلدران والأ�سطح وموادها.
•خيارات الزجاج.
•معايري �رشاء املواد و�أ�صلها ،كاالعتماد على م�صادر حملية مث ًال ،حظر مواد كيميائية معينة ،ظروف
الت�صنيع.
•كفاءة املياه يف امل�ساحات اخل�رضاء.
•اختيار �صحيح للأجهزة التي ت�ستخدم الطاقة ،مثل �أنظمة الإنارة والأجهزة الكهربائية� ،أمناط
اال�ستعمال.
•الأجهزة التي ت�ستهلك املياه ،مثل الد�ش وال�صنابري املقت�صدة بالطاقة.
•�أنظمة تدفئة وتربيد كفوءة بالطاقة.
•�أنظمة ال ت�صدر انبعاثات وتنتج الطاقة املتجددة.
•تو�صيل الطاقة.
•تو�صيل خدمات املياه وال�رصف ال�صحي.
•خدمات التنقل.
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«ا�ستدامة» ونظام «بريل» للتقييم
يرتافق ا�سم جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين( )UPCحني يذكر
يف العامل مع النمو ال�سريع والتخطيط العمراين امل�ستدام والوا�سع
النطاق .وت�أخذ «خطة �أبوظبي »2030العمرانية اال�ستدامة كمبد�أ
جوهري .وقد ط ّور املجل�س مبادرة «ا�ستدامة» ،وهي الإرث الثقايف
وتكري�س لر�ؤية حكومية تروج
لل�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
ٌ
التنمية املدرو�سة وامل�س�ؤولة وتخلق يف الوقت ذاته جمتمع ًا متوازن ًا
م�ستنداً �إىل �أربع ركائز مت�ساوية من اال�ستدامة :بيئية واقت�صادية
واجتماعية وثقافية� .إن هدف «ا�ستدامة»هو احلفاظ على هوية
�أبوظبي املادية والثقافية و�إغنا�ؤها وتوفري حياة �أف�ضل ل�سكانها يف
�آن.
مت دمج �أ�س�س «ا�ستدامة»الأولية وتطلعاتها يف خطة  2030و�سيا�سات
�أخرى للمجل�س مثل «ميثاق التنمية» .وقد �أطلقت املبادرة ك�أول
برنامج من نوعه م�صمم ملنطقة ال�شرق الأو�سط .وهي تركز يف املدى
القريب على البيئة املبنية ال�سريعة التغيرّ  .ويف هذا احلقل ،يقوم
املجل�س بخطوات مهمة للت�أثري يف امل�شاريع قيد الت�صميم �أو التطوير �أو
البناء داخل �إمارة �أبوظبي .ونظام التقييم بدرجات الل�ؤل�ؤ «بريل»هو
�أداة رئي�سية للتقدم يف «ا�ستدامة».
�صارخ ،ت�ستهلك فنادق مماثلة يف �أملانيا فقط  350ليرت ًا
من املياه لكل نزيل و 100كيلوواط يف ال�ساعة من الكهرباء
لكل مرت مربع ،بفارق  225يف املئة()Gulf News, 2007
 .ونتيجة لذلك ،فر�ضت دبي تعرفات �أعلى على الكهرباء
واملياه وكذلك �ضريبة �إ�ضافية على الوقود �سنة ،2011
متوقعة �أن حتفز تدابري كهذه امل�ستهلكني على حت�سني
معايري الكفاءة (.)Gulf News, 2010
يف القطاع ال�سكني ،ت�ضع تكاليف التدفئة والتربيد يف
املباين غري الكفوءة عبئ ًا مالي ًا متزايد ًا على ال�سكان،
خ�صو�ص ًا يف الدول التي يرفع فيها الدعم تدريجي ًا عن
الوقود والكهرباء .وقد �أظهرت درا�سة �أجريت عام  2007يف
مدينة العقبة جنوب الأردن �أن متو�سط كلفة تكييف الهواء
ي�صل حتى  30يف املئة من املدخول ال�شهري للمنزل الواحد
خالل �أ�شهر ال�صيف ( .)Biggs, 2005من جهة �أخرى،
تخلو ن�سبة ملحوظة من املباين القائمة يف املدن العربية من
خدمات �أ�سا�سية كافية متعلقة باملياه وال�صرف ال�صحي،
خ�صو�ص ًا امل�ستوطنات الع�شوائية يف مدن مثل القاهرة
وجدة وحولهما .وت�ؤثر الفوارق الكبرية يف املداخيل على
كثافة ا�ستخدام الطاقة يف املنازل .ونظر ًا لعدم ت�ساوي
توزيع اخلدمات الأ�سا�سية وو�صولها �إىل املنازل يف املدن

«بريل»هو �إطار عمل للت�صميم والبناء والت�شغيل امل�ستدام للتجمعات
ال�سكنية واملباين والفلل .وهو نظام فريد من نوعه يف العامل،
وم�صمم خ�صي�ص ًا للمناخ احلار واجلاف يف �أبوظبي ،حيث تبلغ
احلرارة الق�صوى �صيف ًا  48درجة مئوية وقد تقرتب معدالت الرطوبة
من  100يف املئة .وي�ستهلك تكييف الهواء كميات كبرية من الطاقة.
كما �أن املياه مورد ثمني نظراً ل�شحها والرتفاع معدالت التبخر وعدم
انتظام هطول الأمطار ،مع �أقل من  100مليمرت يف ال�سنة� ،إ�ضافة �إىل
الت�أثريات البيئية الناجمة عن �إنتاج مياه �صاحلة لل�شرب عرب تقنيات
التحلية.
نظام «بريل»للتقييم هو جزء من املبادرة احلكومية التعاونية
الوا�سعة لتح�سني حياة جميع �سكان �أبوظبي ،عرب تعزيز التقاليد
والقيم االجتماعية والثقافية للإمارة .وهو يعزز مكانتها الفريدة
و�آمالها امل�ستقبلية.
ولكي تنال موافقة �سلطات التخطيط والرتخي�ص ،ال بد �أن ت�ستويف
جميع امل�شاريع اجلديدة درجة ل�ؤل�ؤ واحدة على الأقل ،واملباين
املمولة من احلكومة درجتني.

العربية ،يرجح �أن يكون متو�سط الأداء م�ؤ�شر ًا �أ�سا�سي ًا
م�ضل ًال لو�ضع �أهداف وطنية لأداء قطاع البناء.
�إن النهج ال�سائد يف املنطقة هو تطوير قطاع البناء
من دون �أخذ االعتبارات البيئية واالجتماعية يف
احل�سبان .فال يوجد يف املباين القدمية واحلديثة
عزل كاف للجدران والنوافذ �أو الأ�سطح (FFEM and
 .)ANME, 2010ويف املباين التجارية ،تتمتع �أنظمة
التدفئة والتهوية وتربيد الهواء احلالية ب�أدنى �أداء يف
كفاءة الطاقة بني اخليارات املتاحة ،نظر ًا �إىل تف�ضيل
الأقل كلفة على تلك الأكرث كفاءة ،وانت�شار الدعم
الكبري للكهرباء يف معظم بلدان املنطقة .ومع ازدياد
اعتماد بلدان عدة يف املنطقة على مكيفات الهواء،
ت�ستهلك �أنظمة التربيد حتى  70يف املئة من ذروة حمل
الطاقة(.)MENA Infrastructure, 2011

ب .املباين اجلديدة

تقدم مراحل الت�صميم الأولية �أكرب الفر�ص للت�أثري
على الأداء البيئي للمباين اجلديدة بكلفة منخف�ضة
( .)WBCSD, 2009; UNEP, 2011bواملالحظ �أن
مقاربات الت�صميم يف العمارة العربية التقليدية كانت
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مالعب �صديقة للبيئة يف قطر
فازت قطر با�ست�ضافة مباريات ك�أ�س العامل يف كرة القدم �سنة .2022
ولكن كيف �سيتحمل الالعبون واجلمهور قيظ �صيف الدوحة؟ ومن
�سي�ستفيد الحق ًا يف هذا البلد ال�صغري من مالعب �صممت لع�شرات
�آالف املتفرجني؟ وما حجم الب�صمة البيئية التي �ستخلفها هذه
املباريات؟ قطر وعدت بـ«دورة خالية من الكربون» ،فهل ت�ستطيع
حتقيق هذا الهدف؟
التزمت قطر ا�ستعمال وتطوير تكنولوجيات �صديقة للبيئة يف
املالعب ميكن اقتبا�سها يف بلدان �أخرى .فبعد انتهاء الدورة� ،سيقل�ص
حجم املالعب بتفكيك �أجزاء منها ليتم نقلها و�إعادة تركيبها يف بلدان
�آ�سيوية �أخرى ،ما ي�ساعد يف �إبقاء روح الدورة حية يف �أنحاء القارة.
و�سوف يتمتع الزائرون من �أنحاء العامل ب�سحر ال�ضيافة العربية،
ويغادرون قطر بفهم جديد للمنطقة.

امللتقطة من ال�شم�س ،حيث تقوم الالقطات بنقل الطاقة وتخزينها
وا�ستخدامها يف �أيام املباريات لتربيد املياه التي بدورها ت ِّربد الهواء اىل
 27درجة مئوية .و�ستتوىل موا�سري نقل الهواء البارد اىل �أرا�ضي املالعب
وحتت املقاعد لتربيد الالعبني واملتفرجني .يذكر �أن هذين النظامني
موجـودان حالي ًا ،لكن اجلمع بينهما �سيكون الأول من نوعه.
و�ستكون للمالعب �سطوح قابلة لالنكما�ش ،متا�شي ًا مع �أنظمة
الفيفا التي قد تتطلب �إقامة مباريات يف الهواء الطلق .و�سوف تقفل
ال�سطوح خالل الأيام التي ت�سبق املباريات لإبقاء حرارة املالعب على
 27درجة مئوية .وعندما ال تكون ثمة مباريات يف املالعب ،تتوىل
املن�ش�آت ال�شم�سية ت�صدير الكهرباء اىل �شبكة الكهرباء القطرية ،و�أثناء
املباريات ت�ستمد املالعب الطاقة من ال�شبكة ،ما �سيجعلها حمايدة
كربوني ًا.

امل�س�ألة الرئي�سية التي ت�شغل املنظمني هي التغلب على احلرارة و�ستو�ضع تكنولوجيات التربيد هذه يف ت�صرف بلدان �أخرى تعاين من
ال�صحراوية ال�شديدة �صيف ًا حني تقام مباريات ك�أ�س العامل .فتوفري مناخات حارة ،بحيث تتمكن من ا�ست�ضافة مباريات ريا�ضية كربى.
بيئة حمتملة داخـل املـالعب يتطلب مقادير كبرية من الطاقة ،خ�صو�ص ًا
للتربيد .و�سـوف ت�شهـد املـالعب نوعني من تكنولوجيات الطاقة وقد ابتكر مهند�سون يف ق�سم الهند�سة امليكانيكية وال�صناعية يف
ال�شم�سية يعمالن مع ًا ل�ضمان بيئة مريحة وحمايدة كربوني ًا جلميع جامعة قطر غيمة ا�صطناعية يتم التحكم بها عن بعد ،ما ي�سمح
الفرق الريا�ضية واملتفـرجني والإداريني وو�سائل الإعالم� .أوىل هذه بتغيري موقعها لتتبع حركة ال�شم�س .هذه الغيمة التي حتلق فوق
التكنولوجيات نظام فوتوفـولطي يح ِّول �أ�شعة ال�شم�س اىل كهرباء .امللعب توفر الظل جلميع احلا�ضرين .و�سوف ت�صنع من خليط
والتكنولوجيا الثانية هي نظام حراري �شم�سي ي�ستخدم احلرارة كربون خفيف وهيليوم ،وتبقيها الطاقة ال�شم�سية طافية يف الهواء.
�أكرث جتاوب ًا مع العوامل البيئية .وت�ضم هذه املقاربات
كثري ًا من معرفة اليوم حول الت�صميم املناخي -كعملية
حتديد الت�أثريات املناخية على موقع البناء وفهمها
و�ضبطها -من �أجل حتقيق بيئة مريحة و�صحية
لل�سكان (�أنظر ملحق العمارة التقليدية) .لكن تبنّي
مقاربات ذات طابع دويل ور�سمي للعمارة وهند�سة
البناء يف املناهج التعليمية يف �أنحاء العامل العربي حدا
مبعظم املهند�سني املعماريني �إىل ن�سيان كثري من
هذه املعرفة التقليدية �أو جتاهله (.)Elgendy, 2010
وما زالت ممار�سات الت�صميم التقليدي يف العمارة
العربية مرهونة بتلك ال�سائدة .اليوم يوجد عدد قليل
من املهند�سني املعماريني العرب الذين ي�ستطيعون
العمل بالإمكانات الكاملة للت�صميم املناخي ،وعدد
�أقل من مهند�سي البناء الذين ي�ستطيعون منذجة
الأداء احلراري للمباين .ونتيجة لذلك ،تبقى مقاربات
الت�صميم املهيمنة غري م�ضبوطة ب�شكل كاف على �إيقاع
الظروف املناخية للمنطقة.

يف ما يتعلق ب�أعمال البناء ومواده ،تبقى مواثيق البناء
ومعايريه هي الرافعة امل�ؤ�س�ساتية الرئي�سية للت�أثري يف
ممار�سات البناء واختيار املواد .فمعظم البلدان العربية
لديها �أو تتجه �إىل و�ضع �شروط لكفاءة الطاقة يف املباين
اجلديدة ( .)Gelil, 2009ووفق مالحظات 6حديثة،
مل تنتج املبادرات واملعايري احلالية حتو ًال ملحوظ ًا يف
ممار�سات البناء بعد .ف�إ�صالح قواعد البناء وقوانينه
لتت�ضمن �أبعاد ًا بيئية ما زال يف مراحل التطوير الأوىل
يف معظم البلدان العربية .حتى يف بلدان مثل م�صر
والأردن ،حيث و�ضعت �شروط لكفاءة الطاقة منذ فرتة،
مل يفر�ض تطبيق معايري قوانني البناء هذه (Gelil,
 .)2009ومن التحديات التي تواجه هذه املبادرات نق�ص
قاعدة املعرفة الكافية داخل هذه ال�صناعة ،و�ضعف
القدرة على االبتكار يف �سال�سل �إمداد املباين املحلية
لتلبية الطلب على مواد ومكونات �أف�ضل ،و�ضعف القدرة
امل�ؤ�س�ساتية داخل الهيئات العامة ملراقبة املعايري البيئية
وفر�ض تطبيقها.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

التزمت قطر اعتماد البناء الأخ�ضر كجزء من ر�ؤيتها الوطنية ل�سنة تكنولوجيات مذهلة يف البناء بحلول �سنة  ،2022ويبقى التحدي
 ،2030ولي�س فقط يف دعم حملتها ال�ست�ضافة دورة ك�أ�س العامل .نقلها من اال�ستعرا�ض الريا�ضي �إىل احلياة اليومية'.
و�إذا جنح جمل�س البناء الأخ�ضر و�شركات الإن�شاء يف تطبيق املبادئ
البيئيـة خالل ال�سنوات القليلة املقبلة ،فقد ت�شهد قطر تطوير
جملة البيئة والتنمية
�إ�ضافة �إىل تقنيات الت�صميم والبناء ،ميكن حت�سني
الأداء البيئي للمباين باختيار جتهيزات مثل �أنظمة
التدفئة والتربيد والإ�ضاءة والأجهزة الكهربائية املنزلية
وجتهيزات املياه .وميكن ال�ستعمال �أجهزة منزلية
و�إنارة مقت�صدة بالطاقة يف املباين حتقيق وفورات
كبرية يف البلدان العربية .ووفق بع�ض التقديرات،
ت�صل الوفورات االقت�صادية املحتملة حتى  60يف املئة
من ا�ستهالك الطاقة احلايل ( .)ESMAP, 2009وميكن
حتقيق وفورات مماثلة يف املياه عرب التحول نحو �صنابري
كفوءة .وتعطي الف�صول التي تدر�س الطاقة واملياه يف
هذا التقرير نظرة �أكرث تف�صي ًال حول املمار�سات اخل�ضراء
احلالية يف البلدان العربية.
يف نظرة تقييمية �شاملة ،ميكن القول �إن نطاق املعايري
احلالية وت�أثريها يف ترويج جتهيزات كفوءة بالطاقة
واملياه� ،أو �أخرى تعمل بالطاقة املتجددة ،غري كاف مقارنة
بالإمكانيات املجدية اقت�صادي ًا وتقني ًا .و�أحد العوائق

الرئي�سية املذكورة يف تقرير تقييمي حديث �صادر عن البنك
الدويل هو انت�شار دعم موارد الطاقة التقليدية يف معظم
البلدان العربية ( .)ESMAP, 2009فقد جتاوز الدعم
احلكومي للطاقة  7.1يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل
للمنطقة عام  ،2006وفق التقرير ذاته .وثمة ا�ستثناء واحد
هو تبني �أنظمة ت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية على نطاق
وا�سع يف بلدان عربية عدة� ،أبرزها اجلزائر وم�صر والأردن
والأرا�ضي الفل�سطينية وتون�س .ي�أتي هذا النجاح نتيجة
فرتة طويلة من الدعم التقني وامل�ؤ�س�ساتي لهذه ال�صناعة،
ونتيجة ظروف م�ؤاتية يف ال�سوق لتوفر تقنيات ت�سخني
املياه بالطاقة ال�شم�سية مل�ساكن ذوي الدخل املحدود
واملتو�سط ( .)Kordab, 2009حتى يف هذه الأ�سواق،
كان ميكن �أن توفر هذه التقنية ب�شكل �أو�سع للم�ستهلكني
وبعائدات اقت�صادية معقولة (.)Kordab, 2009

ج .ال�سيا�سات واملبادرات

ثمة �إ�شارات م�شجعة يف الأفق .فاملن�شورات الإقليمية
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تخ�ضري اجلامعات واملناهج
�أطلقت جامعة الروح القد�س – الك�سليك يف لبنان م�شروع حت ٍّد هائل الأتربة باملواد الع�ضوية وال�صيانة املنا�سبة.
التو�صل ،يف العام � ،2025إىل انعدام
هو م�شروع حياد ّية الكربون بهدف
ّ
الب�صمة الكربون ّية �أو عدم �إطالق انبعاثات كربون ّية يف حرمها املمت ّد �أما اخلطة للفرتة بني العامني  2012و  2025فت�شمل �إدخال التعديالت
التو�صل �إىل حتقيق هدف
اخل�ضراء على الأبنية احلالية لت�ساهم يف
على م�ساحة  67000مرت مر ّبع.
ّ
اخلل ّو من الكربون .ويقوم فريق عمل خا�ص لهذا الغر�ض مبراقبة
تقع اجلامعة يف منطقة الك�سليك� ،شمال بريوتُ ،
وقدِّر �إنتاجها من وتقييم التق ّدم يف �سري العمل ّية.
االنبعاثات الكربون ّية يف العام  2010ب�أكرث من  8911000كيلوغرام من
ثاين �أك�سيد الكربون (�أي  8911ط ّن ًا مرت ّي ًا) .وهي موزّعة على ال�شكل ترتافق التح ّوالت املادية اخل�ضراء يف حرم جامعة الروح القد�س مع
التايل  800 :كلغ يومي ًا من ا�ستهالك  60000كيلوواط �ساعة من ال�شبكة �إدخال مناهج درا�س ّية وبرامج �أبحاث تعك�س �أهداف و�سبل حتقيق
ّ
و�ستتوفر للطالب جماالت درا�سات مبتكرة ت�شمل
العامة ،و 615كلغ يومي ًا من ا�ستهالك  40000كيلوواط �ساعة من التنمية امل�ستدامة.
مو ّلدات الديزل اخلا�صة ،و 16000كلغ/يومي ًا �صادرة عن حوايل  2700التخطيط حلمالت اال�ستدامة و�إن�شاء حديقة ع�ضو ّية داخل احلرم
�سيارة تدخل حرم اجلامعة .هذا بالإ�ضافة �إىل االنبعاثات الكربون ّية واختيار املو�ضوعات املتع ّلقة باال�ستدامة لتكون مدار اهتمام على
ا�سا�س ف�صلي �أو �سنوي .كما ُ
�ستطرح مقررات جديدة حول اال�ستدامة
العديدة ال�صادرة عن ن�شاطات �أخرى داخل اجلامعة.
البيئية وبرامج �أبحاثها اجلديدة.
ُين َّفذ امل�شروع وفق ًا ّ
خلطة رئي�س ّية ،ويعطي الأولو ّية لإن�شاء الأبنية
اجلديدة امل�ستوفية ملوا�صفات �شهادة البناء الأخ�ضر ال�صادرة مبوجب والهدف الأكرب للجامعة هو ب�سط جهودها �إىل خارج احلرم اجلامعي
نظام التقييم على �أ�سا�س القيادة يف جمال الطاقة والت�صميم البيئي والتوا�صل مع املجتمعات املحلية وذلك بهدف ن�شر التوعية العامة
( .)LEEDتقدَّر تكاليف الإن�شاء الإجمال ّية بحوايل  81.3مليون دوالر ،ب�شان ما يتوجب على �أفراد املجتمع عمله لتعزيز �سبل العي�ش يف املدن
با�ستثناء تكاليف جتديد املباين القائمة حالي ًا واملوا�صالت و�إنتاج اخل�ضراء.
الطاقة املتج ّددة وزراعة احلدائق واملناظر الطبيعية.
ت�ضمنت اخلطة الإ�سرتاتيجية للفرتة
يف اجلامعة اللبنانية الأمريكيةّ ،
ّ
حرما �أخ�ضر وب�إدخال املناهج
اجلامعة
هامة يف العام  2012كخطوة  2015-2011االلتزام بجعل حرم
ً
تخطط اجلامعة للبدء مببادرات �أخرى ّ
للتو�صل �إىل تعادل الأثر الكربوين .فهي تزمع التح ّول �إىل ا�ستخدام اخل�ضراء .و�ستوا�صل اجلامعة �إدماج كفاءة الطاقة واملحافظة على
ّ
الأجهزة عالية الكفاءة املمهورة بعالمة «جنمة الطاقة»�أو ما يعادلها ،املوارد وا�ستخدام املواد املتج ّددة يف كل م�شاريع الإن�شاء والرتميم اجلديدة
وت�شجيع اال�ستخدام امل�شرتك لل�سيارات ،واملبا�شرة بالتح ّول �إىل توليد يف حرم اجلامعة .كما �ستعيد اجلامعة النظر يف املبادئ الأ�سا�سية
الطاقة املتجددة مو�ضع ّي ًا (يف املوقع) با�ستخدام الطاقة ال�شم�س ّية للتموين ،وذلك لت�شجيع �شراء املنتجات التي تكون ت�أثرياتها ال�ضارة
وطاقة الرياح.
على البيئة متدنّية جدًا طوال دورة حياتها .كما ق ّررت اجلامعة �إجراء
تدقيق لال�ستدامة يف حرمها ملعرفة مبادرات اال�ستدامة البيئية الالزمة
�سيتم ،بنا ًء على
ومن املق ّرر �أن تبا�شر اجلامعة بني العامني  2012و  2018بتحويل وترتيب �أولوياتها بح�سب عوائد اال�ستثمار فيها .كما
ّ
تتوجه نحو االعتماد على هذا االختبار ،اختيار ثالثة م�شاريع ا�ستدامة جتريبية لتنفيذها يف العام
حرمها �إىل حرم خالٍ من ال�سيارات ،و�أن
ّ
خدمات رحالت ّ
مكوك ّية ملجموعة با�صات خ�ضراء لنقل الطالب  .2016وتعمل اجلامعة على جعل حرمها خالي ًا من التدخني ،فتط ّبق
ّ
والأ�ساتذة واملوظفني ،وتبد�أ با�ستخدام تقنيات معاجلة املياه و�إعادة عدة برامج ون�شاطات لهذا الغر�ض ،كعقد دورات و�صفوف للتوقف عن
خم�ص�صة للتدخني ،وذلك مل�ساعدة الأ�ستاذة
تدويرها .كما
�سيتم �إن�شاء مبنى فرن�سوا با�سيل الط ّبي وفق معايري التدخني وتعيني �أماكن ّ
ّ
ً
جممع والطالب على تخفيف التدخني �ضمن احلرم اجلامعي.
�شهادة  LEEDمن امل�ستوى البالتيني .ومن املق ّرر �أي�ضا �إقامة ّ
ريا�ضي ي�ستويف �شروط املحافظة على البيئة .وتلحظ ّ
اخلطة ت�شييد
مبنى مواقف لل�سيارات متعدد الطبقات حتت الأر�ض ّ
يوفر �سطحه بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من املق ّرر اتخاذ اخلطوات العملية التالية لزيادة
البالغ  17000مرت مربع م�ساحة خ�ضراء ي�ستفيد منها الطالب و�سكان
التوجه نحو الأخ�ضر يف املناهج التعليمية الأكادميية وبرامج الأبحاث
ّ
اجلوارُ .
و�ستعاد هند�سة احلدائق واملناظر الطبيعية يف حرم اجلامعة يف اجلامعة:
• ّ
ا�ستناداً �إىل مبادئ تنظيم احلدائق يف املناطق اجلافة ،مبا يف ذلك تعديل
التخ�ص�ص
تتمم
ّ
حث الطالب على الت�سجيل يف ال�صفوف التي ّ
الرتبة وانتقاء النباتات املالئمة ونظم الري عالية الكفاءة وتغطية
الفرعي يف علم البيئة.
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•�إجراء درا�سة جدوى توفري برامج درا�سية ،كتخ�ص�ص �أ�سا�سي،
يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف اال�ستدامة البيئية
(مثل علوم البيئة والهند�سة البيئية والت�صميم البيئي)،
و�إمكانات افتتاح برامج جديدة بنا ًء على نتائج درا�سة اجلدوى.
•�إدخال مو�ضوعات ومقررات حول اال�ستدامة اخل�ضراء يف املناهج
احلالية لكلية الهند�سة وكلية الهند�سة املعمارية والت�صميم
وكلية �إدارة الأعمال وق�سم العلوم الطبيعية.
•�إن�شاء برامج متعلقة باال�ستدامة البيئية لتدريب الطالب
يف مرافق اجلامعة اللبنانية الأمريكية واملنظمات املحلية غري

احلكومية وال�صناعات يف املنطقة والبلديات.
•بناء عالقات مع الهيئات املم ِّولة وامل�ؤ�س�سات واجلهات املانحة
املحتملة امللتزمة باال�ستدامة البيئية ،وذلك من �أجل �ضمان
الدعم املايل للمنح الطالبية وتطوير برامج جديدة و�أبحاث ب�ش�أن
اال�ستدامة.
•تنظيم حلقات درا�سية وور�ش عمل ودورات تدريبية ومعار�ض
وبرامج تع ُّلم اخلدمة لن�شر الوعي بثقافة اال�ستدامة البيئية بني
طالب اجلامعة اللبنانية الأمريكية وخريجيها و�أفراد املجتمعات
املحلية.
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الف�صل 6

املدن واملباين

كفاءة الطاقة يف مبنى �سكني يف العقبة
فلورنتني في�سر
املبادرة لبناء مبنى �سكني كفوء بالطاقة على نطاق جتريبي يف
العقبة هي الظهار ح�سنات البناء امل�ستدام يف الأردن .وقد مت اختيار
ت�صميم كفاءة الطاقة يف املبنى ال�سكني يف العقبة للحث على ادخال
حت�سينات يف الأداء البيئي للأبنية .ويلحظ ت�صميم املبنى اال�ستعمال
الكفوء للموارد يف ان�شاء الأبنية ويف ا�ستهالك املياه والطاقة.
املبنى ال�سكني الذي يتكون من ثالث طبقات تبلغ م�ساحته  420مرتاً
مربع ًا ،وي�شتمل على غرفة جلو�س ومطبخ وغرفة در�س وغرفة
عائلة و�ست غرف نوم وثالثة حمامات ومر�آب �سيارات وطابق
�سفلي.
احلرارة خالل ف�صل ال�صيف يف العقبة ترتفع اىل �أكرث من  40درجة
مئوية ،ونادراً ما تكون هناك حاجة للتدفئة يف ف�صل ال�شتاء ،وقد ركز
الت�صميم على تبني ا�سرتاتيجيات تربيد تت�أثر بالعوامل اخلارجية.
فعل
وي َّ
فمن خالل الت�صميم ،يمُ نع الرتاكم احلراري يف ف�صل ال�صيف ُ
الك�سب احلراري يف ف�صل ال�شتاء .وقد تَك َّون املفهوم املعماري بناء
على حتليل لزوايا ال�شم�س ،واجتاهات الرياح ،ومناظر البحر
الأحمر ،وممار�سات االن�شاء ال�شائعة يف الأردن (طابوق جم�ص�ص
وتلبي�س باحلجارة).
الت�صميم املعماري هو اخلطوة الأوىل للو�صول اىل ا�ستعمال كفوء
فعالن
للطاقة واملياه واملواد .وتوجيه املبنى ال�سكني وت�صميمه ُي ِّ
التربيد املت�أثر بالعوامل اخلارجية .وتقع الأماكن التي ت�ستعمل
لوقت ق�صري (احلمامات واملر�آب واملما�شي) على اجلانب اجلنوبي
الغربي ،وهو اجلانب الأ�شد حرارة للمبنى ،ما يخلق حاجزاً ي�ساعد
يف ابقاء الأماكن الرئي�سية �أبرد .ولتقليل حمل التربيد الداخلي،

تواجه غرف النوم ال�شمال ال�شرقي .واجلزء الرئي�سي للمبنى
م�صقول باجل�ص العادي املمزوج بالق�ش لتخفي�ض انتقال احلرارة
وتقليل ا�ستعمال اال�سمنت .ويوفر ا�ستعمال اجل�ص قوام ًا جمي ًال
يتح�سن مع التقادم.
ويتم حت�سني التهوئة الطبيعية من خالل حتديد مواقع النوافذ
والأبواب وفتحات التهوئة بعناية حتت ال�سقف والدرج الرئي�س
الذي ُ�صمم ليعمل مثل «برج هوائي» .ومتنع املظالت املتحركة
االحرتار ال�شم�سي يف ف�صل ال�صيف ،لكن متكن احلرارة ال�شم�سية
من الدخول �أثناء ال�شتاء لتقليل احلاجة اىل التدفئة.
اجلزءان اخلارجي والداخلي ت�صل بينهما منطقة مزودة ب�أبواب
زجاجية مت�ساطحة لتوفري ا�ضاءة نهارية مثلى .هذه املنطقة ،التي
ت�ؤوي املطبخ وحجرة الطعام ،ت�صل ما بني جز�أي املبنى .الطابق
ال�سفلي مل َّب�س بحجار معاد تدويرها مت احل�صول عليها من �شركات
حملية لبيع احلجار .حديقة ال�سطح التي تقع فوق اجلزء ال�سفلي

التجارية واملتخ�ص�صة يف الإن�شاءات والعمارة ومواد
البناء والهند�سة تعر�ض ب�شكل متزايد حلو ًال �أكرث
اخ�ضرار ًا يف البناء وتروج لها (The Big Project,
 .)2010ويف موازاة ذلك ،بات «التحول �إىل
الأخ�ضر»حمط اهتمام داخل �أ�سواق البناء الريادية يف
العامل العربي ،خ�صو�ص ًا يف الإمارات العربية املتحدة
وقطر ( .)Deloitte, 2010يف كانون الثاين (يناير)
 ،2010فر�ضت �أبوظبي قانون بناء جديد ًا يلزم با�ستدامة
جميع املباين اجلديدة والتحديثات الرئي�سية للمباين
املوجودة .ويعالج القانون كفاءة الطاقة ،وا�ستخدام
املياه ،والآثار البيئية الأو�سع للبناء .ويف قطر ،و�ضع

نظام جديد لتقييم املباين هو «املنظومة القطرية
لتقييم اال�ستدامة  -كيو�سا�س»( ،)QSASوقد �أطلقت
يف ني�سان (�أبريل)  .)Deloitte, 2010( 2009وتن�ص
«كيو�سا�س»على معايري �إلزامية جديدة �سوف ت�ضاف
�إىل قانون البناء القطري .ويتم تطبيق معايري حرارية
و\�أو قوانني بناء كفوء بالطاقة يف اجلزائر وم�صر
والأردن وتون�س (� .)Mourtada, 2008أما بلدان عربية
�أخرى ،مثل لبنان واملغرب والأرا�ضي الفل�سطينية
و�سورية ،فهي �إما يف مرحلة مراجعة قوانني البناء
فيها لت�ضمينها معايري حرارية �أو �أنها و�ضعت معايري
اختيارية .لكن ميكن تو�سيع نطاقها عرب �أخذ معايري
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ت�ساهم �أي�ض ًا يف تخفي�ض حمل التربيد الداخلي الذي حتققه قدرة
الرتاكم احلراري لرتبة احلديقة التي تبلغ �سماكتها � 40سنتيمرتاً.
حديقة ال�سطح هذه توفر الظل وتُ طل على البحر الأحمر مبنظره
اجلميل.
غالف املبنى هو اخلطوة الثانية ال�سرتاتيجية الت�صميم البيئي
والتربيد املت�أثر بالعوامل اخلارجية .الأماكن الداخلية حممية من
احلرارة ال�شم�سية با�ستعمال عازل حم�سن .ولطابوق اجلدران
ذات التجاويف قدرة عزل �أف�ضل ب�سبب احل�صى الربكاين والناري
(برليت) .وتتم تعبئة الفجوات مبواد عازلة .وجزء املبنى الأكرث
تعر�ض ًا هو ال�سطح .لذلك مت عزله ،وهذه ممار�سة لي�ست �شائعة
يف الأردن ،كما مت ادخال ممار�سة جديدة �أخرى هي عزل «اجل�سور
احلرارية»عند تو�صيالت الأر�ضية باجلدران .واحل�شوة الرملية
للجدار ال�شمايل ذي التجاويف و�صقل اجلدران احلجرية الطبيعية
يزيدان قدرة الرتاكم احلراري يف املبنى.
يوفر ت�صميم املبنى وان�شا�ؤه  30يف املئة من حمل التربيد ،باملقارنة
مع مبنى عادي .ول�ضمان وفورات كبرية يف فواتري الكهرباء ،مت
تركيب نظم ا�ضاءة كفوءة.
�إن مفهوم «التربيد ال�شم�سي»مبني على �أ�سا�س مياه �ساخنة من
القطات �شم�سية توفر طاقة حرارية جلهاز التربيد االمت�صا�صي،
الذي يعطي مياه ًا مربدة لتربيد اجلزء الداخلي .هذا هو التطبيق
الأول للتربيد ال�شم�سي يف الأردن ،ولذلك هناك حتديات يف حتقيق
�أداء �أمثل .ويعمل املورد املحلي على منوذج �أويل ثانٍ  .ويف هذه
الأثناء ،مت تركيب مربد امت�صا�صي م�ستورد يجري اختباره حالي ًا.
نظام التربيد ال�شم�سي يخف�ض اجمايل الوفورات املحتملة يف تكاليف
الكهرباء اىل  72يف املئة ،باملقارنة مع الت�صميم التقليدي .ومع �أخذ
ب�سيطة يف االعتبار ،مثل التظليل ال�شم�سي واجل�سور
احلرارية .عالوة على ذلك ،يجب حت�سني تطبيق
املعايري احلرارية و�ضبطها (.)Mourtada, 2008
على النطاق الإقليمي� ،أ�صدرت جامعة الدول العربية
يف كانون الأول (دي�سمرب) � 2010أول مبادىء توجيهية
عربية لكفاءة الطاقة .تن�ص هذه املبادىء على تطوير
خطط عمل حملية لكفاءة الطاقة وو�ضع تو�صيات للحفاظ
على الطاقة يف املباين ( .)Arab League, 2010وتقدم
املعايري الطوعية للبناء والت�صنيف الأخ�ضر طريقة
�أخرى لت�شجيع ممار�سات البناء الأخ�ضر من خالل

تكاليف اال�ستثمار اال�ضافية يف االعتبار ،فان الوقت املتوقع ال�سرتداد
النفقات هو �أقل من ت�سع �سنوات .وجلعل املبنى مكتفي ًا تقريب ًا
ب�إمدادات الطاقة ،متت درا�سة خيار اللوحات الفوتوفولطية لتوليد
الكهرباء .لكن طول وقت ا�سرتداد النفقات الذي يبلغ نحو � 14سنة
جعل هذا اخليار غري اقت�صادي.
�إن تخفي�ض ا�ستهالك املياه �ضروري يف الأردن ،حيث ح�صة الفرد
ال�سنوية من املياه العذبة منخف�ضة جداً .واملبنى هو �أول م�شروع
يف العقبة يتم تزويده بنظام مزدوج لأنابيب املياه ،يف�صل املياه
الرمادية عن املياه املبتذلة ال�سوداء .واملياه الرمادية من مر�شات
الإغت�سال (الد�ش) و�أحوا�ض اجللي تتم ت�صفيتها بوا�سطة م�ستنقع
مت ان�شا�ؤه وتُ �ستعمل لري احلديقة .ومت اختيار نباتات و�أ�شجار
مقت�صدة با�ستهالك املياه ومتكيفة جداً مع مناخ العقبة ،ما
يقلل احلاجة اىل الري .وف�ض ًال عن احلنفيات واملراحي�ض ور�ؤو�س
املر�شات املوفرة للمياه ،يبلغ اجمايل الوفورات املائية املقدرة  51يف
املئة.
لقد كانت جميع عنا�صر الت�صميم واالن�شاء �سهلة التخطيط على
لوح الر�سم ،لكن تطلبت كثرياً من النقا�ش مع املهند�سني واملتعهدين
يف املوقع .والتحدي الأكرب للبناء امل�ستدام يف الأردن هو ا�ستعمال
املواد وتخفي�ض ف�ضالت االن�شاء .فاملواد ال�صديقة للبيئة �شحيحة
واملوردون املحليون كثرياً ما يكونون غري ملمني مبوا�صفات املواد.
وا�ضافة اىل ذلك ،مل يكن املتعهدون الأردنيون ملمني با�سرتاتيجيات
التربيد املت�أثرة بالعوامل اخلارجية .لقد كانت الفر�ص املتاحة
للتعلم كبرية جداً ،ما يب�شر بن�شر ممار�سات بناء �أكرث ا�ستدامة يف
الأردن.
فلورنتني في�رس ،املهند�سة املعمارية الهولندية ،هي مهند�س م�رشوع كفاءة
الطاقة يف املبنى ال�سكني يف الأردن.

حوافز ال�سوق .يف � ،2009أطلقت �أبوظبي �أول نظام
�إقليمي للمباين اخل�ضراء هو «نظام التقييم بدرجات
الل�ؤل�ؤ»( .)PEARLيف الوقت ذاته ،طور املجل�س
امل�صري للعمارة اخل�ضراء نظام ًا وطني ًا لت�صنيف البناء
يدعى «نظام الهرم الأخ�ضر للت�صنيف»()GPRS
 . )(EGBC, 2009يف حني ط ّور جمل�س لبنان للأبنية
اخل�ضراء نظام ت�صنيف با�سم «�أرز» .وقد حظيت
�أنظمة ت�صنيف دولية �أخرى ،مثل «الريادة يف الطاقة
والت�صميم البيئي»( )LEEDو«م�ؤ�س�سة بحوث البناء
وفق �أ�سلوب التقييم البيئي»( ، )BREEAMبعدد من
املروجني داخل القطاع عرب جمال�س �إقليمية للبناء
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عمان :
ال�سفارة الهولند ّية يف ّ
مبنى يف الأردن حائز على �شهادة ( )LEEDللطاقة والت�صميم البيئي
� ّأول
ً
فلورنتني في�سر
تويل احلكومة الهولند ّية مبادئ العمارة امل�ستدامة �أهمية كربى .وقد
عمان عا�صمة
جت�سد ذلك يف ت�صميم وتنفيذ ال�سفارة الهولندية يف ّ
ّ
الأردنُ .منح املبنى ال�شهادة الف�ض ّية وفق ًا لنظام التقييم على �أ�سا�س
القيادة يف جمال الطاقة والت�صميم البيئي ( ،)LEEDومتّ افتتاحه
ر�سمي ًا يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب .2010
التم�سك ب�أرفع معايري الأداء البيئي ،كان على رودي يوتنهاك،
و�إىل جانب
ّ
املهند�س الهولندي احلائز على جائزة اال�ستدامة ،وال�شريك الأردين
�شركة «امل�ست�شارون املتّحدون» ،جتاوز عدة حت ّديات ّ
�شاقة مت ّثلت
يف ت�ضمني الت�صميم اجلديد الإبقاء على ڤيال قدمية قائمة يف املوقع
و�إدخال و�سائل احلماية من خماطر الزالزل وم�ستويات عالية يف العزل
والتظليل وكافة احتياطات ال�سالمة الت�شغيل ّية.
�شملت الإجراءات البيئية يف الت�صميم م�ستويات عالية يف كفاءة الطاقة
واحلفاظ على املاء و�إعادة تدويره واختيار املواد ّ
التزود
بدقة ،كما روعي ّ
بجميع املنتجات ومواد البناء من ال�سوق املحل ّية �إىل �أق�صى ح ّد ممكن.
و�أخذ الت�صميم املعماري بعني االعتبار تخفي�ض ِح ْمل التدفئة والتربيد،
وجعل �ضوء النهار م�صدر الإنارة الأ�سا�سي يف منطقة املكاتب .غري �أنّه
ْ
تبينّ خالل �أعمال الإن�شاء � ّأن التخ ّل�ص من ت�س ّرب احلرارة �أمر يف غاية
ال�صعوبة.
كان � ّأول مظاهر اال�ستدامة يف عملية البناء �إعادة ا�ستخدام الڤيال
املوجودة يف موقع ال�سفارة اجلديد .ولأجل توفري م�ساحات كافية
حلاجات ال�سفارةُ ،ت ِّو َج ْت الڤيال القدمية بطابق �إ�ضايف .وهذا الطابق
مما ّ
وفر
العلوي اجلديد �أو�سع من الطابق الأر�ضي القائم �سابق ًا ّ
التظليل لواجهة املبنى اجلنوب ّية املوجودة �سابق ًا.
ولقد تبينّ بنتيجة التحليل الإن�شائي وفق ًا لأنظمة البناء الزلزال ّية يف
حتمل طابق �إ�ضايف جديد هي دون
الأردن � ّأن قدرة الڤيال املوجودة على ّ
ثمة حاجة لإزالة هذه املخاطر بو�ضع �أعمدة
امل�ستوى املطلوب .ولذا كان ّ
�إ�ضافية لإدخال الدعم الإن�شائي املطلوب ،وهذا ما �أوجد واجهة �أمام ّية
�صف �أعمدة مك�س ّوة باحلجارةّ .
خ ّالبة يف هيئة ّ
ولعل يف ذلك انعكا�س ًا
للرتاث الأردين املعماري العريق الذي يجمع تقاليد اليونان والرومان
والأنباط .كما � ّأن هذه الواجهة مت ّثل ح�سن ال�ضيافة ّ
بكل �أناقة ،علم ًا
ب� ّأن هذه ال�صفة هي �أي�ض ًا من مم ّيزات املجتمع الأردينُ .ي�ضاف �إىل ذلك
� ّأن هذه الأعمدة تلقي بظالل دافئة على واجهة املبنى.

�سطح املبنى ّ
مغطى مبظ ّالت �شم�س ّية م�صنوعة من القما�ش ،يف �إ�شارة
ّ
ّ
حملي متمثل يف خيام البدو� ،أو ك�أن هذه املظ ّالت متثل،
�إىل مظهر
ّ
من الرتاث الهولندي� ،أ�شرعة ال�سفن املواجهة للريح .لكنّها يف كلتا
احلالتني تدمج بني الثقافتني وتفيد عملي ًا يف توفري ا�ستهالك الطاقة.
ورقتها ّ
�أما من الناحية ال�شكل ّية اجلمال ّية ،ف� ّإن خ ّفتها ّ
تلطف من ثقل
وي�شار �إىل � ّأن هذا التظليل يف واجهة املبنى وجانبه ويف
وط�أة احلجرُ .
ال�سطح يخ ّف�ض �إىل ح ّد كبري الك�سب احلراري املبا�شر من ال�شم�س يف
م�صممة بحيث �إنّها ت�سمح
عمان احلا ّر .وكذلك ف� ّإن املظ ّالت
َّ
�صيف ّ
لل�شم�س بتدفئة داخل املبنى خالل ف�صل ال�شتاء البارد ،حني تكون
على ارتفاع منخف�ض .وذلك ّ
يخف�ض مقداراً كبرياً من ا�ستهالك الطاقة
للتدفئة .وبف�ضل هذا التظليل �أ�صبحت واجهة الطابق ال ّأول اجلديد
ال�سترْ فتتم ّيز بنوافذ وا�سعة
ن�صف �ش ّفافةّ � .أما املكاتب وراء جدران َّ
تتيح جما ًال للر�ؤية الوا�ضحة ودخول �ضوء النهار ،مما يزيد يف تخفي�ض
احلاجة �إىل الإنارة اال�صطناعية.
وبغية �إدخال �ضوء النهار �إىل قلب املبنى ،متّ جتويف و�سط الڤيال،
و�أ�صبحت القاعة الو�سطى الناجتة عن ذلك ت�صل بني الطابق القدمي
والطابق اجلديد مع وفرة يف ال�ضوء الذي يخرتق ك ّوة ال�سقف (املنور).
وبالإمكان فتح الك ّوة يف الأيام احلا ّرة لإطالق احلرارة الزائدة ،وهو
ي�ساهم يف تهوية املبنى ب�شكل طبيعي .وهذا ال�صحن �أو الفناء الداخلي
لي�س معلم ًا جديداً ،بل هو موجود يف البيوت العرب ّية التقليد ّية .وهكذا
ف� ّإن املهند�س املعماري ملبنى ال�سفارة الهولند ّية قد جنح يف الدمج بني
املفاهيم الرتاث ّية من جهة والت�صميمات والوظائف احلديثة من جهة
�أخرى.
وي�ستلهم نظام البناء �أ�ساليب املباين الأردن ّية التقليد ّية ،حيث � ّإن
الواجهة ّ
مغطاة باحلجر اجلريي امللكي الأبي�ض للمحافظة على التناغم
بني املبنى القدمي والبناء الذي �أ�ضيف �إليه ،يف حني تعتمد �أناقة ر�صف
احلجارة على ّ
دقة ال�صناعة والرباعة اللتني مت ّيزان هند�سة رودي
يوتنهاك .وت�سمح الرتكيبات امليكانيك ّية ب�إعادة ا�ستخدام الأحجار بعد
االنتهاء من احلاجة �إىل املبنى ،وهذا مفهوم جديد بالن�سبة للمقاول
الأردين.
اخلا�صة بنظام التدفئة والتهوية
وال�ستيعاب الأنابيب والأ�سالك امللت ّفة
ّ
وتكييف الهواءُ ،ترك فراغ بني الإن�شاء القدمي والأر�ض ّية املرتفعة
مما �أتاح املجال ال�ستخدام التهوية
واملعلقة للطابق ال ّأول اجلديدّ ،
«املتو�سط»بفتحات �شبك ّية
الليل ّية .وقد ُج ِّه َز ْت واجهة هذا احل ِّيز
ّ

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

الواجهة الأمامية مع �صف الأعمدة واملظالت .وتظهر �ألواح ت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�س ّية فوق �سقيفة مواقف ال�سيارات (�إىل الي�سار).
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ت�سمح مبرور ن�سيم الليل املعتدل لإخراج الك�سب احلراري النا�شئ يف
النهار ،ويف الوقت عينه تخفي�ض حمل التربيد.

بالأثاث املعتمد بح�سب نظام الإدارة ومراجعة احل�سابات الإيكولوجية
( ،)EMASوهو نظام مقايي�س بيئ ّية و�ضعه االحتاد الأوروبي.

وجاء ت�صميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء اخلطوة الأخرية
يف تخفي�ض الطاقة الالزمة للمبنى .فقد ُو�ضعت الألواح ال�شم�س ّية
لنظام ت�سخني املاء على �سقيفة مواقف ال�سيارات اجلانب ّية وذلك
لتوفري املياه ال�ساخنة للمبنى يف ف�صل ال�شتاءُ .
وغ ّطيت بركة
حرارية حتت الأر�ض لتخزين
وح ِّولت �إىل بالوعة
ال�سباحة القدمية ُ
ّ
َ
طاقة الت�سخني �أو التربيدُ .
ون ِقل ْت م�ضخّ ة احلرارة التي كانت يف
مبنى ال�سفارة ال�سابق �إىل املبنى اجلديد وا�ستُ خدمت لتربيد املياه
يتم تخزين هذه املياه يف الربكة ال�ستخدامها نهاراً.
خالل الليل ،حيث ّ
وي�ستخدم خالل النهار نظام تهوية يتم ّيز بالقدرة على ا�سرتجاع
ُ
جو داخلي
ل�ضمان
الالزمة
الطاقة
ا�ستهالك
يف
للتوفري
وذلك
الطاقة،
ّ
مريح يف املبنى.

ً
معاناة من ندرة املياه� ،أُعطيت
ونظراً ل ّأن الأردن من �أكرث بلدان العامل
�أهمية ق�صوى للمحافظة على موارد املياه .وهذا املبنى يعك�س هذا
م�صمم بالطرق التقليدية،
ّ
التوجه بالذات� ،إذ �إنه باملقارنة مع �أي مبنى ّ
يخ ّف�ض  ٪32من ا�ستخدام مياه ال�شرب وذلك نتيجة العتماد تركيبات
ري احلديقة يكاد ال
عالية الكفاءة يف ا�ستخدام املاء� .أ�ضف �إىل ذلك � ّأن ّ
ي�ستنفد �شيئ ًا من مياه ال�شرب ( ٪4فقط من اال�ستهالك الأدنى).
الري.
ويتم جتميع مياه الأمطار يف املوقع مبع ّدل  ٪48ل ُت�ستخدم يف ّ
ّ
وقد جرى اختيار نباتات حمل ّية تتالءم مع �أجواء ندرة املياه و�أُبقيت
الأ�شجار القدمية يف �أماكنها حيث كان ذلك ممكن ًا.

ور ّكبت على ال�سطح �ألواح فلطائية �ضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة
ُ
ال�شم�سية ،وهي ت� ّؤمن حوايل  ٪12من كافة احتياجات الكهرباء يف
توفر هذه الألواح ّ
املبنى وتكفي لت�شغيل �أجهزة الكومبيوتر .كما ّ
الظل
لل�سطح .وقد روعيت �شروط ومتط ّلبات اال�ستدامة يف املراحل كافة
و�صو ًال �إىل اختيار املفرو�شات� ،إذ َز ّودت �شركة «جي�سنب»الهولند ّية املبنى

وب�صورة عامة ف� ّإن مبنى ال�سفارة هو مرفق جديد بديع يتم ّيز مب�ساحة
وا�سعة للمكاتب ويزدان بهند�سة معمارية الفتة .وهو ،بف�ضل مراعاة
مقايي�س اال�ستدامة املتوازنةّ � ،أول مبنى يف الأردن يمُ نح �شهادة وفق ًا
لنظام التقييم على �أ�سا�س القيادة يف جمال الطاقة والت�صميم البيئي
(.)LEED
فلورنتني في�رس مهند�سة معمارية ا�ست�شارية وخبرية يف العمارة امل�ستدامة.
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طالب ال�شارقة مل�ساجد «خ�ضراء»
�أحمد حنفي خمتار
«وكلوا وا�شربوا وال ت�سرفوا» ،كلمات من القر�آن الكرمي ي�أمر فيها اللـه
عباده بعدم الإ�سراف يف متطلبات �أ�سا�سية للحياة ،هي حاجة الإن�سان
�إىل الطعام وال�شراب .وقيا�س ًا على ذلك ،لن جند �صعوبة يف �إثبات �أن
النهي عن الإ�سراف ينطبق �أي�ض ًا على ا�ستهالك الطاقة يف املباين .ولعل
�أكرث املباين التي يجب �أال تقع يف خطيئة الإ�سراف هي امل�ساجد.
للأ�سف ،العك�س هو ال�صحيح ،خ�صو�ص ًا يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي حيث تنزع امل�ساجد عموم ًا �إىل �أن تكون متحررة يف ا�ستهالكها
للكهرباء ،باعتبار �أن �أجهزة تكييف الهواء �ضرورة �أ�سا�سية .ولأن
الكهرباء عادة توفر جمان ًا للم�ساجد يف هذه الدول ،ف�إن الدافع �إىل
تقليل ا�ستهالك الكهرباء يف امل�ساجد يكاد يكون معدوم ًا� ،سواء عند
ت�صميمها �أو ت�شغيلها .ولي�س غريب ًا �أن جتد م�سجداً م�ضاء بكامل
�إنارته الداخلية يف منت�صف النهار ،واملك ّيفات فيه تعمل ب�شكل �شبه
متوا�صل للو�صول اىل درجة حرارة �أبرد من الالزم ،على رغم وجود
�شخ�صني �أو ثالثة داخل امل�سجد يف غري �أوقات ال�صالة.
�صحيح �أن جزءاً من امل�س�ؤولية عن هذا الإ�سراف يقع على امل�شرفني
على امل�ساجد ،ومعظمهم قليلو الوعي بعواقب هذا النمط من
اال�ستهالك .لكن امل�س�ؤولية الأكرب تقع على عاتق م�صمم امل�سجد� ،إذ
من املمكن �أن يراعي الت�صميم الهند�سي �ضعف الوعي لدى امل�ستخدم،
بل �إن كثرياً من ت�صاميم امل�ساجد ال ت�ساعد حتى من لديه وعي ورغبة
يف تقليل اال�ستهالك.
حاولت من خالل تدري�سي م�ساق ًا درا�سي ًا لطالب هند�سة
وقد
ُ
العمارة يف اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقةّ ،
حث معماريي امل�ستقبل
على االهتمام بخف�ض ا�ستهالك الطاقة من خالل الت�صميم املعياري،
كبداية مهمة للحد من الإ�سراف يف ا�ستهالك الطاقة يف امل�ساجد.
وطلبت منهم �أن يطبقوا ما در�سوه من مبادئ الت�صميم البيئي يف
ُ
الو�صول �إىل ت�صميم معماري متالئم مع مناخ مدينة �أبوظبي ،التي
اختريت ب�سبب توافر معلومات كافية عن املناخ فيها طوال العام.
�أجرى الطالب درا�سة حتليلية ملناخ �أبوظبي ،م�ستعينني بربنامج
كومبيوتر حول بيانات الطق�س يف العا�صمة الإماراتية .على �ضوء
ذلك �أخذوا قرارات ا�سرتاتيجية للتعامل البيئي مع هذا املناخ ،الذي
ميكن تق�سيمه اىل مناخ معتدل خالل الأ�شهر املمتدة من ت�شرين
الثاين (نوفمرب) �إىل ني�سان (ابريل) ،وحار رطب خالل بقية العام.
وعلى هذا الأ�سا�س تقرر ا�ستعمال ا�سرتاتيجية التهوئة الطبيعية
خالل �أ�شهر االعتدال� .أما خالل فرتة املناخ احلار والرطب فكان ال بد

من ا�ستعمال �أجهزة التكييف ،ولكن مع مراعاة �أمرين :الأول هو
تقليل الأحمال احلرارية قدر الإمكان من خالل االختيار ال�صحيح
للت�صاميم املعمارية ،وبالتايل تقليل حجم �أجهزة التكييف ومقدار
ا�ستهالكها� .أما الأمر الثاين فهو ا�ستعمال الطاقة الطبيعية املوجودة
يف املوقع ،وامل�ستمدة من �أ�شعة ال�شم�س قدر الإمكان ،لت�شغيل هذه
الأجهزة.
وكانت الفكرة املختارة لتحقيق هذا الأمر ا�ستعمال �أجهزة التكييف
االمت�صا�صية( )Absorption Chillerالتي حتتاج �إىل احلرارة
�أ�سا�س ًا (ولي�س الكهرباء) كي تقوم بتربيد الهواء ،وبالتايل ميكن
امت�صا�ص تلك احلرارة من �أ�شعة ال�شم�س ال�ساقطة على �سطح املبنى
بوا�سطة الأنابيب املفرغة �أو غريها من طرق ت�سخني املاء .وي�ستعمل
املاء ال�ساخن لت�شغيل �أجهزة التكييف االمت�صا�صية.
التحدي الأ�سا�سي الذي واجهه الطالب هو كيفية تطوير ت�صميم
معماري مل�سجد يعك�س هذه القرارات اال�سرتاتيجية املبنية على
وجهت الطالب �أال يتقيدوا بتقاليد معمارية
متطلبات بيئية .وقد
ُ
تاريخية ـ مثل وجود قباب �أو �أقوا�س ـ عند الت�صميم .ولكن وجود
املئذنة كان �ضروري ًا نظراً ملا تعطيه من توجيه ملوقع امل�سجد.
جنح الطالب يف التحدي بدرجات متفاوتة .وكان من الأفكار اجليدة
التي طوروها ا�ستخدام املئذنة كمجرى هواء خالل فرتات اجلو
املعتدل .و�شملت ا�سرتاتيجيات الت�صميم �إيجاد فتحات وا�سعة يف
امل�سجد ت�ساعد على التهوئة الطبيعية يف ف�صل ال�شتاء ،وا�ستعمالها
على غرار املئذنة اللتقاط الرياح .كما طوروا �شكل �سطوح امل�ساجد
وتوجيهها لتعظيم اال�ستفادة من الإ�ضاءة الطبيعية ،و�إمكان التقاط
الطاقة ال�شم�سية بوا�سطة القطات ت�شغل �أجهزة تربيد امت�صا�صية
�أثناء ال�صيف.
الدكتور �أحمد حنفي خمتار �أ�ستاذ الهند�سة املعمارية امل�شارك يف اجلامعة
الأمريكية يف ال�شارقة  -جملة البيئة والتنمية.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
الأخ�ضر يف م�صر والأردن وقطر واململكة العربية
ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة .وبينما ت�ساعد
هذه املعايري يف رفع الأداء البيئي مل�شاريع البناء
الكبرية ،ما زال ارتباطها و�إمكانية تطبيقها يف الق�سم
الأكرب من م�ساكن ذوي الدخل املحدود واملتو�سط غري
وا�ضح .يف احلقيقة ،ما زال ا�ستعمال برامج التقييم
الدولية حم�صور ًا بعدد قليل من املباين الفخمة ،وغالب ًا
ما ي�ستخدم ك�أ�سلوب للعالقات العامة .عو�ض ًا عن
ذلك ،يجب توجيه اجلهود نحو تطوير معايري وطنية
و�إقليمية للبناء الأخ�ضر متكيفة مع الظروف املناخية
والثقافية املحلية .واملركز الإقليمي للطاقة املتجددة
وكفاءة الطاقة( )RCREEEهو �إحدى اجلهات القيادية
على امل�ستوى الإقليمي يف عملية مواءمة معايري كفاءة
الطاقة يف �أنحاء العامل العربي.
تتزامن هذه اجلهود مع تزايد االهتمام بالإ�صالحات
امل�ؤ�س�ساتية لن�شر وخلق حوافز للطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة يف املباين ( .)Gelil, 2009لدى العديد من الدول
العربية ا�سرتاتيجيات وطنية للطاقة املتجددة� ،أو �أنها
يف طور �إكمال ا�سرتاتيجياتها ( ، )RCREEE, 2010ما
�سوف يرتك ت�أثريات �أكرب على الأداء البيئي لقطاع البناء.

 .IIIفر�ص التحول الأخ�ضر
يف قطاع البناء
ب�شكل عام ،يح�صل التحول الأخ�ضر يف املباين على
�أربعة م�ستويات )1 :خيارات الت�صميم والهند�سة،
 )2عمليات البناء ومواده )3 ،التجهيزات ،و� )4أنظمة
توفري خدمات �أ�سا�سية مثل الطاقة واملياه والتنقل.
يرتبط البعد الأخري �أكرث باملدى املدين �أو املناطقي،
لكنه ميكن �أن يكون يف بع�ض احلاالت وثيق االرتباط
مبط ّوري امل�شروع �أو مت�أثر ًا بهم .هناك �أمثلة على كل
نوع من التدخل يف اجلدول  .3و�إذ ميكن حتقيق تطوير
الأداء البيئي عند كل م�ستوى ،لكن �إيجاد الفر�ص الأكرب
بالتكاليف الأقل يح�صل يف املراحل الأوىل من الت�صميم
والهند�سة .ومن �ش�أن مقاربة �شاملة للت�صميم تراعي
املعايري البيئية يف خمتلف املراحل ،مبا فيها �شكل املبنى
واجتاهه ومكوناته و�أبعاد هند�سية �أخرى ،حتقيق �أف�ضل
النتائج (.)WBCSD, 2009
لقد �أثبتت م�شاريع عديدة يف بع�ض البلدان العربية اجلدوى
االقت�صادية لدمج الطاقة الكفوءة يف ت�صميم وبناء املباين
اجلديدة .ففي تون�س مث ًال ،حقق م�شروع كفاءة الطاقة يف
املباين ،الذي انطلق عام  ،1999وفورات يف الطاقة مبعدل

 33يف املئة ،وذلك من خالل ا�ستعمال تقنيات ب�سيطة تدار
حملي ًا يف  43مبنى جتريبي ًا وب�أكالف ا�ستثمار �إ�ضافية
مقبولة ،هي نحو  4يف املئة للم�ساكن املتو�سطة و 2يف املئة
للم�ساكن الفخمة (.)FFEM and ANME, 2010
�أ�سوة بذلك ،وجد حتليل �أجراه م�شروع
الذي ميوله االحتاد الأوروبي ونفذ م�شاريع جتريبية
لكفاءة الطاقة يف املباين يف  8بلدان عربية� ،أن كلفة
عنا�صر الت�صميم «ال�سلبية»املقت�صدة بالطاقة كانت �أكرث
جدوى من املقاربة «الإيجابية»التي ت�ستخدم تكنولوجيا
�أحدث ،مثل التدفئة والتربيد بالطاقة ال�شم�سية و�أنظمة
الطاقة ال�شم�سية الفوتوفولطية و�أدوات �أخرى للمباين
العالية التقنية .وت�ؤ�شر كلفة الطاقة املوفَّ رة مقارنة ب�سعر
ال�سوق الدويل على �أن معايري امل�شروع التجريبي الأردين
كانت مربحة بـ 40دوالر ًا لكل برميل من النفط اخلام.
وكانت معايري كفاءة الطاقة يف امل�شروع التجريبي يف
املغرب مربحة للبالد بـ 80دوالر ًا لكل برميل من النفط
اخلام (.)Missaoui, 2009
MED-ENEC

ميكن �إيجاد فر�ص مهمة للتخ�ضري �أي�ض ًا يف �صيانة املباين
املوجودة وحتديثها .ففي الأردن مث ًال ،قدرت وفورات
الطاقة املحتملة من حتديث مبان جتارية موجودة بـ20
يف املئة ،مع ا�سرتداد اال�ستثمارات يف فرتة تقل عن �سنة
و� 6أ�شهر ( .)Shahin, 2006يف القطاع ال�سكني ،ميكن
توفري ما معدله  30يف املئة عرب �إجراءات ب�سيطة مثل
حت�سني الإنارة وجتهيزات املياه ومراقبة ت�سرب الطاقة
واملياه.
يف اخلتام ،يت�ضمن تكيف الأمناط ال�سلوكية عن�صر ًا
جوهري ًا هو حتقيق الإمكانات الكاملة للمباين اخل�ضراء
بكلفة قليلة .وميكن ل�سلوك امل�ستخدمني �إحداث
فارق كبري يف ا�ستهالك مبنى ما للطاقة واملياه .وقد
خل�ص حتليل حديث ملجل�س الأعمال العاملي للتنمية
امل�ستدامة(� )WBCSD, 2009إىل �أن الإ�سراف ميكن �أن
ي�ضيف ثلث ًا �إىل ا�ستهالك الطاقة يف املبنى ،بينما ميكن
لل�سلوك املقت�صد �أن يوفر الثلث.

 .IVالظروف وال�سيا�سات التمكينية
على رغم قوة الق�ضية البيئية واالجتماعية-االقت�صادية
لتخ�ضريقطاعالبناء،ت�شريدرا�ساتدوليةو�إقليميةحديثة
�إىل عوائق يف ال�صناعة وال�سوق �أمام تبني ممار�سات
البناء اخل�ضراء على نطاق وا�سع (El Andalousi et
al., 2010; UNEP, 2007; UNEP, 2011b; WBCSD,
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الف�صل 6

م�شروع جتريبي لت�صميم وبناء م�ساكن ريفية ذات كفاءة
يف ا�ستخدام الطاقة يف اجلزائر
حميد �أفرا
عبد الكرمي �شناق
ي�شمل م�شروع فعالية ا�ستخدام الطاقة يف قطاع البناء يف البحر الأبي�ض
املتو�سط (ميد – �إنيك) الذي مي ّوله االحتاد الأوروبي �إن�شاء م�شاريع
جتريبية للتث ّبت من �أف�ضل املمار�سات واملناهج التكاملية لكفاءة
الطاقة وا�ستخدام الطاقة املتجددة يف قطاع البناء.
ويقوم امل�شروع التجريبي يف اجلزائر على �إن�شاء م�ساكن مقت�صدة يف
وي�ضم  3غرف نوم
ا�ستهالك الطاقة م�ساحة كل منها  80مرتاً مربع ًا
ّ
أر�ضي .وت�شمل تدابري
ومطبخ ًا وحمام ًا ومغا�سل ،جميعها يف طابق � ّ
االقت�صاد يف ا�ستهالك الطاقة ا�ستخدام مواد البناء املحلية والطاقة
ال�شم�سية.
يهدف امل�شروع ،بالدرجة الأوىل� ،إىل بناء م�سكن ريفي ميكن ا�ستن�ساخه
يف �إطار برنامج الإ�سكان الريفي يف اجلزائر .ويت�ضمن امل�شروع بناء
 500000منزل ريفي يف الفرتة  ،2014 – 2010وذلك للم�ساهمة يف
احل ّد من النزوح من الأرياف �إىل املدن ولت�شجيع عودة �أبناء الريف من
املناطق احل�ضرية التي نزحوا �إليها.
ي�ستند مفهوم الطاقة يف هذا امل�شروع �إىل العزل الأمثل للغالف وا�ستغالل
الطاقة ال�شم�سية وا�ستخدام � ُآج ّر الرتبة املعاجلة .والهدف من ذلك هو
تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة خالل فرتة عمر البيت بكاملها ،مبا فيها
مرحلة الإن�شاء .لذلك ُ
ا�ستخدمت مواد البناء املحلية مثل �آج ّر الطوب
(الرتبة امل�ضغوطة بالإ�ضافة �إىل القليل من الأ�سمنت) .وبذلك انخف�ضت

تكاليف البناء وتدنّى ا�ستهالك الطاقة الالزمة لإنتاج ونقل مواد البناء.
ً
وعالوة على ذلك ،ميتاز الطوب بارتفاع م�ستوى العزل وبخ�صائ�ص
�صوتية و�أحيائية-مناخية.
ُيذكر �أن التدابري التالية قد اتُّ خذت من �أجل رفع م�ستوى الأداء البيئي
للم�سكن:
•التوجيه الأمثل (للنوافذ)
•العزل احلراري للغالف
•ا�ستخدام �آج ّر الرتبة املثبتة (الطوب)
•نوافذ زجاج مزدوج
•ا�ستخدام الإ�ضاءة الطبيعية

 .)2009وهي تت�ضمن عوائق مرتبطة ببنية ال�صناعة
وقيود ًا مالية وحوافز يف غري حملها (;UNEP, 2007
� .)UNEP, 2011bسوف يتطلب التغلب على هذه القيود
يف العامل العربي �سيا�سة ا�ستباقية للبناء الأخ�ضرعلى
امل�ستويني الوطني والإقليمي .وقد حددت درا�سات
عاملية حديثة �أدوات �إدارية وتنظيمية ومتويلية متنوعة
(El Andalousi et al., 2010; UNEP, 2007; UNEP,
 .)2011b; WBCSD, 2009حيث ميكن للحكومات و�ضع
�سيا�سات للم�شرتيات وموا�صفات يف العقود و�أداء املباين
وقوانني بناء تنظم املعايري البلدية .وميكن للبلديات
كذلك �أن ت�ضع قواعد وتطور برامج تدريبية وتعليمية
تركز على الت�صميم امل�ستدام يف البناء.

�أ .الأدوات التنظيمية والإدارية

لقد �أثبتت املتطلبات الإلزامية لكفاءة الطاقة عرب قوانني البناء
فاعليتها يف بلدان عدة ( .)Liu et al., 2010لكن النجاح
يف تنفيذها كان خا�ضع ًا للقدرة امل�ؤ�س�ساتية داخل هيئات
التطبيق على امل�ستويني البلدي والوطني ،وللقدرة التقنية
ل�سل�سلة الإمداد الوطنية على تلبية املتطلبات من دون زيادة
كبرية يف التكاليف .هناك �إجماع عام من جتارب �سابقة �أن
عملية حتويل �سل�سلة �إمداد البناء يف بلد ما ت�ستغرق وقت ًا
وتتطلب تدخ ًال حكومي ًا متوا�ص ًال ،وكذلك تطبيق قوانني
كفاءة الطاقة يف البناء ب�شكل موحد وحتديثها با�ستمرار.
وقد تبني �أن قواعد امل�شرتيات الإلزامية على م�ستوى
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املجموع

•تظليل ال�صيف
•التهوية الطبيعية يف ال�صيف
•النظام احلراري ال�شم�سي ،مع مراجل غاز احتياطية ،من �أجل
املياه ال�ساخنة املنزلية
•النظام احلراري ال�شم�سي للم�ساهمة كذلك يف تدفئة جو املبنى.

ُي�شار �إىل � ّأن اال�ستثمارات الالزمة للم�شروع التجريبي تتجاوز تكاليف
املنازل العادية املقارنة بحواىل  ،% 10وفرتة ا�سرتداد قيمة اال�ستثمار
تبلغ  12عام ًا .غري � ّأن فرتة اال�سرتداد هذه تتدنى مع زيادة وفورات
احلجم وتنامي اخلربة ،وكذلك �إذا �أخذنا يف احل�سبان تكاليف الطاقة
احلقيقية ولي�س املدعومة.

ويتيح امل�شروع حتقيق خف�ض �سنوي يف ا�ستهالك الطاقة مبقدار % 54
باملقارنة مع �سيناريو الو�ضع احلايل ،كما �إنّه يخ ّف�ض �إطالق ما بني 3
و� 4أطنان من انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري كل عام.

حميد �أفرا ،مدير املركز الوطني للدرا�سات والأبحاث املتكاملة للبناء ،اجلزائر.
عبد الكرمي �شناق ،رئي�س ق�سم الطاقة احلرارية ال�شم�سية واحلرارة اجلوفية،
مركز تطوير الطاقات املتجددة ،اجلزائر.

املدينة فعالة جد ًا يف االقت�صادات النا�شئة ،مث ًال يف غانا
وكينيا واملك�سيك وجنوب �أفريقيا (.)UNEP, 2011b
يف العامل العربي ،يبدو �أن حكومة �أبوظبي فقط تتحرك
يف هذا االجتاه ،حيث يجب ا�ستيفاء جميع املباين العامة
نقطتني على الأقل من نظام «بريل»للتقييم .وتت�ضمن
�أنواع �أخرى من املعايري التنظيمية التي ميكن ا�ستعمالها
يف قطاع البناء تدقيق ًا �إلزامي ًا للطاقة يف امل�شاريع التجارية
�أو التطويرية الكبرية ،و�إ�صدار �شهادات �إلزامية للطاقة
عند بيع مبنى ما �أو ت�أجريه .لكن قد يكون تطبيق التدقيق
الإلزامي و�شهادات الأداء �صعب ًا يف بلدان لديها �ضعف يف
الطاقات الب�شرية ومرافق حمدودة .وتو�ضح حالة م�صر
الوقت الذي ي�ستغرقه تطبيق ذلك �إذا مل تنفذ ال�سيا�سات

ب�شكل �شامل .ففي عام  ،1998طورت م�صر معيار كفاءة
الطاقة ملكيفات الهواء يف الغرف والثالجات .و�أ�صدرت
وزارة ال�صناعة بعد ذلك مر�سوم ًا تنظيمي ًا لتطبيق
الربنامج ،لكنه ق ِّو�ض عملي ًا جراء عدم توفر خمترب فح�ص
الأجهزة الإلكرتونية (.)RCREEE, 2010
�إن اتفاقات الأداء املتفاو�ض عليها هي نوع �آخر من الأدوات
الإدارية املتوفرة للبلديات للتقدم نحو �أهداف البناء
الأخ�ضر يف مناطق مدنية معينة .لكن من ال�صعب
م�أ�س�سة هذه االتفاقات وحمايتها من امل�صالح النافذة يف
غياب �سلطات القرار للتخطيط والت�صنيف املدين على
امل�ستويني املحلي والبلدي .هناك �إمكانية كبرية لتطبيق
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هذه االتفاقات يف مناطق الإن�شاءات احلديثة يف بلدان
جمل�س التعاون اخلليجي وم�صر والأردن مث ًال .وعلى
رغم �أن هذه البلدان �أعلنت التزامها البيئي ،خفّ �ض
املط ّورون �سقف التزاماتهم حتديد ًا بعد الأزمة املالية عام
 .2008يف حاالت كهذه ،توفر االتفاقات املتفاو�ض عليها
�إطار عمل للحكم الفعال بهدف تطبيق هذه االلتزامات
البيئية �ضمن مناطق الإن�شاءات الكبرية.

هذه القرو�ض عرب طرف ثالث ،حيث توفر هيئات حكومية
�أو مانحون حوافز مالية للم�صارف ،التي توفر بدورها
قرو�ض ًا بفوائد منخف�ضة لزبائنها ( .)UNEP, 2011bيف
لبنان على �سبيل املثال ،وبدعم من امل�صرف املركزي،
تقدم امل�صارف التجارية قرو�ض ًا مي�سرة للأفراد واملط ّورين
لتطبيق معايري الطاقة الكفوءة واملتجددة يف املباين
املوجودة واحلديثة على حد �سواء.

ب .مبادرات متكني ال�سوق

وتت�ضمن التوعية جمموعة وا�سعة من اخلطوات خللق
طلب تلقائي من خالل حمالت �إعالمية هادفة .على
�سبيل املثال ،ميكن تقدمي برامج لبناء قدرات امل�صممني
واملهند�سني وتدريبهم لتطوير �سل�سلة �إمداد حملية
جمدية .وقد تت�ضمن مبادرات �أخرى يف هذا النطاق
التعريف بربامج الت�صنيف الطوعية وبرامج للقيادة
وجوائز.
ومن خالل الرتكيز على برامج الت�صنيف الطوعية،
تكون الإمكانات واعدة يف املنطقة العربية .وتزداد
الربامج املحلية يف بلدان عربية عدة مثل برناجمي
«ا�ستدامة للتقييم بدرجات الل�ؤل�ؤ»يف �أبوظبي
و«�أرز»يف لبنان .وقد �أثبتت التجربة من برناجمي
�شهادات  LEEDو BREEAMالدوليني امتثا ًال متزايد ًا
يف ال�سوق ،ما خلق تناف�س ًا �صحي ًا بني �شركات البناء
الكربى على ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات البناء الأخ�ضر
للفوز مب�شاريع كربى مثل امل�ست�شفيات واملدار�س .من
جهة �أخرى ،يجب �أال ي�ستهدف تبني املعايري اخل�ضراء
يف املباين العامة امل�شاريع الكربى فقط ،بل �أي�ض ًا
تعهدات م�شاريع م�ساكن ذوي الدخل املحدود� ،شرط
التحكم بالكلفة .وحتفز هذه املبادرات عادة االبتكارات
الالزمة لتح�سني قاعدة املعلومات �ضمن �سال�سل �إمداد
البناء املحلية ،ومن �ضمنها امل�صممون واملهند�سون
وم�صادر املواد والبنّا�ؤون.

ال بد من �أن ترتافق قوانني البناء مع معايري متكينية
لتعزيز ن�شوء �سوق م�ستدام للمباين اخل�ضراء ،تت�ضمن
�أدوات اقت�صادية ومالية وتوعوية (;RCREEE, 2010
.)Iwaro and Mwasha, 2010
�إن برامج �شهادات الأداء وعقود �أداء الطاقة هما منوذجان
عن املعايري التي ت�ستخدم يف البلدان املتقدمة .هناك
�إمكانيات جيدة لعقود �أداء الطاقة يف قطاع املباين
التجارية يف البلدان العربية ،وحتديد ًا حيث تعك�س
�أ�سعار الطاقة الكلفة احلقيقية مثل الأردن واملغرب
والأرا�ضي الفل�سطينية وتون�س.
وتت�ضمن الأمثلة على احلوافز والأدوات املالية
واالقت�صادية �إعفاءات �ضريبية ودعم ًا حكومي ًا وقرو�ض ًا
مي�سرة وم�ساعدات .فالإعفاءات ال�ضريبية كفيلة
بتحفيز مبيعات التقنيات النظيفة ،مثل �أنظمة
التدفئة والكهرباء بالطاقة ال�شم�سية ومواد العزل
والأجهزة املنزلية الكفوءة بالطاقة واملياه و�إمدادات
الإنارة املقت�صدة بالكهرباء .وينا�سب الدعم احلكومي
وامل�ساعدات ذوي الدخل املحدود الذين «مييلون نحو
عدم اال�ستثمار يف كفاءة الطاقة حتى و�إن توفر لهم
ر�أ�س املال» ،وفق «يونيب»( .)2011bيف تون�س
على �سبيل املثال� ،أطلق املركز التقني ملواد البناء ،وهو
هيئة متخ�ص�صة تابعة لوزارة ال�صناعة والتكنولوجيا،
برنامج  PRO-SOLالذي يقدم حوافز مالية ال�ستخدام
�أنظمة ت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية وبرنامج PRO-
 ISOLالذي يقدم حوافز مالية للعزل احلراري للأ�سطح
وامل�ساكن .وكان لهذين الربناجمني �أثر ملحوظ يف
تبني �أنظمة ت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية ون�شرها
تدن
وتطوير �سوق مناف�س لها يف البالد ،وحتقيق ّ
ملحوظ يف تكاليف منتجات العزل تراوح بني  40و50
يف املئة (.)RCREEE, 2010
وباقرتانها مع معايري الأداء ،تنجح القرو�ض املي�سرة يف
ت�شجيع املنازل على حت�سني كفاءة الطاقة .وميكن �إعطاء

ج .مواجهة العوائق البنيوية

تعد املباين التي ينظر �إليها من زاوية �إنتاجية �ضيقة
عادة منتجات ذات تقنيات متدنية ،لكنها عملي ًا نتاج
�أنظمة مركبة ( )Gann and Salter, 2000تنطوي
على مناطق معرفية متنوعة وموارد مادية خمتلفة
و�شبكة متباينة من اجلهات الفاعلة .تحُ ل هذه ال�شبكة
َّ
وت�شكل �شبكة جديدة مع
بعد �إكمال م�شروع البناء،
�إطالق م�شروع جديد(Manseau and Seaden,
 )2001ال ت�ضم غالب ًا جمموعة اجلهات نف�سها .وكثري ًا
�ست�شهد بتنظيم م�شروع ما وبالطبيعة املجز�أة
ما ُي
َ
ً
ل�صناعة البناء نظرا للتحديات والعوائق التي يفر�ضانها
�أمام التحول الأخ�ضر للقطاع .يف هذا ال�سياق� ،سوف

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
يكون من ال�ضروري مواجهة العوائق البنيوية من �أجل
جناح جهود التخ�ضري.
هناك اختالفات مهمة يف بنية �صناعة البناء وقاعدة
املعرفة يف �أنحاء املنطقة العربية ،مع احتمال ت�أثريها
على ا�سرتاتيجيات البناء الأخ�ضر .على �سبيل املثال،
ا�ستقطبت ن�شاطات البناء امللحوظة وامل�شاريع الكربى
يف بع�ض بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �شركات
كربى من خمتلف �أنحاء العامل ذات خربة وا�سعة يف
الت�صميم والهند�سة .لن يكون توظيف املعلومات
واخلربات الالزمة لتطبيق مبادرات البناء الأخ�ضر
�صعب ًا على هذه ال�شركات ،مع �أنه قد يتطلب تكاليف
�إ�ضافية كبرية .من جهة �أخرى ،تبقى هذه ال�صناعة
يف البلدان العربية ذات الدخل املحدود �إىل املتو�سط
حملية وجمز�أة وتعتمد على �صغار املتعهدين و�أ�صحاب
امل�شاريع .و�سوف يتطلب الرتويج للتحول يف ممار�سات
هذا القطاع داخل هذه البلدان جهود ًا كبرية لبناء قدرات
البنّائني وامل�صممني واملهند�سني واملط ّورين.
ويف ما يخ�ص قاعدة املعلومات ،متت اال�ستعانة
بتعديالت �أدخلت على املناهج التعليمية يف كليات
الت�صميم والهند�سة وم�ؤ�س�سات التدريب املهني يف
البلدان اال�سكندينافية كمعايري حتويلية جوهرية
لقطاع البناء ( .)Emtairah, 2008وت�ضمنت
التعديالت �إدخال االعتبارات البيئية يف كافة جوانب
ت�صميم املباين و�أعمال البناء .وثمة تطورات واعدة يف
هذا املجال بعد �إطالق برامج جديدة للتعليم العايل
يف حقول الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة 7يف بع�ض
اجلامعات العربية .لكنها يجب �أن ترتافق مع تغيريات
�إ�ضافية للمناهج الرئي�سية على م�ستوى التدريب املهني
يف جميع مراحل �سل�سلة �إمداد البناء.

 .Vت�أثريات التحول �إىل املباين اخل�ضراء
من �ش�أن التحليل الدقيق وال�شامل لتكاليف املباين
اخل�ضراء وفوائدها �أن ي�ستك�شف ت�أثريات تطبيق
جمموعة من املعايري التي ناق�شناها �أعاله بناء على
حتليل دورة حياة املباين� .سوف يتطلب تخ�ضري
قطاع البناء يف العامل العربي ا�ستثمارات يف الت�صميم
والهند�سة ،ومواد م�ستدامة ،وتكنولوجيا نظيفة.
ووفق بع�ض التقديرات� ،سوف يزيد ذلك الكلفة املبدئية
لت�شييد مبنى ب�سيناريو «العمل املعتاد»(business-
 .)as-usual) (UNEP 2011bلكن تقييم الفوائد ب�شكل
�صحيح يتطلب احت�ساب الكلفة الإجمالية للملكية

خالل فرتة حياة املبنى� .سوف يكون هناك �أي�ض ًا تكاليف
انتقالية مرتبطة بتطبيق املعايري التمكينية �أعاله ،مبا
فيها برامج الدعم احلكومي وحوافز ال�سوق لت�شجيع
هذه التغيريات التحويلية يف قطاع البناء .عالوة على
ذلك ،يجب �أن ي�سلط التحليل ال�ضوء على �إعادة توجيه
اال�ستثمار نحو املباين اخل�ضراء يف البلدان ذات املوارد
العامة املحدودة التي كانت لت�ستثمر لوال ذلك يف جمال
اقت�صادي �آخر .من جهة �أخرى ،تذهب فوائد اال�ستثمار
يف املباين اخل�ضراء �أبعد من حتقيق �أداء بيئي جيد
لتجلب تغيريات اجتماعية واقت�صادية �إيجابية.

�أ .الت�أثريات االقت�صادية

تحُ قَّ ق الفوائد االقت�صادية الأولية للمباين اخل�ضراء
على م�ستوى املنازل عرب الوفورات يف فواتري الطاقة
واملياه .ويف حني توجد وجهات نظر متناق�ضة حول
التكاليف املبدئية ،يجب �أال تزداد تكاليف البناء كثري ًا
نتيجة التح�سينات امل�ضافة لكفاءة الطاقة واملياه .وتُبني
جتارب �أخرى �أن تكاليف البناء تزداد عادة بني  3و5
يف املئة ب�سبب حلول كفاءة الطاقة ،على رغم احتمال
اختالفها بح�سب نوع املبنى .ولتخفي�ض �إجمايل
ا�ستهالك الطاقة واملياه �أثر �إيجابي مبا�شر على تكاليف
دورة حياة املباين .وتفيد درا�سات حتليلية يف الواليات
املتحدة �أن ا�ستثمار نحو  2يف املئة من تكاليف البناء
املبدئية عادة ما يولد وفورات مدى احلياة تفوق قيمة
اال�ستثمار الأويل ب�أكرث من  10مرات .وت�شمل معطيات
الكلفة التي ا�ستُخدمت يف الدرا�سة الطاقة واملياه
والنفايات واالنبعاثات والت�شغيل وال�صيانة والإنتاجية
وال�صحة (.)Kats, 2003
ومن الفوائد الأخرى املهمة لتطبيق ممار�سات البناء
الأخ�ضر خلق وظائف و�صناعات جديدة .8ويف ما
يتعلق بتحديث املباين املوجودة ،ي�شري �أحد التقديرات
�إىل خلق  14-10وظيفة مبا�شرة و 4-3وظائف غري
مبا�شرة لكل ا�ستثمار بقيمة مليون دوالر يف حتديثات
كفاءة البناء ( .)UNEP, 2011bومع �أن هذه الأرقام
مبنية على �سوق الإ�سكان الأمريكي ،ميكننا التوقّ ع �أن
يت�ضاعف معدل خلق الوظائف �أو يزيد ثالثة �أ�ضعاف
نظر ًا �إىل متو�سط �إنتاجية العمال وعوامل الكلفة يف
هذا القطاع يف املنطقة العربية .عرب توفري  40وظيفة
مبا�شرة وغري مبا�شرة لكل ا�ستثمار مبليون دوالر يف
ن�شاطات التحديث� ،سوف يتوفر نحو مليوين وظيفة
خالل ال�سنني الع�شر املقبلة عن طريق اال�ستثمار
مبعدل  5000دوالر لكل مبنى لتحديث كفاءة الطاقة
واملياه يف  10ماليني مبنى ( 20يف املئة من خمزون
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املباين املوجودة) يف العامل العربي.

�أحد �أهم الطرق املجدية الكلفة لتقلي�ص االنبعاثات
امل�سببة لتغري املناخ.

متدن البلدان العربية م�ستوطنات ع�شوائية
تُنتج �سرعة ّ
ومناطق فقرية �ضخمة .فاملناطق التي ت�شغلها املنازل
الع�شوائية والرخي�صة يف غالبية هذه البلدان �شا�سعة.
ويف هذا ال�سياق ،ي�شكل توفري م�ساكن خ�ضراء معقولة
الكلفة للفقراء حتدي ًا كبري ًا يف وقت يواجه كثريون عوائق
اقت�صادية كبرية لتحمل كلفة امل�ساكن التقليدية .لكن
حتليل الإ�سكان االجتماعي ال يف�ضي �إىل نتائج وا�ضحة
حول ما �إذا كانت كلفة امل�ساكن االجتماعية اخل�ضراء
�أعلى عند بنائها ،فمميزات الت�صميم البيئي قد تكون �أو
ال تكون بال�ضرورة �أغلى من امل�ساكن التقليدية (UNEP,
 .)2011bعلى �سبيل املثال� ،أظهرت نتائج مباراة حديثة
لت�صميم امل�ساكن االجتماعية ،نظمها مركز درا�سات
البيئة املبنية يف الأردن ( ،)CBSEتقديرات ثابتة
للتكاليف املبدئية للمباين اخل�ضراء ميكن مقارنتها
بتلك التقليدية( . )CBSE, 2010و ُيظهر دمج تكاليف
دورة احلياة يف حتليل املباين اخل�ضراء بو�ضوح تقلي�ص
التكاليف ال�شهرية للملكية وال�صيانة بنحو  30يف املئة
( ،)CBSE, 2010ما يجعلها خيار ًا �أكرث جاذبية لربامج
الإ�سكان االجتماعي.

ثاني ًا� ،إن التحول الأخ�ضر لقطاع البناء ق�ضية اقت�صادية
واجتماعية �أي�ض ًا .وحتمل �إحدى الفوائد الرئي�سية
لتطبيق ممار�سات البناء الأخ�ضر قيمة م�ضافة لناحية
خلق وظائف و�صناعات جديدة� .8سوف ي�ساعد رفع
الدعم عن املياه والطاقة وحتويل جزء من هذه الوفورات
نحو الإ�سكان االجتماعي الأخ�ضر على تقلي�ص عبء كلفة
اخلدمات الأ�سا�سية لذوي الدخل املحدود (من خالل
مكا�سب الكفاءة) .يف الوقت ذاته ،يزيل هذا التحول يف
الدعم �أحد �أبرز م�ش ّوهات ال�سوق ويقدم تربير ًا اقت�صادي ًا
للمباين اخل�ضراء يف �سوق امل�ساكن .بناء عليه� ،سوف
يكون لرتويج ممار�سات البناء الأخ�ضر ت�أثريات بعيدة
املدى على التحول املدين امل�ستدام والنمو االقت�صادي يف
منطقة ت�شهد متدن ًا �سريع ًا ومعدالت بطالة عالية.

ب .الت�أثريات االجتماعية

ج .اال�ستدامة البيئية

�سوف يكون لتخ�ضري املباين ت�أثريات �إيجابية جوهرية
�إزاء التحديات البيئية الكبرية التي تواجه املنطقة ،مثل
ندرة املياه وتغري املناخ وا�ستخدام الأرا�ضي والنفايات
وال�صرف ال�صحي .وبالرتكيز على املياه حتديد ًا ،ميكن
�أن ت�سفر معايري كفاءة املياه يف املنازل عن وفورات
كبرية مع تخ�صي�ص جزء من اال�ستثمار للتجهيزات.

 .VIخامتة وتو�صيات
من �ش�أن النمو ال�سريع يف �أعمال البناء والت�أثريات
البيئية املهمة املرافقة للنمو احلايل وامل�ستقبلي ملخزون
املباين املوجودة� ،أن يدعم الرتويج ملمار�سات البناء
الأخ�ضر يف البلدان العربية� .أو ًال ،ما زالت ممار�سات
البناء احلالية تروج ملخزون البناء غري الكفوء والرديء
الت�صميم وال�سيء العزل ،والذي توجد فيه �أنظمة تدفئة
وتربيد و�أجهزة كهربائية غري كفوءة .ويتوقع �أن تقل�ص
ممار�سات البناء اخل�ضراء ا�ستهالك الكهرباء وحتافظ
على املياه ،يف وقت ت�شهد معظم البلدان العربية ازدياد ًا
يف الطلب على الطاقة وحمدودية يف املوارد املائية.
عالوة على ذلك� ،إن حت�سني �أداء الطاقة يف املباين هو

يف غ�ضون ذلك ،يتم جتزئة املبادرات احلالية واجلهود
ال�سيا�سية ،وت�ستهدف �أجزاء خمتارة من �سل�سلة
القيمة من دون �أخذ التفاعالت داخل �صناعة البناء
يف االعتبار .وقد �سجلت جناحات حمدودة يف خلق
حتول حقيقي وفعال لقطاع البناء نحو ت�شييد املباين
الكفوءة باملوارد� .سوف يتطلب تخ�ضري املباين وحتقيق
حتول عمراين م�ستدام يف املدن العربية ا�سرتاتيجيات
�شاملة وطويلة املدى ت�أخذ يف االعتبار ال�سياق العمراين
اخلا�ص ،وبنية �صناعة البناء ،واجلزء امل�ستهدف من
�أ�سواق البناء .ولتحقيق حتول فعال يف القطاع ،ال بد
من تطوير هذه اال�سرتاتيجيات بالتن�سيق مع ن�شاطات
وتدخالت خ�ضراء �أخرى على النطاق العمراين
ويف قطاعات خمتلفة ،حتديد ًا النقل والطاقة واملياه
و�إدارة النفايات� .أخري ًا ،ت�ستلزم ا�سرتاتيجية التدخل
الفعال حتديد م�ستويات الأداء احلالية وو�ضع �أهداف
وا�ضحة وواقعية لأداء الطاقة واملياه وفق �أنواع املباين
وا�ستعماالتها املختلفة.
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ملحق خا�ص

اال�ستدامة البيئية يف العمارة العربية التقليدية
وائل امل�صري
تُ عنى العمارة التقليدية باملكان ،وهي تت�أثر وتتكون نتيجة
قوى بيئية وعوامل اقت�صادية واجتماعية .وقد تطورت عرب
تفاعل الإن�سان مع بيئة معينة مع مرور الوقت ،م�ستخدمة
تقنيات البناء املتوفرة .وتعك�س الأمناط والأ�شكال والتفا�صيل
املعمارية نتيجة هذا التفاعل .يجب �أن ي�ؤدي الفهم الكايف
لتطور هذه العنا�صر واملنطق الذي يحكمها �إىل مقاربة منطقية
�أكرث عند تبنيها وتف�سريها اليوم كعنا�صر ت�صميم م�ستدامة،
ولي�س الرجوع �إليها عموم ًا كرموز �أو �أدوات ب�صرية جذابة
ورومان�سية.
على �سبيل املثال ،مت تبني املنازل ذات الفناء الداخلي كابتكار
«�أخ�ضر»لتوفري مناخ حملي مالئم يف قيظ ال�صحراء ،وقد �شكّ ل
بناءاً �صديق ًا للبيئة فع ًال .واختلف حجم الفناء وم�ساحته ب�شكل
ملحوظ ليعك�سا الظروف البيئية املحددة يف كل منطقة ،وكذلك
العوامل االجتماعية واالقت�صادية واملدنية .فقد كانت فناءات
املنازل القدمية يف القاهرة �صغرية و�ضيقة مع حد �أدنى من
الأروقة التي تعمل ك�أوعية للتربيد� ،أو من دونها ،بينما كانت
الفناءات يف منطقة اخلليج ف�سيحة عموم ًا مع قناطر مظللة
ومقايي�س ت�ساعد على احلماية من العوا�صف الرملية .وحيث
مل تكن الأر�ض حمدودة امل�ساحة ،كان يبنى �أكرث من فناء يف
املنزل لتلبية احلاجات املختلفة للعائلة .ومن الأمثلة الأخرى
�إقامة جمموعة فناءات متجاورة ت�سمح بانتقال التهوية يف ما
بينها .وقد �أقيمت م�ساكن بطبقات خمتلفة تتغري ا�ستخداماتها
بني اجللو�س والنوم يف �ساعات خمتلفة من النهار والليل ،وعند
تغري الف�صول .وتت�ضمن املنازل القدمية يف بغداد هذا اال�ستخدام
العمودي املبتكر حول الفناء الداخلي املركزي.
ا�ستخدمت الأروقة والعرائ�ش وامل�شربيات يف املنازل من �ضمن
�أدوات عديدة لتظليل غرف اجللو�س �أو لتخفيف �ضوء ال�شم�س
القوي .وا�ستخدمت القطات الرياح �أو الأبراج ب�أ�شكال خمتلفة
يف �أماكن عدة يف املنطقة للتغلب على الرطوبة الناجمة عن بقاء
الرياح يف �أماكن اجللو�س .على �سبيل املثال ،باتت �أبراج الرياح
التي ا�ستُ قدمت من �إيران �إىل دبي القدمية مو�ضوع درا�سات علمية
حديثة وفحو�ص خمربية لتقييم �أدائها البيئي .وقد در�س ح�سن
فتحي بدقة القطات الرياح يف منازل القاهرة يف منت�صف القرن
الع�شرين ،وك�شف م�ساهماتها الق ّيمة يف الراحة البيئية يف قاعة
القاهرة ال�شهرية.

و�أقيمت �شالالت �صغرية ونوافري مياه وزرعت �أحوا�ض يف امل�ساحات
اخلا�صة والعامة يف هذه املنازل لتخفي�ض احلرارة وتلطيف املناخ
املحلي .وقد خدم وجود املزروعات الأهداف اجلمالية والرمزية
والرتفيهية للت�صاميم التف�صيلية واملعقدة حلدائق الفناءات من
�إيران �إىل �أ�سبانيا العربية .وتعك�س طبيعة حدائق كهذه �أي�ض ًا
الظروف البيئية القا�سية يف املنطقة وندرة املياه ال�ضرورية لها،
وهي م�ستوحاة من ثقافة الطبيعة التي ت�ستقي رمزيتها من
ال�صور القر�آنية حلدائق اجلنة.
عرب التاريخ ويف �أنحاء املنطقة العربية\الإ�سالمية ،ا�ستخدمت
�أدوات املياه ب�شكل خالق يف املنازل ،وميكن ر�ؤيتها يف القاهرة
ودم�شق ومدن �إيران واملغرب والأندل�س .فنافورة املياه �أكرث
فاعلية من بركة �ساكنة باحلجم ذاته ،وهي ال تلطف الهواء فقط
بل «تنظفه» .يف بع�ض املنازل العربية القدمية ،ا�ستبدلت النافورة
بال�سل�سبيل الذي ينبع من حجرة جانبية تدعى الإيوان �إىل بركة يف
و�سط الفناء اخلارجي .يبنى ال�سل�سبيل من بالطة رخام منحوتة
متموج ،تنحدر عليها املياه م�ؤدية �إىل التربيد التبخريي.
ب�شكل
ّ
وت�شكل النوافري وقنوات املياه الباقية يف حدائق ق�صر احلمراء
�شهادة على املعرفة والتقنيات الهند�سية املتقدمة التي طورها
وتبناها معماريون ومهند�سون عرب .وما زالت قنوات املياه يف
حدائق جينرياليف توفر مياه ًا نقية باردة من جبال �سيريا نيفادا
البعيدة .وتعك�س جمالية نوافري املياه يف حدائق فناءات ق�صر
احلمراء واملنطقة وعي ًا بيئي ًا مرهف ًا ،معربة عن قيمة املياه يف هذا
اجلزء من العامل.
توظف املياه ب�شكل مبا�شر �أكرث يف بع�ض الفناءات .ففي �صحن
العديد من امل�ساجد القدمية يف فا�س وا�سطنبول مث ًال ما زالت نوافري
املياه ت�ستخدم للو�ضوء وال�شرب ،كما احلال يف م�سجد القرويني
يف فا�س .وعلى نطاق �أ�صغر ،و�ضعت �أوعية مياه ال�شرب داخل
م�شربيات منوذجية يف منازل القاهرة القدمية لرتطيب الهواء
وتربيد املياه يف �أوعية ال�شرب التي ت�سمى م�شربيات .على النطاق
العمراين ،ا�ستخدمت مياه الأ�سبلة لل�شرب عادة يف مدار�س تعليم
القر�آن لل�صغار (الكتّاب) لالحتفاء بالقاهرة القدمية معماري ًا
وعمراني ًا .وي�شكل �سبيل وكتاب عبدالرحمن كتخدا يف القاهرة
القدمية مثا ًال منوذجي ًا على ارتباط املياه بالثقافة .ولنوافري مياه
ال�شرب �أي�ض ًا خ�صائ�ص وظيفية وجمالية واجتماعية مهمة يف
الطابع العمراين للمدن والقرى املغربية .وقد بذلت جهود كبرية
ال�ستخدام هذا املورد الطبيعي الثمني واحلفاظ عليه وج ّره �إىل
املدن والأرياف ،لال�ستهالك املحلي والري وال�صناعة� .إن ا�ستخدام
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الف�صل 6

املدن واملباين

املياه يف تلك املباين واملدن والأرا�ضي الزراعية هو نتاج ثقافة حترتم
هذا املورد الوطني الثمني وتقدره.
مل تت�أثر الهند�سة املعمارية التقليدية باملمار�سات البيئية فقط،
�إمنا �أي�ض ًا بتلك االجتماعية-الثقافية والدينية .فقد جنح التوجه
الداخلي العام للعمارة العربية\الإ�سالمية ،لي�س فقط من
وجهات نظر مناخية ،بل �أي�ض ًا يف طريقة �إر�ضائه للطبيعة املحافظة
للمجتمعات امل�سلمة العربية .فما تدعو �إليه تعاليم الإ�سالم من
خ�صو�صية وت�شديد على تكافل املجتمع واجلوار واحرتام اجلريان،
عربت عنه ر�سمي ًا املجمعات املتال�صقة من العمارة العربية
التقليدية ب�أزقتها ال�ضيقة وفناءاتها وف�صلها الوا�ضح بني امل�ساحات
العامة واخلا�صة .وقد روجت البنية االجتماعية والعالقات الأ�سرية
الوا�سعة والنمو للطابع الع�ضوي لتجمعات عمرانية كهذه ،يف حني
� ّأثرت طبيعة العالقة بني الفرد واملجتمع يف �شكل امل�ساحتني العامة

واخلا�صة يف املدينة و�شكّ لت الأبعاد الإن�سانية للتجربة العامة يف
ال�سياق العمراين ،التي جت�سدت مبفهوم الفريج �أو احلارة مث ًال.
وقد �شكّ لت القيم الثقافية ممزوجة باالعتبارات البيئية �شخ�صية
هذه املدن ،مع الرتكيز على العالقة القوية بني الطبيعة وال�شكل
املبني واملدى الإن�ساين واجلذور العمرانية والتوجه الداخلي
والت�شديد على م�ساحات اجللو�س �أكرث من الأغرا�ض �أو املباين
الفردية .فالكثافة العمرانية يف املدن العربية مث ًال خ ّلفت �أزقة
�ضيقة بني املباين� ،ساعدت على تظليل طرق تنقل امل�شاة ب�شكل
كبري وحمتهم من القيظ .وما زال من املمكن ر�ؤية �أمثلة على ذلك يف
مدن عربية تاريخية مثل فا�س ومراك�ش يف املغرب .وتعني الكثافة
العمرانية يف هذه املدن كذلك تقلي�ص �شبكات االنت�شار والنقل ،و�أنه
ميكن للنا�س �أن يعي�شوا ويعملوا ويت�سوقوا ويذهبوا لل�صالة م�شي ًا
�ضمن م�سافة قريبة ،وبالتايل تقليل ا�ستهالك الطاقة واحلاجة �إىل
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و�سائل النقل وتوفري الوقت الثمني وال�ضغط واجلهد للتنقل بني
هذه الأماكن .وجدير بالذكر �أن مراك�ش مث ًال ا�ستقطبت النا�س
للعي�ش فيها ولي�س فقط لزيارتها ك�سياح ،وروجت ل�سوق
العقارات الذي انتع�ش يف هذه املدينة القدمية يف القرن الواحد
والع�شرين م�ساهم ًا يف ا�ستدامتها وجدواها االقت�صادية .بينما
تعاين مدن قدمية �أخرى من الف�ساد والإهمال العام والتهديدات
املت�صاعدة وال�ضغوط الناجمة عن التمدن احلديث.
تطورت �أ�شكال العمارة التقليدية عرب �إجراء اختبارات وجتارب
ملواد و�أنظمة بنيوية وتقنيات .وقد �أثر احلر�ص واالقت�صاد يف املواد
والتكنولوجيات يف تطور �أنظمة الدعم والت�سقيف واجلماليات املرافقة
لها .خالل التاريخ الإ�سالمي ،نتج عن التفاعل مع ثقافات �أخرى عرب
الفتوحات والتجارة ا�ستعارة التقنيات وا�سترياد املواد والبنّائني ،ما
�أدى �إىل ن�شوء �أ�شكال و�أنواع من العمارة الهجينة التي �أعطت تنوع ًا
وحيوية للعمارة التقليدية يف مواقع جغرافية خمتلفة.
مت التحكم باحلرارة يف العمارة التقليدية عرب اختيار املواد بدقة.
يح�سن
وي�سبب جتاور املواد العاك�سة املختلفة انخفا�ض ًا يف احلرارة ّ
احلمل احلراري .ويقع �أول خط للتحكم على ال�سطح الذي تكون
حرارته حتت �أ�شعة ال�شم�س �أعلى من حرارة الهواء .لذلك ،تقلل
حركة الهواء فوق �سطح مفتوح ت�أثري احلر اخلارجي .وتزيد
املموجة غري امل�ستقيمة ،مثل الأ�سطح املقببة يف القد�س
الأ�سطح ّ
املجوف �أو الأحجار املنحوتة بدقة �أو
القدمية �أو طبقات القرميد ّ
حتى اجل�ص الزخرفية ،معدل توزع احلمل احلراري تلقائي ًا
وبالتايل تولد التربيد.
ت�شكل خ�صائ�ص االمت�صا�ص االنتقائي للمواد وانبعاثاتها دفاعات
فعالة جداً كذلك �إزاء ت�أثري الإ�شعاعات ،وهي مهمة ب�شكل خا�ص
يف ظروف احلرارة الزائدة .فاملواد التي تعك�س الإ�شعاعات بدل
امت�صا�صها وتطلق الكمية التي امت�صتها ك�إ�شعاع حراري� ،سوف
تخ ّف�ض احلرارة داخل املبنى .وترتبط جدران ال�سرياميك يف فناءات
منازل �إيران والعراق و�شمال �أفريقيا و�أ�سبانيا ،وكذلك ر�صف
الرخام املوجود يف معظم منازل املنطقة ،مبا�شرة بخ�صائ�ص هذه
املواد «الباردة».
تطورت الرمزية يف العمارة التقليدية نظراً للتفاعل القريب بني
الإن�سان والثقافة والطبيعة .وقد �ساعدت يف خلق رابط قوي بني
املجتمعات وبيئتها املادية ،منتج ًة ح�س االنتماء والهوية .وتعرب
العمارة الإ�سالمية عن هذه الرمزية عرب ا�ستخدام علم الهند�سة يف
الأ�شكال البنيوية وتطبيقات الأ�سطح املزخرفة ،وا�ستخدام اخلط
العربي ،وا�ستعمال املقرن�صات مث ًال ،واجلوانب الرمزية للألوان
وتركيبة الأ�سطح ،وكذلك ا�ستعمال املياه واحلدائق امل�ستوحاة

من الو�صف القر�آين للجنة .ونظراً لطبيعة الثقافات املعا�صرة
ال�سريعة التغري والتقدم ،تراجعت هذه الرمزية ب�شكل كبري يف
امل�ساكن احلديثة واملدينة .وميكن لفهم اجلوانب الرمزية للعمارة
التقليدية و�أثرها على رفاهية الأفراد وهوية املجتمعات �أن يغني
املمار�سات العمرانية احلالية وي�ضاعف قيمة �أهدافها.

خامتة

ميكن �أن تكون الدرو�س البيئية الواجب تعلمها من العمارة
التقليدية ذات قيمة ملحوظة .ف�أدوات مثل �أبراج الرياح وا�ستخدام
الفناءات وكافة و�سائل التعامل مع الطاقة «ال�سلبية»يف العمارة
التقليدية ،هي �أمثلة منا�سبة ومنوذجية للت�صميم الأخ�ضر.
ينبغي حتليل الإرث املعماري الغني للمنطقة وفهمه بدقة يف
�سياقه التاريخي واملادي اخلا�ص .ويجب �أخذ قيمه الإن�سانية
والثقافية والبيئية يف االعتبار ،وتكييفها وتطبيقها حيث كان
ممكن ًا ومنا�سب ًا يف الظروف والتقنيات املعا�صرة .لكن هذه
لي�ست دعوة �إىل اعتماد احللول التقليدية حلل امل�شاكل املعا�صرة
واملختلفة والأكرث تعقيداً ،بل �إىل ا�ستعمال مفاهيم وو�سائل
كهذه يف ظروف م�شابهة حيث ميكن �أن ت�ساهم �إعادة تقدمي
القيم التقليدية وتعزيزها يف اال�ستدامة البيئية والثقافية العامة
ملنطقة حملية معينة .وهي تتعلق �أي�ض ًا بامل�ساءلة الدقيقة ملدى
مالءمة املمار�سات احلديثة الراهنة للتخطيط والتمدن والنمو
العمراين ،الذي �ساهم يف تدهور نوعية احلياة يف املنطقة العربية
وتغريبها ب�شكل عام.
وائل امل�رصي مهند�س معماري� ،رشكة وائل امل�رصي ،معماريون ،خمططون،
يف الأردن.
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درا�سة حالة  :1بيت ال�سحيمي ،القاهرة
بيت ال�سحيمي هو منزل تاريخي ( )1796-1648يقع يف القاهرة
القدمية (الفاطمية) ،وميكن الو�صول �إليه عرب �شارع �ضيق قرب �شارع
املعز الرئي�سي .يعك�س التخطيط ّ
املركب للمنزل وت�صميمه ال�ضيق
تو�سعه التدريجي عرب الوقت .يت�ضمن فنا ًء م�ستطي ًال يف مركزه ،مع
حديقة خلفية �إىل جهة ال�شمال .وميكن الو�صول �إىل الباحة الرئي�سية
عرب مدخل منوذجي «منحن»يقود �إىل هذه امل�ساحة امل�ضاءة املع�شبة
التي مت احلفاظ على ت�صميمها الأ�صلي.
يزيد خمطط ال�صحنينْ احلجم املتاح للمناطق احلرارية ،لكي يتمكن
النا�س من اختيار املناخ الأكرث مالءمة حلاجاتهم .وي�سبب اختالف
احلرارة اليومي والف�صلي حركة تنقل داخل املنزل �أ�صبحت �أمراً
معتاداً وجزءاً من الثقافة .ويت�ضمن بيت ال�سحيمي �أماكن عديدة
ذات حرارة معتدلة حول فنائه املركزي ،مثل الك�أ�س والتختبو�ش
واملقعد واملقاعد املبنية داخل امل�شربيات.
ويعمل الفناء كمق�صورة ي�أتي �إليها الهواء البارد من ال�سطح ،لذلك
تربد الغرف ال�سفلية �أ�سرع خالل الليل .ويحفظ هذا الهواء البارد
�أطول ما ميكن .وال يحمي املدخل «املنحني»امل�ؤدي �إىل الفناء من
ال�شارع خ�صو�صيته فقط ،بل ي�ساعد �أي�ضاًَ على حفظ الهواء البارد
يف املق�صورة .وتت�ألف القوى احلرارية التي تعمل على جدران الفناء
و�أر�ضه من الأ�شعة ال�شم�سية وتبادل احلرارة امل�شعة .وت�ساعد
اجلدران العالية حول الفناء وزرع النباتات واملياه على تخفي�ض
احلرارة عرب التظليل ،وت�ساعد بالتايل يف حفظ الهواء البارد .وحتدد
اجلدران العالية حدود الفناء وتث ّبت برودته.
مف�ضل لتجمع العائلة .وامل�شربية املذكورة هنا بكرثة هي و�سيلة
بيئية وثقافية ومعمارية معقدة .فهذه النافذة الدقيقة لديها عادة
مق�صورة �صغرية يوجد فيها وعاء م�سامي مملوء باملياه .ويربد
الهواء اخلارجي عرب التبخر عند مروره فوق �سطح الوعاء .ويف
نهاية املطاف ،تربد املياه داخله وت�ستخدم لل�شرب ،ومن هنا جاء
ا�سم امل�شربية .ويخفف ت�صميم النافذة �إمكانية اخرتاق ال�شم�س
وال�ضوء للغرفة ،لكنه ي�سمح مبرور الهواء البارد �إىل الفناء .وكانت
هذه النوافذ ت�ستخدم ك�أماكن جلو�س مف�ضلة للتمتع بالن�سيم البارد
وال�ضوء املنقى واملناظر اخلارجية من دون انتهاك اخل�صو�صية.

ي�سري الن�سيم البارد الذي يولده اختالف ال�ضغط بني الفناء والغرف
املحيطة على مراحل ،يف حني ت�ساهم مراكز املراوح والقطات الرياح يف
القاعات املختلفة يف توزعه داخل املنزل .وي�ساعد هذا الن�سيم �أي�ض ًا
خمطط ال�صحنينْ يف هذا املنزل ،حيث يقع مقابل املدخل الرئي�سي
للفناء ترا�س م�سقوف ي�سمى «تختبو�ش» ،مع �ستار �شفاف يعطي
بعداً �إ�ضافي ًا للفناء عرب منظر احلديقة اخللفية .وهو مكان مف�ضل
للجلو�س ب�سبب الن�سيم الذي ي�سري بني القاعتني .ومير الهواء من
حديقة الفناء املظللة فوق املربدات التبخريية مثل الأوعية امل�سامية،
�إىل الفناء الأو�سع الدافىء .هناك �إح�سا�س خا�ص بالراحة يتم �إدراكه
من خالل تناوب الن�سيم الدافىء والبارد ،وهو خمتلف جداً عن
هذا املبنى هو منوذج عن النجاح البيئي ملفهوم املنزل ذي الفناء،
احلرارة الثابتة والرطوبة يف بيئة مك ّيفة ميكانيكي ًا.
ً
ويبقى اليوم دليال على مقاربات م�ستدامة مبتكرة تبناها ذاك
«املعاد»هو �أحد الأمكنة «احلرارية-االجتماعية»يف هذا النوع من املجتمع التقليدي .وقد ا�ستعادت يف ال�سنني القليلة املا�ضية جمدها
املنازل ،ي�شرف على الفناء الرئي�سي يف الطابق الأول .هو دائم�أً ال�سابق ،وتبقى مثا ًال مهم ًا على ابتكارات البناء التقليدي ،مق ّدمة
بارد ومنع�ش ويتمتع ب�أف�ضل منظر ون�سيم من الفناء ،وهو مكان درو�س ًا خالدة يف العمارة اخل�ضراء امل�ستدامة.
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درا�سة حالة  :2منازل الداللية ،الكويت
تقع منازل الداللية على �أربع قطع �أر�ض متجاورة ،متبنية فكرة
املنزل ذي الفناء .ويكون حجم كل منزل وقدرته الوظيفية متوا�ضع ًا
ن�سبي ًا مقارنة مع منازل مماثلة يف الكويت ت�صل م�ساحتها املبنية
�إىل نحو  600مرت مربع .ويبدو حجم الفناء مثالي ًا لعائلة �صغرية �أو
متو�سطة احلجم -نحو � 6 x 6أمتار -ويت�سع مع غرف اجللو�س
الداخلية لعائلة �صغرية و�ضيوفها.
تتناق�ض �شخ�صية هذا امل�شروع ب�شكل حاد مع �أ�سلوب العمارة
ال�سائد يف الكويت اليوم ،حيث متثل �أنواع املنازل مثل الفلل وال�شقق
قيم ًا و�أمناط ًا �سلوكية اجتماعية -ثقافية تختلف عن تلك التي
ميثلها املنزل التقليدي ذي الفناء.
�أ�صدرت بلدية الكويت خالل اخلم�سينات قوانني بناء جديدة
م�ستندة �إىل مناذج غربية� ،أدى اعتمادها �إىل انت�شار �أ�شكال عمرانية
تبدو متنافرة مع الإرث البيئي واملناطقي املحلي .على امل�ستوى
البيئي� ،أدى اعتماد �أ�سلوب املنزل -الفيال �إىل زيادة الأ�سطح
اخلارجية وحجم النوافذ واخرتاق احلر نتيجة ذلك ،وبالتايل ازداد
االعتماد على �أجهزة التربيد .من جهة �أخرى ،تق ّيد الأ�سوار حول
الفيال حرية احلركة بني الداخل واخلارج� ،إال �إذا كانت مرتفعة
مبا يكفي ملنع التطفل الب�صري .وال تفي �شرفات ال�شقق بغر�ضها
جيداً لأ�سباب م�شابهة ،ونظراً للحر ال�شديد يف الكويت .وقد �أدى
تطبيق تلك املفاهيم ،مع تبني �أفكار الت�صميم الغربية وا�ستعمال
التكنولوجيا املتقدمة لتوفري الراحة البيئية املطلوبة� ،إىل تال�شي
املنازل ذات الفناء من امل�شهد العمراين للكويت احلديثة.
يف م�شروع الداللية� ،ألغيت الأ�سوار بني الوحدات الأربع لإل�صاقها
ببع�ضها البع�ض ،ما �سمح ب�إقامة فناء مركزي ،و�شكل جدار املنزل
الواحد ذي الطبقتني اجلدار الرابع لفناء املنزل املجاور .ومت ذلك
بالتفاو�ض مع البلدية للح�صول على �إعفاءات من القوانني املحلية.
على امل�ستوى الوظيفي ،كان على الفناءات تلبية �أمناط احلياة
املعا�صرة للأ�سر الكويتية التي اعتادت �أجهزة التربيد والتهوئة يف
الداخل .وتوفر هذه املنازل خيار االنتقال من �أحد �أجزائها �إىل �آخر
�ضمن نظام مغلق كلي ًا و�سط الفناء .لكن الفناء يوفر مناخ ًا حملي ًا
معتد ًال ،وميكن اعتباره �أي�ض ًا عام ًال مكاني ًا فعا ًال وغرفة خارجية
�إ�ضافية حمم ّية ووا�سعة.

وت�أثري «املق�صورة الباردة» ،ما ي�سمح با�ستخدام �إ�ضايف للفناء
وي�ساعد على االقت�صاد با�ستهالك الطاقة ويقلل االعتماد على
الأجهزة امليكانيكية .وي�شكل الفناء �أي�ض ًا منوراً لدخول ال�ضوء
اخلافت املنقى �إىل الأجزاء الداخلية من املنزل ،ما ي�ساعد على تخفيف
ا�ستهالك الطاقة.

مع �أن هذا الت�صنيف ال يقدم حلو ًال للم�شكلة العامة لل�سكن يف مراكز
مدنية مكتظة يف املنطقة العربية ،لكنه ميكن �أن يوفر كثافة �أعلى
ومقاربة بيئية وثقافية �أكرث مالءمة ملمار�سات التخطيط احلالية
لوحدات �سكنية مماثلة .وقد �أثار امل�شروع االهتمام بالفناء كبديل
عملي قابل للتطبيق يف الفلل يف الكويت .ومع تعريف النا�س �أكرث
يت�ضمن الفناء نافورة وقناة مياه ،ونباتات مزروعة يف �أوعية ،وهو باملنزل ذي الفناء ،ي�ؤمل �أن يقود هذا االهتمام �إىل بحث �إ�ضايف يف
حماط برواق يف الطابق ال�سفلي ومقعد يف الطابق الأول وم�شربية� .إمكانيات التكيف بكلفة معقولة ،مدعوم ًا بتعديل قوانني البناء
وحت�سن عنا�صر كهذه املناخ املحلي املعتدل الذي يخلقه التظليل و�إرادة لتغيري �أمناط املعي�شة.
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مالحظات
ملعلومات مبدئية عن عدد �سكان هذه1
 راجع موقع هيئة ال�ش�ؤون االقت�صادية،املدن
. ق�سم ال�سكان،واالجتماعية يف الأمم املتحدة
ي�س ّلم بع�ض اخلرباء مبعدالت كثافة �أعلى2
 مرت1000  �شخ�ص لكل300  ت�صل �إىل،بكثري
.مربع
ملناق�شة �أكرث تف�صي ًال للموا�ضيع املعرو�ضة يف3
 راجع مقاالت "مفرتقات طرق،هذا اجلزء
عمرانية»يف �صحيفة "جوردن تاميز»ملحمد
 املقاالت موجودة.) حالي ًا-2004( الأ�سعد
،)CSBE( على موقع مركز درا�سات البيئية
http://csbe.org/urban_ :عمان
crossroads/introduction.htm
:م�أخوذة من �إح�صاءات البلدان الآتية4
،)2008( %12  لبنان،)2010( %12 الأردن
 قطر،)2009( %6 الأرا�ضي الفل�سطينية
 اململكة العربية ال�سعودية،)2005( %5,7
 الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي-%10
.)2010(
) انقطاع ًا يف2009( �شهدت الريا�ض وجدة5
التيار الكهربائي نظر ًا للطلب املتزايد على
.تكييف الهواء
حتى يف هذه املنطقة هناك نق�ص يف درا�سات6

.1

.2

.3

.4

.5

.6
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املدن واملباين

تقييم ال�سيا�سات ،ما ي�سلط ال�ضوء على
احلاجة �إىل درا�سات �صحيحة متعلقة بقطاع
البناء والإن�شاءات يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.
7 .7م�ؤ�س�سة «م�صدر»يف �أبوظبي رائدة يف برنامج
ماج�ستري يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
يركز على التكنولوجيا .وقد �شاركت جامعات
�أخرى يف الأردن وم�رص ولبنان والأرا�ضي
الفل�سطينية مع �رشكاء �أوروبيني يف م�شاريع
تطوير املناهج يف حقل كفاءة الطاقة يف املباين
والطاقة املتجددة.
8 .8على �سبيل املثال� ،سوف يتم خلق ما بني
 50000و 80000وظيفة بني الأعوام 2010
و 2020يف البلدان اال�سكاندينافية نتيجة
امل�ضي يف حتقيق الأهداف الوطنية لكفاءة
الطاقة يف املباين اجلديدة وحتديث املباين
القدمية .ملزيد من التفا�صيل ،راجع:

Andresen, I., Engelund Thomson, K., and
Wahlstrøm, A. (2010). Nordic Analysis of
Climate Friendly Buildings: summary report.
Nordic Council of Ministers (NORDEN),
Copenhagen.
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مقدمة
.I
ّ
يتميز االقت�صاد الأخ�ضر باال�ستثمارات العامة واخلا�صة
ّ
التي ت�ؤدي �إىل حت�سني م�ستويات العوائد االقت�صادية
وتعرف عملية حتويل
و�سالمة البيئة والتنمية االجتماعيةَّ .
�أي قطاع �إىل قطاع �أخ�ضر ب�أنها «عملية ت�شكيل الأعمال
التحتية بحيث تعطي مردود ًا �أف�ضل ال�ستثمارات
والبنى
ّ
ر�ؤو�س الأموال الطبيعية والب�شرية واالقت�صادية ،وت�ؤدي
يف الوقت عينه �إىل تخفي�ض انبعاثات الغازات امل�سببة
واحلد من ا�ستخراج وا�ستخدام
لالحتبا�س احلراري
ّ
ّ
املوارد الطبيعية وتوليد كميات �أقل من النفايات وتقليل
تو�ضع
الفوارق االجتماعية» ( .)Gueye, 2010وغالب ًا ما َ
ال�سيا�سات ،يف االقت�صادات اخل�ضراء ،يف ال�صيغ التي
حتفّ ز اال�ستثمار يف املبادرات اخل�ضراء .لذا ف� ّإن حتقيق
التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر يحتاج �إىل بيئة �سيا�سية
ّ
أولوياتها وتتعامل
ت�ضع رفاه الأفراد البعيد الأمد على ر�أ�س � ّ
مع املوارد ب�صفتها ثروات �أ�سا�سية للأجيال القادمة .ونظر ًا
اجلو ال�سيا�سي ال ميكن �أن ين�ش�أ �إ ّال يف ّ
ظل
لأن مثل هذا ّ
الدميوقراطية ،لذا نرى �أن الدميوقراطية �شرط �أ�سا�سي
ّ
لتحقيق االقت�صاد الأخ�ضر.
عام ،تدفع �إىل
املعروف �أن الن�شاطات االقت�صادية ،ب�شكل ّ
�إنتاج ال�سلع واخلدمات وتوزيعها وا�ستهالكها ،وهذا ما
وال�صحة العامة ميكن
العام
ّ
يو ّلد النفايات ،علم ًا ب� ّأن الرفاه ّ
حد كبري ،بنوعية وم�ستوى �إدارة النفايات.
�أن يت� ّأثرا� ،إىل ّ
ون�شري �إىل �أن �أ�شكال النفايات قد تكون �صلبة �أو �سائلة
متعددة
�أو غازية ،والنفايات ال�صلبة بدورها ذات �أنواع
ّ
من حيث حمتواها وم�صادرها ،كما يظهر يف ال�شكل .1
وت�ص ّنف النفايات ال�صلبة بالن�سبة مل�صادرها �إىل نفايات
بلدية �أو �صناعية �أو زراعية �أو طبية .وميكن ق�سمتها
بح�سب حمتواها �إىل نفايات خطرة وغري خطرة ونفايات
كبرية احلجم ونفايات حيوية املن�ش�أ.
و�إذا كانت النفايات املطروحة تُعترب ،ب�شكل عام ،عبئ ًا ،ف�إنها
يف االقت�صاد الأخ�ضر تُعترب مورد ًا ،نظر ًا لإمكانية حتويلها
وجعلها قابلة لال�ستعمال مرة ثانية .وي�ستخدم م�صطلح
«�إدارة النفايات ال�صلبة» لو�صف كل الن�شاطات املتع ّلقة
بجمع النفايات ال�صلبة وفرزها ومعاجلتها والتخ ّل�ص منها.
والهدف من الإدارة اخل�ضراء للنفايات ال�صلبة هو التعامل
مع النفايات مبا يتالءم مع ال�صحة العامة وي�أخذ بعني
االعتبار املخاوف البيئية مع املحافظة على املوارد من طريق
�إعادة ا�ستخدام النفايات وتدويرها.
غالب ًا ما تُنتج النفايات البلدية بكميات كبرية باملقارنة مع

باقي �أنواع النفايات .لذا ف� ّإن قيمة النفايات البلدية كمورد،
أهم
وكذلك �أثرها على ح�سن �سري �أعمال املدن ،يجعالنها من � ّ
عام .و�إدارة النفايات ال�صلبة
مك ِّونات النفايات ال�صلبة ب�شكل ّ
تن�شط االقت�صاد ب�شكل مبا�شر لأنّها تعتمد على وفرة
البلدية ّ
ومعدات املناولة
اليد العاملة وحتتاج �إىل ا�ستثمارات يف �آالت
ّ
والنقل واملعاجلة .كما �إن �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية تبعث
احلركة يف عدة ن�شاطات اقت�صادية منها التدوير و�صناعة
الكومبو�ست (ت�سبيخ النفايات) و�إنتاج الطاقة .نلقي يف
هذا الف�صل نظرة عامة على �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية
يف الدول العربية ونطرح �إ�سرتاتيجيات مقرتحة لتعزيز
التوجهات امل�ستدامة يف �إدارة النفايات .وتتلخّ �ص الأغرا�ض
ّ
الأ�سا�سية لهذا الف�صل يف ما يلي:
•عر�ض وتقييم االجتاهات التي ت�سود قطاع �إدارة
النفايات يف البلدان العربية.
•�إعطاء فكرة عامة عن �أف�ضل املمار�سات اخل�ضراء يف
�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
•درا�سة ال�شروط والأو�ضاع الالزمة من �أجل االنتقال
�إىل �أمناط م�ستدامة بيئي ًا يف �إدارة النفايات يف العامل
العربي.
التحول �إىل قطاع
•اقرتاح تدابري يف ال�سيا�سات لتحفيز
ّ
�إدارة نفايات �أخ�ضر.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ال�شكل 1

ت�صنيف النفايات ال�صلبة البلدية
النفايات ال�صلبة

حم�أة مياه املجارير

نفايات البناء والهدم

نفايات �ضخمة

تنظيف ال�شوارع

نفايات خطرة

نفايات خطرة

نفايات منزلية
(نفايات بلدية)

نفايات جتارية
و�صناعية
نفايات حيوية املن�ش�أ
نفايات جتارية
حيوية املن�ش�أ

امل�صدر:

نفايات احلدائق
عامة
نفايات احلدائق

خملفات املطابخ
احليوية

(نفايات متوين الطعام)

خا�صة
ّ

Council of Europe, 2007

ومتفرعاته
 .IIتعريف القطاع
ّ
ثمة حتديد من�شور لقطاع النفايات ال�صلبة يف البلدان
لي�س ّ
حالي ًا اقتبا�س �أحد تعريفات القطاع
العربية .لكن ميكننا ّ
العاملية �أو املتّفق عليها .فحكومة اململكة املتحدة مثالً
حتدد �إدارة النفايات وا�ستخال�ص موادها وتدويرها ب� ّأنها
ّ
«املنتجات والأنظمة واخلدمات الهادفة �إىل تقليل النفايات
احلد الأدنى وجمعها ومعاجلتها وف�صلها وا�ستخال�ص
�إىل ّ
موادها و تدويرها والتخ ّل�ص منها .وت�شمل هذه املخ ّلفات
الع�ضوية واملعادن والزجاج والبال�ستيك
الورق واملواد
ّ
ونفايات البناء والهدم والأدوات الكهربائية والب�ضائع
البي�ضاء (الأجهزة املنزلية).)UK, 2006( .

 .IIIاملمار�سات احلالية
زادت م�ؤخر ًا كم ّيات النفايات ال�صلبة املتو ّلدة يف البلدان
العربية نتيج ًة لزيادة ال�سكان والنمو االقت�صادي وت�سا ُرع
وتالحق خطوات الت�صنيع وارتفاع
التو�سع احل�ضري
وترية
ُ
ّ
م�ستويات املعي�شة وتغيرّ �أمناط اال�ستهالك ونق�ص التوعية

منو حجم النفايات مع تغيريات يف تركيب
العامة .وترافق ّ
ً
النفايات و�صفاتها نظرا لتغيرّ �أ�ساليب احلياة .و ُيتوقّ ع �أن تكون
كم ّيات النفايات ال�صلبة البلدية املنتجة يف الدول العربية عام
طن �سنوي ًا ( ،)LAS, 2009علم ًا
� 2020أكرث من  200مليون ّ
ّ
ب�أنّه ك ّلما ارتفع الناجت القومي زاد �إنتاج النفايات .وت�شكل
املواد الع�ضو ّية ،على العموم ،ما يرتاوح بني  50و  %60من
يتكون  %40 – 30من الورق
النفايات ال�صلبة البلدية بينما ّ
والبال�ستيك والزجاج واملعادن واملن�سوجات (.)LAS, 2009
لذا ف� ّإن حوايل  %80من جممل النفايات ال�صلبة البلدية
الناجتة يف البلدان العربية قابل للتح ّلل والتدوير .غري � ّأن
معدل التدوير ال يتجاوز .)AFED,2008( %5
ّ
وي�شار �إىل �أن مفهوم الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة
البلدية وا�ستخدام النفايات كمورد �آخذ يف االنت�شار يف
املنطقة العربية .لكن ال تزال قطاعات النفايات ال�صلبة يف
العديد من الدول العربية تعاين من �سوء التنظيم وتقدمي
اخلدمات ب�شكل ع�شوائي .وتتوىل البلديات �إدارة النفايات
ال�صلبة البلدية ،يف معظم املدن العربية ،و ُي�ستعان عموم ًا
مبقاولني من الباطن لتنفيذ بع�ض الأعمال مثل اجلمع
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�أمثلة من القطاعات الفرعية لإدارة النفايات
(منتجات و�أنظمة وخدمات)

•ا�ست�شارات حول احل ّد من النفايات واملطامر واملعاجلة الآلية
والبيولوجية ،وا�ست�شارات تنظيمية.
واملدكّ
ات و�آليات �إدارة
املتخ�ص�ص و�آالت التقطيع
•تقنيات مثل االحتواء
ّ
النفايات.
•جمع ونقل النفايات ال�صلبة.
•�إن�شاء املطامر  /املحارق (من دون ا�ستعادة الطاقة).
•�صناعة مع ّدات ومركبات تخزين  /جمع  /نقل النفايات ال�صلبة.
•�أبحاث وتطوير تقنيات جديدة لإدارة النفايات وتقنيات تخفي�ض
�إنتاج النفايات.
•معاجلة النفايات قبل الطمر  /الرتميد
•التزجيج
•�إن�شاء مرافق  /مع ّدات ال�ستعادة الطاقة واملواد.
خا�صة جلمع املواد وفرزها ومعاجلتها.
•�صناعة وجتهيز مع ّدات ّ
•جمع املواد و�إعادة معاجلتها.
•ت�شغيل مرافق ا�ستعادة املواد والطاقة ،مبا يف ذلك �صناعة الكومبو�ست
واله�ضم الالهوائي ومعامل حتويل النفايات �إىل طاقة.
•ف�صل ومعاجلة و�إمداد املواد القابلة للتدوير ومواد النفايات غري
جَ
املعالة.
•�أبحاث وتطوير و�إنتاج تقنيات وعمليات �أنظف.
امل�صدرUK, 2006 :

والنقل .و ُيالحظ �أن م�شاركة القطاع اخلا�ص قد ازدات يف
العقد املا�ضي� ،إ ّال � ّأن حجم النفايات التي يتم تناولها ال يزال
حمدود ًا .يوجد يف ب�ضعة بلدان عربية قطاع �إدارة نفايات
غري ر�سمي يعتمد يف مدخوله على تدوير النفايات .وتفتقر
معظم البالد العربية �إىل �إ�سرتاتيجية وطنية لإدارة النفايات
ال�صلبة وال توجد �أي قوانني �أو �أنظمة لرعاية هذا القطاع،
وذلك لأن االلتزام ال�سيا�سي ب�إدارة النفايات حمدود جد ًا.
وتتفاوت ممار�سات �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف العامل
العربي حالي ًا ،ب�شكل كبري ،بني منطقة و�أخرى .وتختلف
كل املمار�سات يف جميع مراحل �إدارة النفايات من ممار�سات
جد ًا يف بع�ض البلدان �إىل �أحدث الأ�ساليب والتقنيات
رديئة ّ
املجمعة،
يف بلدان �أخرى .وقد ت�صل كميات النفايات غري ّ
يف بع�ض البالد العربية� ،إىل حوايل  %50من جممل
والريفية.
النفايات املنتجة ،خ�صو�ص ًا يف املناطق النائية
ّ
يتم
وحتى �إن �أخذنا املناطق احل�ضرية ،ف�إن جمع النفايات ّ
ونقدم يف ما يلي
ب�شكل �أكرث انتظام ًا يف الأحياء
الغنيةّ .
ّ
ملحة عامة حول املمار�سات احلالية يف البالد العربية متبوعةً
بعر�ض للم�سائل ال�شاملة التي حتتاج اىل عناية.

�أ.التفاوت يف املمار�سات احلالية

ت�شمل ممار�سات �إدارة النفايات ال�صلبة يف العامل العربي
�أعمال جمع النفايات ونقلها وحتويلها وفرزها ومعاجلتها
والتخ ّل�ص النهائي منها .وتختلف هذه املمار�سات ب�شكل
كبري بني بلد و�آخر وحتى بني مكان و�آخر داخل البلد نف�سه
�أو املنطقة نف�سها .ويظهر هذا التباين يف املمار�سات احلالية
يف �إدارة النفايات يف العامل العربي ب�شكل بارز يف اجلدول
اجلر اليدوي وعربات احلمري
 ،1حيث يتبينّ مث ًال �أن عربات ّ
ما زالت ت�ستخدم يف نقل النفايات ،غري � ّأن ا�ستخدام
ّ
الر�ص ي�سود يف
واملغطاة و�شاحنات
ال�شاحنات املفتوحة
ّ
املناطق احل�ضرية .وال ت�ستخدم حمطات التحويل يف
الكثري من مناطق العامل العربي ،حيث تنطوي ممار�سات
حمطات التحويل يف بع�ض املناطق على ن�شاطات مناولة
حتتاج �إىل وفرة يف اليد العاملة يف مواقع على جوانب
ال�شوارع .كما تُ�ستخدم يف مناطق �أُخرى و�سائل التحويل
من بني املركبات �أو يف �أرا�ض مك�شوفة �أو يف حمطات
متطورة.
حتويل حديثة
ّ
يرتاوح تو ُّلد النفايات يف العامل العربي ما بني  0.5و 2.7
يومي ًا ( .)AFED,2008وتتوقّ ف كمية
كيلوغرام للفرد
ّ
إجمالية النا�شئة يف كل بلد على عدد ال�سكان
النفايات ال
ّ
ً
والناجت القومي الإجمايل .فمثال تنتج البحرين مليون
طن من النفايات �سنوي ًا� ،أما م�صر فتنتج  16مليون طن
اليومية من
معدالت �إنتاج الفرد
( .)AFED,2008وتبلغ ّ
ّ
النفايات ال�صلبة البلدية يف كل من م�صر والعراق والأردن
وال�سودان و�سورية وتون�س واليمن ما بني  0.5و 0.9
كيلوغرام .وتتوىل م�س�ؤولية �إدارة النفايات البلدية يف هذه
الدول ال�سلطات العامة املحلية مع م�ساهمة حمدودة من
القطاع اخلا�ص.
مييز �إدارة النفايات يف البلدان العربية ارتفاع
ومما ّ
ن�سبة النفايات غري املجموعة وحتويل معظم النفايات
ويالحظ �أن
املكبات امل�ضبوطة.
َ
املكبات املك�شوفة �أو ّ
اىل ّ
من�ش�آت الفرز وت�سبيخ النفايات (�صناعة الكومبو�ست)
عمليات �إدارة النفايات يف
تُ�شغَّ ل بقدرات حمدودة و� ّأن
ّ
ّ
ميزانيات �شحيحة
ظل
يف
تتم
ّ
العديد من البلدان العربية ّ
ناجمة عن عدم كفاية ا�ستعادة التكاليف وتدنيّ ر�سوم
معدالت �إنتاج النفايات هي �أعلى
تقدمي اخلدمات .ومع � ّأن ّ
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي حيث تبغ 2.7 – 1.2
يومي ًا ( ،)AFED,2008ف�إن هذه الدول
كيلوغرام للفرد
ّ
قادرة على توفري �إدارة نفايات �أف�ضل ت�صل خدماتها �إىل
املناطق النائية واملناطق ذات الكثافة ال�سكانية املنخف�ضة،
كما يبدو من ال�شكل  .2كما �إن دول اخلليج قد بد�أت �أي�ض ًا
بت�شغيل املطامر ال�صحية ،و�إن يكن مب�ستويات جناح
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� ّ
أقلُ .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن �أعمال تدوير النفايات ومعاجلتها
لي�ست منت�شرة بال�شكل الكايف.
ما زالت �أعمال التدوير و�إعادة اال�ستخدام وا�ستخال�ص
املواد يف مراحل الن�شوء الأوىل يف البلدان العربية ،مع
وثمة قطاع
�أنها �أخذت م�ؤخر ًا تكت�سب املزيد من االهتمامّ .
فاعل غري ر�سمي يقوم بدور ِ
ن�شط يف جمال فرز النفايات
ً
يدويا وحتتاج �إىل
وتتم معظم هذه الأعمال
ّ
وتدويرهاّ .
وفرة يف اليد العاملة .كما �إن االهتمام يزداد بعمليات
التحويل �إىل كومبو�ست نظر ًا لكثافة املحتوى الع�ضوي يف
النفايات ال�صلبة البلدية ،وقد زاد الإقبال يف بع�ض البلدان
العربية على ت�سبيخ النفايات كو�سيلة �إ�سرتاتيجية ملعاجلة
تقنيات حتويل
وطبقت بع�ض البلدان ّ
حمتواها الع�ضويّ .
النفايات �إىل طاقة با�ستخدام الرتميد واله�ضم الالهوائي
يتم التو�سع يف هذه
على نطاق منوذجي .غري �أنه مل ّ
الن�شاطات حتى الآن.
لكن بالرغم من ذلك ّ
تظل ن�سبة التدوير منخف�ضة حيث
املكبات .وال تزال املمار�سة
� ّإن معظم النفايات تنتهي �إىل ّ
ال�سائدة يف العديد من �أنحاء املنطقة العربية هي التخ ّل�ص
مكبات مك�شوفة.
من النفايات على جوانب ال�شوارع ويف ّ
وكثري ًا ما ُيلج�أ �إىل احلرق يف الهواء الطلق حيث توجد
املكبات .ي�ضاف �إىل ذلك � ّأن النفايات ال�صلبة البلدية
هذه ّ
متتزج عادة بالنفايات ال�صناعية والطبية عند التخ ّل�ص
وتتم معظم العمليات املربجمة للتخل�ص
من النفاياتّ .
مكبات «م�ضبوطة» ،كما ازداد
من النفايات برميها يف ّ
م�ؤخر ًا التخ ّل�ص منها يف املطامر ال�صحية ،وخ�صو�صاً
حيث يزداد الوعي ب�سالمة البيئة ،غري � ّأن الن�سبة املئوية
التي يتم التخ ّل�ص منها يف مثل تلك املطامر ال تزال ن�سبة
�ضئيلة �إذ �أن الرمي الع�شوائي ما زال �سائد ًا .وقد كان
وت�سرب النفايات �إىل املناطق
تلوث مواقع املطامر القدمية
ّ
ّ
حركت جهود الإ�صالح و�إعادة
التي
الدوافع
من
ال�سكنية
ّ
الت�أهيل يف عدة بلدان.

اجلدول 1

�سل�سلة املمار�سات احلالية يف �إدارة النفايات يف الدول العربية
�أنواع املمار�ســــات

اجلمع
النقل
التحويل

من جوانب ال�شوارع
جر يدوي
عربات ّ
ال �شيء

الفرز واملعاجلة ال �شيء

التخ ّل�ص

�صناديق ال�شوارع
عربات حمري

من املنازل
�شاحنات مفتوحة/مغطاة

جوانب ال�شوارع

من مركبة اىل �أخرى

م�ساقط القمامة
ر�ص
�شاحنات ّ
أرا�ض مك�شوفة
� ٍ

التدوير

تدوير و�صنع الكومبو�ست

حتويل النفايات �إىل طاقة/ترميد ه�ضم الهوائي

مكبات مك�شوفة
حرق يف الهواء الطلق �إلقاء يف جوانب ال�شوارع
ّ

مكبات م�ضبوطة
ّ

جمع حتت الأر�ض
حامالت حاويات
حمطات حتويل
طمر �صحي
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الف�صل 7
ال�شكل 2

�إدارة النفايات
�صورتان ُتظهران التباين يف م�ستوى خدمات �إدارة النفايات يف البلدان العربية

وباملقارنة مع حجم �صناعة التدوير يف الدول الأخرى ،ف�إن
تق�صري الدول العربية يف تدوير النفايات ال�صلبة البلدية
يعترب فر�صة اقت�صادية �ضائعة .وعالوةً على ذلك ف�إن �سوء
ي�سبب تدهور ًا فادح ًا يف البيئة
�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية ّ
وينجم عنه عواقب �سلبية مبا�شرة على ال�صحة الب�شرية
تدبر �أمر النفايات ال�صلبة ميكن
وم�ستويات املعي�شة .ف�سوء ُّ
الطفيليات واحل�شرات والأمرا�ض .وال
�أن ي�ؤدي �إىل ن�شر
ّ
�شك ب�أن عدم جميع النفايات ي�سبب مناظر م�ؤذية وروائح
كريهة �شديدة الأذى بالن�سبة للمجتمعات املحيطة .كما
�إن رمي النفايات ال�صلبة ب�شكل غري �سليم يجعل منتجات
تلوث الهواء واملياه ال�سطحية واملياه
النفايات املتح ّللة ّ
امللوثات طريقها �إىل الهواء
اجلوفية والرتبة .ثم جتد هذه ِّ
الذي نتنفّ �سه ،وميكن �أن تدخل �إىل �سل�سلة الغذاء عرب املاء
مما ي�شكّ ل خماطر
الذي ن�شربه �أو املحا�صيل التي ن�أكلها ّ
�صحية مبا�شرة ويرفع تكاليف العناية ال�صحية.

ب .م�سائل �شاملة بحاجة ملعاجلة

لي�ست املمار�سات وال�سيا�سات احلالية يف جمال �إدارة
النفايات يف البلدان العربية م�ستدامة اقت�صادي ًا .وغالب ًا ما
تن�ش�أ هذه املمار�سات بفعل وجود التمويل �أو فقدانه ،ولي�س
بدافع الفوائد االقت�صادية والبيئية البعيدة املدى .ونظر ًا
لعدم تطور القطاع وممار�ساته غري امل�ستدامة ،ف�إن احلاجة
إ�سرتاتيجية خمتلفة من �أجل خلق
منهجية �
ما�سة �إىل تبنّي
ّ
ّ
الظروف املالئمة لأمناط �أكرث ا�ستدامة يف ممار�سات �إدارة
النفايات.
متعددة حول �إدارة النفايات ال�صلبة
وبناء على نقا�شات
ّ
املعنيني
البلدية يف املنطقة �أجريناها مع عدد كبري من
ّ
بالإ�ضافة �إىل معايناتنا اخلا�صة لهذا القطاع يف عدد من
وعمان
الدول العربية ،ومنها البحرين وم�صر والكويت ُ

التوجهات وامل�سائل الرئي�سية
حددنا عدد ًا من
وقطر ،فقد ّ
ّ
التي حتتاج �إىل االهتمام الفوري .وهي على ال�شكل التايل:
النق�ص يف ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات الوطنية لإدارة
النفايات.
1 .1افتقار الدول العربية �إىل خطط حملية �أو �إقليمية
للإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة البلدية.
�2 .2ضعف م�ستويات التخ ّل�ص من النفايات يف املنطقة.
3 .3عدم كفاية متويل �إدارة النفايات وتدنيّ م�ستويات
ا�سرتداد التكاليف.
4 .4تزايد توليد النفايات بكميات مثرية للقلق.
5 .5فقدان الأنظمة ال�سليمة جلمع النفايات ونقلها وعدم
تغطيتها املناطق كافة.
6 .6عدم وجود مراقبة بيئية �سليمة يف مرافق النفايات
ال�صلبة البلدية.
7 .7معاناة القطاع من ق�صور �أنظمة وقوانني النفايات
ال�صلبة البلدية و�إنفاذها.
8 .8انعدام املعلومات املوثوقة التي ميكن االعتماد عليها
يف املراقبة والتخطيط.
9 .9معاناة القطاع من النق�ص يف العاملني امل�ؤهلني ذوي
اخلربة يف �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
1010نق�ص هائل يف التوعية العامة ب�ش�أن �إدارة النفايات
ال�صلبة البلدية.
ون�شري �إىل �أن احللول املقرتحة ب�شكل عام ملعاجلة م�شاكل
�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف البلدان العربية غالب ًا ما
تتّ�صف بال�سمات التالية:
متيز بني خمتلف
التنوع .فاحللول ال ّ
1 .1املركزية وعدم ّ
احتياجات وتبيانات الأحياء يف كل مدينة ويف ما بني
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املدن.
2 .2البريوقراطية ،حيث تكون احللول فوقية مفرو�ضة
من ال�سلطة بعد �أن ُتتّخذ من دون م�شاركة املجتمع.
3 .3مقاربات ت�ستلزم كثافة يف ر�أ�س املال .وذلك العتمادها
ُ�ستورد ،يف
ومعدات بالغة
على تقنيات
ّ
التطور ت َ
ّ
الغالب ،من الدول ال�صناعية.
4 .4االقت�صار على القطاع الر�سمي .فاحللول التقليدية ال
تعري اهتمام ًا �إ ّال للقطاع الر�سمي وتهمل وجود القطاع
غري الر�سمي و�إمكانية م�شاركته يف العمل ،بالرغم
من خربته يف جمع النفايات وتدويرها.
وعلى وجه الإجمال ،ف�إن �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية هي
من � ّ
تطور ًا يف معظم البلدان العربية .وهذا
أقل القطاعات ّ
ُ
عطي و�إىل
القطاع بحاجة �إىل اهتمام حكومي �أكرب ّ
مما �أ َ
حمرك ًا اقت�صادي ًا
تطوير يف املفاهيم ،وذلك �إذا �أُريد جعله ّ
م�ستدام ًا بد ًال من كونه عبئ ًا وعار ًا على املجتمع.

� .IVأف�ضل املمار�سات
يف االقت�صادات اخل�ضراء
ن�ش�أت �أف�ضل املمار�سات يف الدول ال�صناعية نتيج ًة لتطوير
التلوث
املفاهيم والتقنيات اجلديدة
املن�صبة على ّ
ّ
احلد من ّ
إنتاجية املوارد .وقد و ّلدت اعتبارات التفاعل بني
وعلى �
ّ
ً
التطورات الهامة يف
االقت�صاد واملجتمع والبيئة عددا من
ّ
املفاهيم والتقنيات اخل�ضراء خالل العقود القليلة املن�صرمة
( )Bass et al, 2009نعر�ض لها ب�إيجاز يف ما يلي.

�أ .تط ّور املفاهيم

تطور �سل�سلة متوا�صلة من املفاهيم اجلديدة ،خالل
جت�س َد ّ
ّ
توجه جديد ي�سعى لو�ضع �أطر
العقود القليلة املن�صرمة ،يف ّ
بديلة حلماية البيئة واملحافظة على املوارد .وهنا ملخّ �ص
أهم هذه املفاهيم:
ل ّ
عالج بول �إيرليك وجون هولدرن ت�أثري الن�شاطات الب�شرية
على الكرة الأر�ضية من خالل مفهوم «مناق�شة اال�ستهالك»،
أعدا مناذج ح�سابية لت�أثريات كل دوالر ُي�صرف على
حيث � ّ
تفهم ت�أثريات
وجه الأر�ض ( .)Bass et al, 2009وقد � ّأدى ُّ
الن�شاطات الب�شرية �إىل ن�شوء مفهوم «التنمية امل�ستدامة»
حددتها جلنة برونتالند (اللجنة العاملية املعنية
التي ّ
بالبيئة والتنمية) ،يف العام  ،1989ب�أنها «التنمية التي تفي
باحتياجات احلا�ضر من دون االنتقا�ص من قدرة الأجيال
القادمة على الوفاء باحتياجاتها» .ويدعو هذا املفهوم �إىل
املحافظة على قاعدة موارد للأجيال القادمة ،وتكامل �أعمال
الإدارة البيئية ،وو�ضع �أهداف اجتماعية واقت�صادية ،و�إىل

�إجراء مقاي�ضات مدرو�سة حني تدعو احلاجة .وال تزال
هذه املبادئ قائمة ووثيقة ال�صلة بن�شاطات �إدارة النفايات
ال�صلبة البلدية.
وقد دعا دايل وكوب �إىل �إن�شاء م�ؤ�شر للرفاه االقت�صادي
امل�ستدام يقي�س الرفاهية مبعايري مالية ت ِ
ُ�سقط ال�سلبيات
كالتلوث والأمرا�ض وا�ستنفاد املوارد الطبيعية (Bass et
ّ
 .)al, 2009وكان للمفاهيم املذكورة �أعاله �أثرها يف الدفع
نحو مبادرات جديدة هادفة �إىل �إقامة االقت�صاد الأخ�ضر.
ومن املبادرات الهامة بالن�سبة لإدارة النفايات م�شاريع
«�صفر نفايات» التي ازداد اليوم عدد املدن وال�شركات
التي تب ّنتها .وقد اكت�سب هذا املفهوم زخم ًا بن�شوء تقنيات
جديدة يف التدوير وا�ستعادة املوارد بالتزامن مع مبادرات
خف�ض النفايات و�إعادة اال�ستخدام ،وهو مفهوم يهدف
تكون املنتجات الثانوية للنفايات ويدعو �إىل و�ضع
�إىل منع ُّ
حد لأعمال الطمر .وقد اعتُرب � ّأن «مبادرة �صفر نفايات
ّ
تعبرّ عن ر�ؤية عاملية م�شرتكة ال�ستخدام املوارد دون تبذير
ّ
حد ممكن مع تفعيل الأنظمة
وبكل كفاءة و�إىل �أق�صى ّ
التي ت�ضمن �إدارة النفايات ب�شكل فاعل من دون ت�أثريات
�سلبية بالغة على �صحة املواطنني وجودة البيئة .وهي
احلد الأدنى
جت�سد الأمل يف تقليل ا�ستغالل املوارد �إىل ّ
ّ
يف �صناعة وتوزيع وا�ستعمال املنتجات التي ي�ستهلكها
حد ممكن يف
املجتمع ،ويف الوقت عينه حتقيق �أق�صى ّ
احتجاز و�إعادة ا�ستخدام وتدوير وا�ستعادة قيمة املوارد
الكامنة يف النفايات التي يو ّلدها املجتمع» (CSD,
ت�ضمان
 .)2011وبد�أت �أملانيا واليابان العمل مببادرتني
ّ
للتو�صل �إىل �إنهاء احلاجة للطمر
حمددة
�أهداف ًا ومواعيد ّ
ّ
ال�صحي .ويتبع هذا مبادرات �أخرى لتحقيق ال�صفر يف
ّ
النفايات باملعنى املطلق.
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ب .تط ّور التقنيات

تطور املفاهيم يف �إدارة املوارد ،على مدى العقود
ترافق ّ
حتول جذري يف مقاربة �إدارة النفايات
القليلة املا�ضية ،مع ّ
ّ
منهجية
إىل
�
النفايات
من
�ص»
ل
«التخ
ال�صلبة من نظرة
ّ
�إدارة موارد هادفة �إىل ا�ستخال�ص قيمة من النفايات من
طريق �إعادة اال�ستخدام والتدوير واال�سرتداد (Chandak,
 .)2010لذا نرى اللجوء �إىل ا�ستخدام جمموعة من
ممار�سات وتقنيات �إدارة النفايات لتج ّنب التخ ّل�ص من
النفايات يف املطامر واال�ستفادة من املوارد التي كان ميكن
وتتميز االقت�صادات اخل�ضراء ب�أنها حتفّ ز زيادة
ُهدر.
�أن ت َ
ّ
معدالت �إنتاج
اال�ستثمارات يف �إدارة النفايات ال�ستيعاب ّ
ُخ�ص�ص
ت
و
النمو االقت�صادي.
تطور
ّ
النفايات ا ُملرتفعة مع ّ
َّ
هذه اال�ستثمارات لتطوير و�سائل حتويل النفايات واملحافظة
عى املوارد ،وذلك من �أجل تخفي�ض كميات القمامة املر�سلة
�إىل املطامر.

اخليارات اخلم�سة املتاحة يف جمال �إدارة النفايات ال�صلبة،
وهي :التخفي�ض و�إعادة اال�ستخدام والتدوير واال�سرتداد
و�إدارة املخ ّلفات.

.1التخفي�ض

احلد
التخفي�ض هو �أهم عن�صر يف تقليل النفايات �إىل
ّ
الأدنى وهو العن�صر املرغوب فيه �أكرث من �سواه .وغالب ًا
التو�صل �إىل حتقيقه بعمليات حكيمة وت�صميمات
يتم
ّ
ما ّ
خم�ص�صة ،بحيث ي� ّؤدي تخفي�ض النفايات �إىل جت ّنب
ّ
ا�ستخدام املواد والطاقة واملاء بال �ضرورة .كما �إن كميات
يتم جت ّنب �إ�صدارها لي�س لها �آثار بيئية وال
النفايات التي ّ
حتتاج �إىل �إدارة .فالهدف من تخفي�ض النفايات هو جت ّنب
و�سم ّيتها
النفايات قبل �إنتاجها وتخفي�ض ّ
كميات النفايات ّ
يف �آن واحد .وميكن التو�صل �إىل هذا بوا�سطة اال�ستخدام
الأمثل للموارد ،باعتماد مقاربة متكاملة على نطاق
النظام.

يرتكز حتويل النفايات ،ب�شكل �أ�سا�سي ،على تقليل النفايات
احلد الأدنى .وقد �أكّ د الباحث
املر�سلة للتخ ّل�ص النهائي �إىل ّ
«بالرغم من �أن البع�ض
�سرتاينج (ّ � )Strange, 2002أنه
ّ
يعتربون �أن حتويل النفايات �إىل التدوير هو من تدابري
احلد الأدنى ،ف� ّإن الغر�ض الأويل ملفهوم
تقليل النفايات �إىل ّ
ّ
احلد
هذا امل�صطلح كان تقليل كميات النفايات املتولدة �إىل ّ
الأدنى» يف املقام الأول.

املعنيون لتحقيق
ثمة عدد من املمار�سات ميكن �أن يتّخذها
ّ
ّ
ُ
احلد الأدنى .ف�أفراد الأ َ�سر ميكن �أن
تقليل النفايات �إىل ّ
ي�ساهموا يف تقليل النفايات بتعديل ومراقبة عاداتهم يف
اال�ستهالك والرتكيز على احتياجاتهم الفعلية ولي�س على
رغباتهم .وت�شمل �إ�سرتاتيجيات الأ�سرة املالئمة �شراء
املنتجات الأطول عمر ًا و�إ�صالح املواد متى �أمكن ذلك.

ويبداء التحديد الأ�شمل للعنا�صر الثالثة بح�سب ترتيب
احلد منها ،ثم زيادة
املرغوبية من جتنُّب توليد النفايات �أو ّ
ّ
جودة النفايات من امل�صدر ،ثم ا�سرتداد املواد بوا�سطة �إعادة
اال�ستخدام والتدوير ( .)Strange, 2002وميكن �أن ي� ّؤدي
النجاح يف تطبيق ا�سرتداد املواد �إىل حتقيق حوايل  %70من
حتويل النفايات .غري �أن ا�سرتداد املواد لي�س املقيا�س الوحيد
لتحويل النفايات ،حيث يتم اعتماد املعاجلة الإ�ضافية
لتدبر ما يتبقّ ى من جمرى النفايات من
والت�صنيع الإ�ضايف ُّ
�أجل ا�ستعادة الطاقة .لكن على الرغم من كل هذا ال ميكن
جتنّب بقاء بع�ض خملفات النفايات يف نهاية امل�سار.

� ّأما �أ�صحاب امل�صانع فعليهم م�س�ؤولية مزدوجة تتم ّثل
يف تخفي�ض النفايات املرتبطة ب�أعمالهم وكذلك �صناعة
منتجات �أطول عمر ًا ،حيث � ّإن متديد فرتة عمر املنتجات
ت�ساهم مبا�شرة يف اال�ستخدام الأمثل للمواردُ .ي�ضاف �إىل
الفعالة ت�صميم منتجات ميكن
ذلك � ّأن من الإ�سرتاتيجيات ّ
�أن تكون قابلة لإعادة الت�صنيع والإ�صالح والتدوير .وينبغي
احلد
ت�شجع ال�سلطات احلكومية تقليل النفايات �إىل ّ
�أن ّ
الأدنى من طريق الأنظمة الإلزامية واحلوافز وحمالت
التوعية العامة .لذا ال غنى عن االلتزام ال�سيا�سي وامل�شاركة
العامة.

أولويات �إدارة النفايات .وال ت�ستند
يو�ضح ال�شكل  3ترتيب � ّ
هذه الهرمية �إىل قاعدة علمية �أو تقنية دقيقة ،لكن ميكن
اللجوء �إليها ملعرفة خيارات �إدارة النفايات املتاحة �أمام
�صانعي القرار .فهذا الرتتيب مث ًال ال ُيدخل التكاليف
يف االعتبار وال ميكن اعتماده يف املقارنة بني جمموعة
اخليارات.

�.2إعادة اال�ستخدام والتدوير

وك ّلما ازداد االقت�صاد خ�ضرة ارتفعت �أهداف التحويل نحو
أولويات .و�سنعالج يف الق�سم التايل هذه
قمة هرمية ال ّ
ّ

تنفي �إعادة اال�ستخدام احلاجة لل�شراء وبالتايل تخفّ �ض
من ا�ستهالك الطاقة واملواد الأولية امل�ستخدمة يف �صنع
منتجات جديدة .كما متنع �إعادة اال�ستخدام والتدوير
النفايات من الو�صول �إىل املطامر .وغالب ًا ما ي�ستلزم التدوير
�إعادة ت�صنيع مواد النفايات لإنتاج منتَجات �أخرى .من ذلك
مث ًال تدوير القوارير البال�ستيكية ل�صنع الدالء� ،أو حتويل
النفايات الع�ضوية �إىل كومبو�ست .كما تعا َلج مياه ال�صرف
ري احلدائق.
�أحيان ًا لإعادة ا�ستخدامها يف ّ

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

حديقة الأزهر :من مكب نفايات �إىل رئة ل�سكان القاهرة

نداء هالل
لأكرث من � 500سنة ،ا�س ُتخدم موقع الد ّرا�سة املمتد على م�ساحة  30هكتاراً
يف قلب القاهرة مكب ًا للنفايات والركام .يقع املكب قبالة درب الأحمر التي
تعد من �أغنى املناطق بالعمارة الإ�سالمية على الإطالق ،ويف الوقت ذاته
�إحدى �أفقر مناطق العا�صمة امل�صرية وهي من �أكرث املناطق اكتظاظ ًا يف
العامل .لكن �صندوق �آغا خان للثقافة �أخذ على عاتقه عام  1984ترميم
املنطقة ب�أ�سرها بكلفة  30مليون دوالر ،فح ّول املكب �إىل متنف�س �أخ�ضر
ل�سكان املدينة بات يعرف بحديقة الأزهر ،وي�ستقطب �أكرث من مليون
زائر �سنوي ًا.
خالل �أعمال �إزالة الركام ،اك ُت�شف على عمق  15مرتاً �سور �أيوبي طوله
 1.5كيلومرت يعود �إىل القرن الثاين ع�شر ،وقد مت ترميمه ليف�صل بني
احلديقة ودرب الأحمر .كذلك ُر مّمت مبان ومعامل �أثرية �أخرى مهمة يف
املدينة التاريخية ،منها :م�سجد �أم ال�سلطان �شعبان الذي يعود تاريخه
�إىل القرن الرابع ع�شر ،وجممع خريبك الذي ي�ضم ق�صراً يعود �إىل القرن
الثالث ع�شر وم�سجداً ومنز ًال عثماني ًا ،ومدر�سة درب �شغالن.

ومن �أبرز التحديات التي واجهت تخ�ضري املنطقة ارتفاع ملوحة الرتبة،
ف�أقيمت م�شاتل خا�صة لتحديد الأنواع املالئمة للرتبة والأر�ض واملناخ
و�إكثارها ،ومت زرع �أكرث من مليوين نبتة و�شجرة .وركز �صندوق �آغا
خان للثقافة ،الذي يعنى ب�ش�ؤون التنمية يف �أكرث من  30بلداً ،على �إطالق
برامج بيئية للتوعية حتديداً حول املمار�سات اخل�ضراء للتخل�ص من
النفايات ال�صلبة .ونفذ برنامج لإزالة النفايات والركام املنت�شرين على
�أ�سطح معظم املباين ،التي زرعت الحق ًا ب�أنواع خمتلفة من اخل�ضار.
كذلك� ،أطلق م�شروع جتريبي لأنظمة ت�سخني املياه بوا�سطة الطاقة
ال�شم�سية ،بهدف تلبية حاجات  25يف املئة من منازل املنطقة.
ت�ضمنت ر�ؤية ال�صندوق �أي�ض ًا برامج �شاملة للتنمية االجتماعية ،منها
تنظيم دورات تدريبية وت�أمني فر�ص عمل يف قطاعات خمتلفة مثل
�صناعة الأحذية واملفرو�شات و�إنتاج ال�سلع ال�سياحية .و�شمل التدريب
املهني جماالت �إلكرتونيات ال�سيارات والهواتف اخلليوية والكومبيوتر
والبناء والنجارة واملهارات املكتبية .كما وفرت قرو�ض �صغرية �أتاحت
لل�سكان فر�ص �إقامة م�شاريع خا�صة.
ولعل �أبرز ما م ّيز م�شروع �صندوق �آغا خان للثقافة عمله مع ال�سكان
املحليني على حتديد الأولويات قبل اتخاذ خطوات عملية لتلبية
حاجاتهم .وقد حالت هذه املقاربة دون ت�شريد �سكان املنطقة خالل �إعادة
ت�أهيلها ،وحر�صت على �إ�شراكهم يف �صناعة م�ستقبلهم وم�ساعدتهم على
�إقامة م�شاريع قابلة للحياة.

وو�ضع القيمون على امل�شروع ثالثة خزانات كبرية لتوفري مياه ال�شرب
للقاهرة ،يبلغ قطر كل منها  80مرتاً وعمقه  14مرتاً .وا�ستفادت مئات
الأ�سر من حت�سني �شبكتي املياه والكهرباء وحتديث �أجزاء من �شبكة
ال�صرف ال�صحي وتو�سيعها لت�شمل �أزقة مل تكن ت�صلها �سابق ًا .ويحول
نظام ال�صرف ال�صحي احلديث دون جتمع املياه الآ�سنة ،مق ّل�ص ًا احتمال
تف�شي الأمرا�ض التي تنقلها.
نداء هالل هي كاتبة يف جملة البيئة والتنمية
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ترتيب �أولويات �إدارة النفايات

التج ُّنب

غبة

�إعادة اال�ستخدام والتدوير

الر

التخفي�ض

اال�سرتداد
التخ ّل�ص

امل�صدر :مقتب�س من

adopted from European Parliament, 2008

وقد تُعاق �أعمال تدوير النفايات �إذا مل تكن ظروف ال�سوق
م�ؤاتية� ،إذ ينبغي �أن تكون م�صادر النفايات يف جوار جتّ ار
املواد الثانوية وم�ص ّنعيها .كما ت�شمل عوائق تدوير النفايات
تبدل الطلب ب�سبب الفوارق بني الأداء املتوقّ ع والأداء
ّ
احلقيقي للمنتجات املعادة التدوير ونتيج ًة لإمكانيات
التلوث وحمدودية م�شاركة النا�س ب�شكل عام ،علم ًا
انتقال ّ
ب�أن �أف�ضل �إ�سرتاتيجية لتح�سني �أو�ضاع عمليات التدوير هي
بت�شجيع الفرز من امل�صدر .كما �إن تطوير �أنظمة منف�صلة
للجمع وتو�سيع تغطية اجلمع يف جوانب ال�شوارع مع زيادة
كثافة مراكز �إعادة الت�صنيع ،كلها عوامل ت�ؤدي �إىل حت�سني
فعالية التدوير.

.3ا�سرتداد املوارد

بالإمكان ا�ستعادة الطاقة �أو املواد من النفايات التي
متعددة
وثمة تقنيات
ّ
ال يعاد ا�ستخدامها �أو تدويرهاّ .
ال�ستعادة الطاقة من النفايات .منها �إحراق النفايات
بعد �إزالة املواد ال�ضخمة منها .كانت النفايات تحُ َرق يف
املا�ضي كعملية معاجلة� ،أما اليوم ف�إن الرتميد ُي�ستخدم
ال�سرتداد الطاقة .وهناك �أ�سلوب �آخر حلرق النفايات
مميعة حيث يكون القاع طبقة
هو االحرتاق على قاعدة ّ

حرارية من رمل �أو رماد .وحني ُينفخ الهواء من خالل
مادتها تكون مبثابة �سائل ،فت�ساعد على
هذه القاعدة ف� ّإن ّ
االمتزاج وعلى فعالية العملية .تخفّ �ض �أجهزة االحرتاق
معدات
مميعة انبعاثات الهواء ،فهي مبثابة ّ
على قاعدة ّ
تلوث الهواء .لكن هذه التكنولوجيا
زهيدة الكلفة ملكافحة ّ
بحاجة �إىل �أن تكون النفايات ب�أحجام متماثلة ،لذا ينبغي
جتهيز النفايات م�سبق ًا قبل �إدخالها �إىل املفاعل ذي القاع
املميع.
ّ
وهناك طريقة ثالثة ال�ستعادة الطاقة من النفايات هي
الوقود امل�ستخل�ص من الف�ضالت ،وهو عبارة عن كريات
وقود ناجتة عن املعاجلة ميكن �أن تُباع وتُنقل وتحُ رق
كم�صدر للطاقة.
ميكن �أن نعترب �أن حتويل النفايات �إىل طاقة باحلرق املبا�شر
للنفايات ال�صلبة البلدية �أو ب�إنتاج الوقود امل�ستخل�ص من
الف�ضالت هو نظام لتحويل النفايات .لكن بع�ض املح ّللني
يرون �أن حتويل النفايات �إىل طاقة تبديد للموارد لأن الطاقة
امل�ستعادة لي�ست �سوى جزء �ضئيل من الطاقة التي تدخل
يف �إنتاج هذه النفايات ( .)Morris, 2009من ناحية ثانية،

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

معاجلة مياه خم ّلفات معا�صر الزيتون
ف�ؤاد ح�شوة
ُتع ّد �صناعة زيت الزيتون من �أقدم ال�صناعات الزراعية وتدخل
ممار�ستها يف �صميم تراث كافة بلدان حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط.
ومي ّثل زيت الزيتون من َتج ًا بالغ الأهمية على ال�صعيد االقت�صادي يف
العديد من البلدان وم�صدراً رئي�س ّي ًا للدخل بالن�سبة ملزارعي الزيتون
يف البلدان العربية .غري �أنّ ارتفاع ن�سبة املحتوى الع�ضوي يف املاء الناجت
من عملية �صنع زيت الزيتون يطرح م�شكلة بيئية خطرية.
ُين َتج زيت الزيتون باال�ستقطار من الزيتون حتت ال�ضغط .ويرتاوح
حمتوى الزيت يف ح ّبات الزيتون بني  15و % 22من وزنهاّ � .أما املخ ّلفات
الناجتة من العملية والتي ّ
ت�شكل الن�سبة املتبقية من الزيتون� ،أي 78
–  ،% 85فتت�أ ّلف من ثفل الزيتون (اجلفت) وف�ضالت �سائلة غنية
�سمى الزيبار .ون�شري �إىل �أنّ ع ّدة بلدان متنع التخ ّل�ص
ّ
باملواد الع�ضوية ُت ّ
من مياه خم ّلفات معا�صر الزيتون برميها يف جماري املدن �أو اجلداول
�أو الأنهار ،علم ًا ب�أنه مل تتوافر حتى الآن تقنيات ممكنة ف ّن ّي ًا وجمدية
اقت�صاد ّي ًا للتخل�ص من خملفات معا�صر الزيتون ب�شكل م�أمون.
يف لبنان عدد كبري من م�ؤ�س�سات ت�صنيع الزيت ،وهي مبعظمها
م�ؤ�س�سات عائلية �صغرية ،لكنّها ت�شكل �أهمية اقت�صادية نظراً الرتفاع
القيمة الغذائية ملنتجاتها .غري �أنّ �أعمال هذه ال�صناعة تنطوي على
تبديد الكثري من الإمكانيات الزراعية واملوارد الطبيعية .فمعا�صر
الزيتون تنتج خالل املو�سم ال�سنوي لقطف الزيتون (ت�شرين الأول/
مما
�أكتوبر – كانون الثاين/يناير) كميات كبرية من مياه الزيبارّ ،
ي�ؤ ّثر �سلب ًا على البيئة يف خمتلف �أنحاء لبنان.

�سام بالن�سبة
ال�سطحية واملياه اجلوفية والرتبة .و معروف �أن الزيبار ّ
للنبات ويح ّد من من ّوه .كما �إن ثفل الزيتون غري املعا َلج ال يتح ّلل
ب�سهولة ،فيرتاكم على م ّر الأيام وي�صبح مل ِّوث ًا بيئ ّي ًا م�ستم ّراً .ومن
جهة �أخرى ،ف�إن قيمته الغذائية العالية بعد التدبيل جتعل منه
هام ًا لعلف احليوانات .و�إذا ما متّ تدوير هذه النفايات بال�شكل
م�صدراً ّ
ّ
املنا�سب فيمكن التغلب على نق�ص املياه ال�سنوي واحلاجة االقت�صادية
املواد الغذائية والأعالف.
ال�سترياد ّ
وملعاجلة هذه امل�شاكل ،ف�إنّ خمتربات التكنولوجيا البيولوجية يف
اجلامعة اللبنانية الأمريكية ،فرع جبيل قد �شرعت يف م�شروع بحثي
لتطوير عملية ملعاجلة مياه خملفات معا�صر الزيتون ب�شكل �آمن.
وكان الغر�ض الأ�سا�سي للم�شروع �إن�شاء تقنية متدنية الكلفة ملعاجلة
خملفات معا�صر الزيتون بيولوج ّي ًا لتخفي�ض حمتواها الع�ضوي
العايل واحل ّد من ت�أثريها ال�سام على البيئة .كما ينبغي �أن تكون
التقنية املن�شودة معقولة الكلفة بالن�سبة لأ�صحاب معا�صر الزيت.
وي�شار �إىل �أن معاجلة مياه خملفات معا�صر الزيتون بيولوج ّي ًا عملية
ُ
ً
ّ
�سامة �إىل منتجات
مرغوبة ومطلوبة نظرا لإمكانية حتويل مركبات ّ
حمتملة مثل الربوتينات والأ�سمدة ّ
ومركبات الفينول والغاز
جتارية
َ
احليوي (امليثان).

ولقد ّ
حققت عملية املعاجلة البولوجية املنخف�ضة الكلفة ملياه خملفات
ً
ً
معا�صر الزيتون التي ط ّورتها اجلامعة �أثرا ملحوظا يف تخفي�ض املواد
الع�ضوية بن�سب كبرية و�أثبتت مالءمتها للتطبيق يف معا�صر الزيتون
ال�صغرية يف الأرياف يف لبنان ومنطقة ال�شرق الأو�سط .وميكن
ا�ستخدام هذه العملية البيولوجية �أي�ض ًا ل�صنع منتجات �أخرى ذات
مما يعني جني فوائد �إ�ضافية
قيمة مثل الفينول والغاز احليويّ ،
وبالرغم من توافر ب�ضع تقنيات للتخفيف من الآثار ال�ضارة لت�صريف لتح�سني الو�ضع االجتماعي-االقت�صادي للمزارعني وحماية البيئة
الف�ضالت ال�سائلة بوجه عام ،ف�إنّ �أ ّي ًا من هذه التقنيات مل ُيط ّبق يف �آن واحد.
ملعاجلة امل�شاكل املرتبطة مبياه الزيبار يف لبنان .ونظراً لعدم وجود
نظام للتخل�ص من النفايات ف�إن الزيبار ُيطرح على الأرا�ضي من ف�ؤاد ح�شوة ،ا�ستاذ علم الأحياء املجهرية والتكنولوجيا البيولوجية ،اجلامعة
تتم معاجلته ،وي�صبح بذلك م�صدراً رئي�س ّي ًا لتلويث املياه اللبنانية الأمريكية.
دون �أن ّ

ميكن فرز النفايات من امل�صدر �إىل املواد القابلة لالحرتاق
واملواد غري القابلة لالحرتاق ،وذلك قبل �إر�سال الق�سم القابل
املكونات القابلة لالحرتاق
لالحرتاق اىل املحارق .وتكون ّ
مما يحول
ممكنة،
حرارية
بطبيعة احلال ذات �أعلى قيمة
ّ
وتعول العديد من املدن التي
دون ا�ستخدام وقود �إ�ضايفِّ .
معدالت حتويل مرتفعة على حرق النفايات لتوليد
حتقّ ق ّ
احلرارة والكهرباء (ُ .)Vancouver, 2009ي�ضاف �إىل ذلك
املف�ضل يف املجتمعات التي ي�صعب
� ّأن احلرق هو اخليار
َّ
توفري � ٍ
أرا�ض فيها للمطامر.

جد ًا يف حتويل غاز املطامر �إىل طاقة،
تطور مفيد ّ
وبرز ّ
متفجرة من املطامر .ويو ّلد
ت�سرب غازات
ّ
وذلك لتج ّنب ّ
التح ّلل الالهوائي للنفايات الع�ضوية يف املطامر غاز
امليثان الذي ميكن جتميعه يف ما بعد وحرقه ال�ستعادة
الطاقة .وامليثان هو من الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري وهو �أفعل من ثاين �أوك�سيد الكربون يف الت�سبب
يف االحرتار العاملي .لذا ف�إن �إحراق غاز امليثان ال�ستعادة
الطاقة يفيد �أي�ض ًا يف تخفي�ض احتماالت االحرتار
العاملي ،علم ًا ب�أن اله�ضم الالهوائي للنفايات الع�ضوية
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امل�صدر:

مياه

املجاري

Whiting, 2006

مياه املجاري

طاقة
�أر�ض مطمر

طاقة

ال�شكل 4

هواء

مياه

تدوير و�إعادة
�إ�ستعمال

االنحالل احلراري
 /التغويز

هواء

ملحة عامة عن نظام �إدارة النفايات

مياه

طاقة

مياه املجاري

هواء

املجاري

مياه

معاجلة
ال�سائل
الرا�شح يف
املوقع

حمطة حتويل /تدوير املواد

نفايات

اله�ضم
الالهوائي

مياه

مياه املجاري

مطمر

�أر�ض

مطمر

هواء

هواء

معاجلة
ميكانيكية
حيوية

هواء

مياه جوفية

هواء

�أر�ض

طاقة

�صنع الكومبو�ست

ترميد

مطمر

مياه

مياه املجاري

معاجلة الروائح

هواء

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
معدالت ا�سرتداد �أعلى من ا�سرتداد غاز املطامر.
يوفّ ر ّ
دخل يف �أوعية اله�ضم الالهوائي �إ ّال النفايات
وال ُي َ
ّ
يتم مزجها مبخلفات املجاري (احلم�أة)
الع�ضوية حيث ّ
ويتم ا�ستخدام االنبعاثات الغازية من �أوعية
يف املفاعلّ .
اله�ضم الالهوائي ال�ستعادة الطاقة ،يف حني تُ�ستخدم
باقي املخ ّلفات ك�أ�سمدة.
� ّأما حتويل النفايات �إىل طاقة بالتغويز (التحويل �إىل غاز)
فهو عملية جعل النفايات تتفاعل مع البخار بدرجة حرارة
مرتفعة من دون احرتاق لإنتاج الغاز الرتكيبي ،وهو
مزيج من الهيدروجني و�أول �أوك�سيد الكربون ،وكثري ًا
ما ي�ستخدم كوقود .وهناك �أي�ض ًا االنحالل احلراري،
وهو عبارة عن �سل�سلة تفاعالت مركّ بة تبد�أ حيث تُ�سخَّ ن
النفايات (�إىل حوايل  800 – 400درجة مئوية) يف غياب
الأك�سجني لإنتاج �أبخرة قابلة للتك ّثف و�أخرى غري قابلة
للتك ّثف وخم ّلفات �صلبة .وتحُ ِّلل احلرارة الرتكيب
ُ
ئي للنفايات فينجم عن ذلك غازات و�سوائل ومواد
اجلز َْي ّ
متفحمة ،ميكن �أن تُ�ستخدم جميع ًا كوقود .وقد
�صلبة
ّ
ا�ستُخدم التغويز واالنحالل احلراري ،بالدرجة الأوىل،
يف جماري النفايات الأحادية غري املختلطة مثل الإطارات
والبال�ستيك �أو لت�صنيع الوقود امل�ستخل�ص من الف�ضالت.
التقنيتني كلتيهما ال تعتربان حتى الآن
لكن هاتني
ّ
ّ
لتناول النفايات البلدية ال�صلبة
عام،
ب�شكل
منا�سبتني،
ُ
غري املعاجلة واملختلطة بكميات كبرية.
عمليات مثبتة
ال�شكل 5

�.4إدارة البقايا

يجب اعتماد التقليل من امل�صدر و�إعادة اال�ستخدام
والتدوير واال�سرتداد بهذا الت�سل�سل يف �إدارة النفايات
ال�صلبة .لكن حتى مع �أف�ضل اجلهود واملمار�سات قد
ّ
تظل احلاجة قائمة للتخلّ�ص من بع�ض خملّفات بقايا،
لذلك ُتعترب �إدارة خملفات النفايات املرحلة النهائية
للتخلّ�ص من مواد النفايات التي ال ميكن ا�ستخدامها
عدة عقود،
ب�أي طريقة �أخرى .ولقد كان �شائع ًا ،منذ ّ
مكبات مك�شوفة .لكن مع
التخلّ�ص من النفايات يف ّ
التوقف
تنامي الوعي البيئي
ت ّ
وتطور مفاهيم جديدة ،مَ َّ
ّ
املكبات املك�شوفة وحلّت حملّها
تدريجي ًا عن ا�ستخدام ّ
ّ
خ�صي�ص ًا الحتواء الغاز
مة
امل�صم
ة
ال�صحي
املطامر
ّ
ّ
ّ
وال�سائل الرا�شح بالكامل .كما � ّإن املطامر احلديثة
جمهزة ب�أنظمة ملراقبة الغاز وال�سائل الرا�شح ل�ضمان
ّ
ت�سربات �إىل البيئة .وكما ذكرنا
أو
�
انبعاثات
حدوث
عدم
ّ
تتميز
�آنف ًا ف�إن االجتاهات احلديثة يف �إدارة النفايات
ّ
بالإقالل� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ،من ا�ستخدام املطامر ،وذلك من
طريق حتويل النفايات.
جند يف ال�شكل  4عر�ض ًا عام ًا للطرق والتقنيات
امل�ستخدمة يف النظام احلديث لإدارة النفايات .وتتوقّ ف
الأ�ساليب املختارة ال�ستخدامها يف �إدارة النفايات
ال�صلبة البلدية يف �أي مدينة ،بالدرجة الأوىل ،على
تركيب النفايات واقت�صاديات كل �أ�سلوب .وقد ال يكون

تقنيات حتويل النفايات :املخاطر مقابل الإثباتية
�إثباتية التقنية

خماطر �سماح منخف�ضة

حرق فوق م�ص ّبعة متح ّركة

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�صنع ناجت
م�ستق ّر حيو ّي ًا للطمر
معاجلة ميكانيكية حيوية ل�صنع وقود

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�صنع
كومبو�ست للرتبة
تغويز وثيق
تغويز من �أجل معاجلة ميكانيكية التقارن
املح ّركات الغاز ّية
حيوية  +تغويز
خم�ص�ص
ّ

معاجلة ميكانيكية
حرارية
تغويز بالزمي

معاجلة ميكانيكية
حيوية  +احرتاق
خم�ص�ص
ّ

تقنية غري مثبتة ن�سب ّي ًا

خماطر �سماح مرتفعة

خماطر ال�سماح
امل�صدر:

Whiting, 2006

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�صنع
ناجت ي�شبه الكومبو�ست

عمليات مثبتة

معاجلة ميكانيكية حيوية
ل�صنع غاز حيوي

تغويز اخلبث
بحرارة عالية
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فانكوفر  :2020م�ستقبل �أخ�ضر
تعترب فانكوفر �أنّ اقت�صاد امل�ستقبل املنخف�ض الكربون فر�صة كربى ،وهي
ّ
تخطط لبناء وتعزيز ال�سوق املالئمة للمنتجات واخلدمات والوظائف اخل�ضراء.
ً
تنتج فانكوفر ما يزيد عى  1.5طن من النفايات لكل فرد �سنو ّيا %55 ،منها تتم
تدويره �أو حتويله اىل كومبو�ست� .أ�صدرت فانكوفر يف العام  2009خطة عمل
للتح ّول �إىل �أكرث مدينة خ�ضراء يف العامل بحلول العام  .2020وتنوي املدينة ،من
�ضمن ّ
خطة الأحياء الأ�ش ّد خ�ضرة� ،أن ّ
تتمكن ،يف العام  ،2015من حتويل %70
على ال ّ
أقل من النفايات ال�صلبة عن املطامر ،مع هدف �أبعد مدى هو التو�صل
�إىل �إر�سال «�صفر نفايات» �إىل املطامر .و�أول خطوة يف هذا االتجّ اه هي بتغيري
الذهن ّيات بحيث ُي َ
نظر �إىل النفايات ب�صفتها موارد.
ت�ستند ّ
اخلطة التي �أع ّدتها مدينة فانكوفر �إىل تقليل م�صادر النفايات ال�صلبة
بالتدريج والتوجه نحو «اقت�صاد من املهد �إىل املهد» حيث ميكن �إعادة ا�ستخدام
كل �شيء �أو تدويره �أو حتويله �إىل كومبو�ست .و�إذا نظرنا �إىل هذا الأمر من الزاوية
يتم
االقت�صادية ،ف�إن �إنقا�ص كميات النفايات ال�صلبة يو ّلد ميزة تفا�ضلية حيث ّ
حترير املوارد النادرة لال�ستثمار باملقارنة مع التكاليف الر�أ�سمالية الباهظة
املتك َّبدة يف بناء املحارق وال�صعوبات يف �إيجاد املواقع املالئمة للمطامر اجلديدة.
ولقد قررت مدينة فانكوفر �إعطاء �أولوية لتخفي�ض النفايات من طريق القوانني
املحلية والتثقيف وتو�سيع برامج م�س�ؤولية املنتج طويلة الأجل ،وكذلك بفر�ض
�ضريبة على الأكيا�س البال�ستيكية و�أوعية الطعام �أو الأكواب �أو الأواين امل�صنوعة
من رغوة البول�ستريين.
كانت الأولوية الثانية يف فانكوفر تطبيق برامج تخمري (كومبو�ست) على
ت�ضم ال�سكان كافة وجميع ال�شركات و�سائر امل�ؤ�س�سات
نطاق املدينة ب�أكملها ّ
ً
كاملدار�س وامل�ست�شفيات .ما زال العمل جاريا بهذه امل�شاريع ،وينبغي �أن ي�شمل
ذلك دعم ت�صنيع الكومبو�ست يف الفناء اخللفي للمنازل وامل�شاريع االختبارية
على م�ستوى الأحياء وامل�ساهمة يف برنامج الكومبو�ست الإقليمي الذي �أع ّده
جمل�س بلديات فانكوفر الكربى .وي�أتي يف الدرجة الثالثة على �س ّلم الأولويات
تعزيز برنامج التدوير يف ال�شركات واملباين ال�سكنية املتع ّددة ال�شقق .وتدر�س
فانكوفر �إمكانية تبنّي قانون بلدي �شامل للتدوير و�صنع الكومبو�ست يفر�ض
على اجلميع – �سكان املنازل املنفردة و�سكان املباين املتعددة ال�شقق وال�شركات
خم�ص�صة للتدوير وتخمري الكومبو�ست والقمامة.
– فرز نفاياتهم يف �أوعية
ّ
ويفر�ض على �أ�صحاب املباين تعليم امل�ست�أجرين واملوظفني واملقاولني ،مبن
ُ
املواد.
فيهم عمال النظاقة ،كيف ّية فرز هذه ّ
وتنوي مدينة فانكوفر بناء �شراكات مع ال�شركات ال�صناعية وامل�ؤ�س�سات
الرئي�سية الأخرى يف مبادرة «�صفر نفايات» م�شرتكة يتم فيها تقا�سم التكاليف
وثمة خطط �أي�ض ًا لإن�شاء مناطق
وتبادل املعارف ،ويكون لها وقع �أكرب و�أو�سعّ .
تنمية اقت�صادية منخف�ضة الكربون تتم ّيز ببنية حتتية خ�ضراء وحوافز مالية
املهتمني بامل�شاريع التجارية اخل�ضراء.
لأ�صحاب الأعمال ّ
مقتب�س من Vancouver, 2009 :

م�سوغات مالية �إ ّال �إذا
لأعمال التدوير واال�ستعادة دائم ًا
ِّ
�أُدخلت يف احل�سبان تكاليف التدهور البيئي وا�ستنزاف
الطبيعية .لذا ال ميكن حتفيز اال�ستثمار يف
املوارد
ّ
تخفي�ض النفايات و�إعادة ا�ستخدامها وا�ستعادة مواردها
احلكومية ،و�/أو بال�شراكة
�إ ّال بال�سيا�سات العامة
ّ
بني القطاعني العام واخلا�ص ،والتمويل االبتكاري
ّ
وخمططات ا�ستعادة التكاليف.
غالب ًا ما تن�شر االقت�صادات اخل�ضراء ال�سيا�سات الداعية
لرتويج الأمناط امل�ستدامة يف �إدارة النفايات ال�صلبة
البلدية .وميكن �أن ت ّتخذ هذه ال�سيا�سات اخل�ضراء �شكل
حوافز اقت�صادية والتزامات مب�س�ؤوليات املنتج الطويلة
الأجل و�أنظمة مالئمة لإدارة النفايات ال�صلبة اخل�ضراء
وا�ستعادة التكاليف ،مث ًال باعتماد ر�سوم النفايات
حد كبري
الثابتة .وميكن زيادة فعالية هذه ال�سيا�سات �إىل ّ
مبوا�صلة حمالت التوعية العامة والتثقيف اجلماعي
والرتويج االجتماعي.
يتوجب على �صانعي القرار اتخاذ قرار ب�ش�أن
عندما
ّ
اخليارات املتاحة بالن�سبة لتحويل النفايات ،ف�إنهم يواجهون
عدد ًا من الأ�سئلة حول التقنية �أو التقنيات التي ينبغي
ا�ستخدامها .ومن �أهم العوامل يف التقرير تكاليف التقنية
وخماطرها وم�س�ألة كونها مثبتة �أم ال .جند يف ال�شكل 5
بناء على
جدو ًال ثنائي الأبعاد
لتقنيات حتويل النفايات ً
ّ
املخاطر وعلى ما �إذا كانت التقنية مثبتة �أم ال .ونظر ًا لعدم
تطور �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف البلدان العربية يف
ّ
الوقت احلا�ضر فينبغي التزام التقنيات املثبتة املنخف�ضة
املخاطر� ،إذ ال ميكن للدول العربية املخاطرة والتجريب يف
هذه املرحلة .لذا ينبغي اعتماد التقنيات املثبتة لتحقيق
احلد الأدنى من املوثوقية يف �إدارة املخلفات .وحني حتوز
تطورها فيمكنها �أن ت�ستثمر
ال�سلطات املزيد من القدرات �أو ّ
ً
تطورا �أو ذات طبيعة
يف ممار�سات �إدارة خم ّلفات �أكرث ّ
اختبارية.
ولأن الدول العربية حلقَ ت بغريها من البلدان يف التنمية
امل�ستدامة ،فهي يف اجلانب املتلقّ ي بالن�سبة ملفاهيم
وتقنيات النفايات ال�صلبة البلدية وت�ستخدم الأ�ساليب
يقدم �شيئ ًا يف هذا امليدان.
القدمية .فالعامل العربي مل ّ
غري �أننا نرى � ّأن التغيريات ال�سيا�سية يف املنطقة �شرط
الزم للتو�صل �إىل برنامج �أخ�ضر ،لأن احلكومات الأف�ضل
متثي ًال واخلا�ضعة للمحا�سبة هي ،ب�شكل عام� ،أكرث اهتمام ًا
برفاهية مواطنيها ،وهذا ما يبعث على الأمل ب�أن الدول
العربية �ستعطي التنمية امل�ستدامة الأهمية التي ت�ستحقّ ها
يف امل�ستقبل القريب.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

�ستوكهومل – العا�صمة الأوروبية اخل�ضراء
ملدينة �ستوكهومل تاريخ طويل يفوق مئة �سنة من عادات حرق النفايات
وخربة �إدارة حتويل النفايات �إىل طاقة .يف العام  ،2007بلغ جممل �إنتاج
النفايات يف �ستوكهومل  597كيلوغرام ًا للفرد �سنوي ًا .ويف املدينة نظام
فريد لإدارة النفايات ،وهي تط ّبق �أ�ساليب مبتكرة مثل نقل النفايات
ّ
بالتحكم الفراغي.
ال�صلبة حتت الأر�ض

معاجلة بيولوجية ( :)%1.5جتري معاجلة  %1.5من النفايات
ّ
وحتظر القوانني ال�سويدية �إر�سال النفايات الع�ضوية �إىل
بيولوج ّي ًا.
املجمعة ب�شكل
املطامرّ .
ويتم يف �ستوكهومل تدوير كل نفايات الطعام ّ
وت�شجع املدينة فرز النفايات
منف�صل لإنتاج الغاز احليوي والأ�سمدة.
ّ
الع�ضوية من امل�صدرّ ،
خا�صة ملخ ّلفات الطعام
فتوفر للمنازل �صناديق ّ
ّ
من �أجل املعاجلة البيولوج ّية وكذلك تو ّزع �أكيا�س قابلة للتحلل م�صنوعة
من دقيق الذرة.

ويتم تنظيم �إدارة النفايات على امل�ستويني الوطني واملحلي .فقوانني
م�س�ؤولية املنتج و�أنظمة بع�ض �أنواع النفايات املحددة ونقل النفايات
ً
ومعاجلتها وغري ذلك من املجاالت املتعلقة بالنفايات يجري تنظيمها مت ّول �ستوكهومل �إدارة النفايات اعتمادا على ر�سوم جمع النفايات
على ال�صعيد الوطنيّ � .أما جمع النفايات وتخ ُّل�ص بلدية �ستوكهومل منها التي �أق ّرها جمل�س املدينةّ .
تغطي هذه الر�سوم جمع النفايات املنزل ّية
ور�سوم جمع النفايات فهي م�سائل ّ
ومعاجلتها و�أعمال �إدارة النفايات يف املدينة .كما ت�شمل الر�سوم ت�س ّلم
تنظمها قوانني حمل ّية.
النفايات ال�ضخمة والكهربائية والإلكرتون ّية واخلطرة و�سواها يف مراكز
ّ
واملتنقلة لتجميع النفايات اخلطرة
التدوير وغريها من النقاط الدائمة
تقوم مدينة �ستوكهومل بتحويل نفاياتها بالكامل ،على النحو التايل:
تدوير ( :)%25يتم تدوير  %25من النفايات التي يو ّلدها �سكان وغري اخلطرة.
�ستوكهومل .يقوم مقاولون عاملون مع تعاونية املنتجني جلمع النفايات
ويتم جتميع النفايات ُي�شار �إىل �أنّ احلكومة ال�سويدية بد�أت العمل بربنامج م�س�ؤولية املنتج
بجمع مواد التعبئة والتغليف من �أجل تدويرهاّ .
ً
ً
ّ
ّ
ل�صناعات التغليف والتعبئة وال�صحُ ف ،لأنها تولد ق�سما كبريا من
ال�ضخمة من املنازل واملباين مبا�شرة �أو ُت�س َّلم �إىل مراكز التدوير.
النفايات ال�صلبة البلدية التي ميكن فرزها ب�سهولة ن�سبية .وتقع
�سرتد من النفايات  %73.5وذلك م�س�ؤولية جتميع مواد التغليف والتعبئة على عاتق كل �شركة تنتج
ا�سرتداد ( :)%73.5تبلغ ن�سبة ما ُي ّ
لإنتاج التدفئة املناطق ّية (ا�ستعادة الطاقة َ
باحل ْرق) .ويح�صل �أكرث مواد تغليف �أو ب�ضائع مغ ّلفة �أو ت�ستوردها �أو تع ّبئها �أو تبيعها .وكذلك
من  %70من �سكان منازل �ستوكهومل اليوم على التدفئة املناطق ّية ف�إنّ منتجي �أو م�ستوردي ورق ال�صحف والذين يطبعون �أو ي�ستوردون
يتحملون م�س�ؤولية جمع ال�صحف وتدويرها .وقد
التي ُينتج جزء منها من الطاقة امل�ستعادَة من النفايات املنزلية .اجلرائد واملجالت
ّ
ُ
وت�ستخدم النفايات املنزلية ال�ستعادة الطاقة يف معمل هوغدالن يف �أن�ش�أ منتجو التغليف والتعبئة وال�صحف تعاونية با�سم «خدمة جمع
جنوب �ستوكهومل ،حيث ُتن ِتج عملية االحرتاق احلرارة والكهرباء مع ًا .مواد التغليف والتعبئة وال�صحف» وذلك لإدارة �أعمال اجلمع والتدوير
فت�ضم اخل َبث الذي ُيعاد تدويره ،والرماد الذي على �أ�سا�س ال ي�ستهدف الربح.
�أما املنتجات املتخ ّلفة
ّ
ُيرمى يف املطمر.
مقتب�س منStockholm, 2011 :

 .5نظرة على مناذج من �أف�ضل املمار�سات

اخرتنا مدينتني لإلقاء ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات من
عدة زوايا .متّ اختيار فانكوفر يف كندا لإعطاء منوذج
عن �أف�ضل ممار�سات خف�ض النفايات و�إعادة ا�ستخدامها
وتدويرهاّ � .أما �ستوكهومل يف ال�سويد فقد اختريت لنجاحها
كلي ًا
يف حتقيق حتويل نفاياتها ال�صلبة البلدية مع االعتماد ّ
على تقنيات حتويل النفايات �إىل طاقة .وقد تب ّنت عدة دول
التوجهني تبع ًا حلاجاتها اخلا�صة و�أهدافها�( .أنظر
هذين
ّ
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ثمة فر�ص كربى للتنويع االقت�صادي يف الدول العربية
ّ
يتيحها تطوير قطاع النفايات ال�صلبة وم�ساهمته يف خلق
فر�ص عمل جديدة وتن�شيط الطلب على املنتجات والأنظمة

واخلدمات يف ال�صناعات والقطاعات الأخرى .ويف ما يلي
�أمثلة من ال�صناعات والقطاعات التي ميكن �أن ت�ستفيد من
تطور قطاع النفايات ال�صلبة:
ّ
ـ الت�صنيع وخدمات ما بعد البيع :حتتاج مناولة النفايات
ومعدات و�صناديق
ومعاجلتها والتخ ّل�ص منها �إىل �آليات
ّ
ومواد بناء .كما يحتاج جمع املواد وفرزها وجتهيزها �إىل
املتخ�ص�صة .وهناك حاجة
املعدات
�إمدادات �إ�ضافية من ّ
ّ
للمعدات �أي�ض ًا لقطاعات اخلدمات الأخرى املرتبطة
ّ
ب�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية .وال ّ
�شك ب� ّأن الطلب على
هذه املنتجات وخدمات ال�صيانة املتع ّلقة بها �سيت�صاعد
كميات النفايات .ومن
بتو�سع تغطية اخلدمات وزيادة ّ
ُّ
ين�شط
�ش�أن تنامي الطلب على هذه املنتجات واخلدمات �أن ّ
اال�ستثمارات يف الت�صنيع واخلدمات للوفاء مب�ستلزمات
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الف�صل 7

�صنع منتجات جتارية من النفايات
بوغو�ص غوكا�سيان
تتجنب �شركة «�سيدر �إنفريومنتال» يف لبنان اللجوء �إىل الطمر للتخل�ص
من النفايات ،فهي رائدة منذ عام  1999يف ابتكار طرق خا�صة بها لإعادة
تدوير النفايات املنزلية ال�صلبة .وتعتمد براميل دائرية متحركة ت�سمى
«خمامر» ،يتم فيها تخمري النفايات الع�ضوية هوائي ًا وتقلي�ص الروائح
الكريهة �إىل حدها الأدنى.
ّ
وميكن التحكم بالروائح «�سيدر �إنفريومنتال» من ت�شغيل من�ش�آت التخمري
و�إعادة التدوير قرب املناطق ال�سكنية ،وبالتايل تخفي�ض كلفة نقل النفايات
مل�سافات طويلة �إىل املطامر وتفادي الإجراءات اللوج�ستية املرافقة.
ّ
وت�شغل ال�شركة من�ش�آت �إدارة النفايات ومعاجلتها يف منطقة مقفلة ،تعيد
فيها تدوير  95يف املئة من النفايات املنزلية ال�صلبة التي تتلقاها وحت ّولها
�إىل منتجات جتارية قابلة للبيع ،وهدفها الو�صول �إىل «�صفر نفايات».
يتم فرز نحو  25يف املئة من النفايات بح�سب وزنها ،وجتمع لبيعها
مبا�شرة كمواد قابلة لإعادة التدوير ،مثل املعادن والورق والكرتون
والزجاج وبع�ض �أنواع البال�ستيكُ .
وتخلط املواد الع�ضوية لنحو 55
ويفرز
يف املئة من �إجمايل النفايات يف املخامر وحت ّول �إىل �سماد ع�ضويُ .
نحو  15يف املئة من املواد ،مثل املالب�س والأحذية والبال�ستيك الرديء،
ويعاد تدويرها �أو ا�ستخدامها يف تطبيقات معينة .وال يبقى �سوى  5يف
املئة فقط من جمموع النفايات ،يتم �إر�سالها �إىل مطمر للتخل�ص منها
بطريقة �آمنة.

تت�ضمن املنتجات امل�صنوعة من تخمري املواد الع�ضوية يف النفايات ما ي�أتي:
�سماد ع�ضوي ّ
مرخ�ص يتم نخله ومزجه لتحويله �إىل خليط واحد ،وهو
خال بن�سبة  99يف املئة من املواد الدخيلة .يتم تخمري ال�سماد وتو�ضيبه
يف �أكيا�س تت�سع لـ 20ليرتاً ،وي�صنف ويباع يف ال�سوبرماركت وحمال بيع
الزهور .وتتيح العائدات املحققة من مبيعاته لل�شركة تخفي�ض الر�سوم
على البلديات لنقل نفاياتها الع�ضوية ومعاجلتها.
اعتمدت ال�شركة عام  2005تقنية التخمري احليوي لنفايات امل�سالخ ،حيث
كان يطمر يف الأنهار �أو يحرق يومي ًا نحو � 6أطنان من �أح�شاء احليوانات
املذبوحة وقرونها وحوافرها وعظامها .وتخلط هذه النفايات يف املخامر
مع نفايات الأ�سماك والتبغ وحتمي�ص النب (التي كانت تطمر عادة) .بعد
ذلك يتم حتويل اخلليط �إىل كومبو�ست �أو �سماد ع�ضوي عايل اجلودة.
ويباع هذا املنتج بالدرجة الأوىل �إىل املزارعني الع�ضويني املرخ�ص لهم،

الإدارة اخل�ضراء للنفايات ال�صلبة البلدية.
منو الأمناط اخل�ضراء يف �إدارة
ـ التجهيز :ي�ستلزم ّ
النفايات تطوير مرافق اال�سرتداد لإنتاج مواد نهائية عالية
اجلودة من �أجل التدوير و�إعادة اال�ستخدام .وال ميكن
التو�صل �إىل القيمة الكاملة للمواد القابلة لال�ستخال�ص
�إال �إذا �أمكن جتهيزها (�أي ف�صلها وت�صنيفها وتقطيعها
مما ُينتج مقادير كبرية
وتنظيفها) ب�شكل منتظمّ ،
من املواد العالية اجلودة .وتخلق هذه احلاجة للتجهيز
والإعداد احتماالت �إ�ضافية لال�ستثمارات وفر�ص
العمل.
ـ حتويل النفايات �إىل طاقة :ميكن برتميد النفايات �إنتاج
طاقة قابلة للتحويل �إىل كهرباء .كما �إن اله�ضم الالهوائي
للمواد الع�ضوية يف النفايات ال�صلبة البلدية ميكن �أن
ينتج امليثان احليوي الذي ي�ستخدم م�صدر ًا للوقود.

ويخلق تطوير قطاع حتويل النفايات �إىل طاقة فر�ص ًا �أمام
ال�شركات لتوفري خدمات �إ�ضافية ومعدات مل�شغّ لي �إدارة
النفايات.
ـ الإن�شاء :تتط ّلب �إدارة النفايات ال�صلبة �إن�شاء مرافق
ّ
حمطات التحويل ومن�ش�آت ا�سرتداد الطاقة واملواد
مثل
واملحارق واملطامر .لذا ف�إن تو�سيع خدمات �إدارة النفايات
يهيئ فر�ص ًا جديدة �أمام �صناعة الإن�شاء.
ّ
ـ النقل :ي�ستوجب جمع النفايات وحتويلها نقل العمال
واملركبات والوقود واملعدات .بالإ�ضافة �إىل ذلك حتتاج
منتجات املواد الأ�سا�سية والثانوية ومرافق ا�ستعادة الطاقة
�إىل النقل كذلك .لذا ف�إن قطاع �إدارة النفايات بحاجة
فعال �سواء بوا�سطة ال�شاحنات �أم
�إىل خدمات قطاع نقل ّ
القطارات �أم ال�سفن وكذلك البنى التحتية املرتبطة بها من
طرق وخطوط حديدية وموانئ.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

وذلك بن�صف �سعر الأ�سمدة الع�ضوية املرخ�صة امل�ستوردة.

مع ال�سماد الع�ضوي يف ال�سوبرماركت وحمال بيع الزهور.

خالل عملية تخمري نفايات امل�سالخ والأ�سماك والتبغ والنب ،جتمع املواد
الرا�شحة من املخامر وتتم �أك�سدتها وتخمريها هوائي ًا ملدة �أ�سبوعني.
وقد �أثبتت لدى حتليلها خمربي ًا �أنها حتتوي على  30نوع ًا من املغذيات
الدقيقة ،وهي مطابقة ملوا�صفات املعادن الثقيلة .ويتم ت�سويق هذا
املنتج اجلديد للمزارعني ك�سماد �سائل ّ
مركز ميكن تخفيفه يف املياه
 100مرة .وميكن ا�ستعمال ال�سائل املخفف يف الري بالتنقيط� ،أو ّ
ير�ش
مبا�شرة على �أوراق النباتات.

�إىل جانب املنتجات الع�ضوية ،جتري «�سيدر �إنفريومنتال» �أبحاث ًا لإعادة
تدور حالي ًا ،مثل
تدوير �أكيا�س البال�ستيك ومواد بال�ستيكية �أخرى ال ّ
الأكواب وال�صحون و�أدوات املائدة البال�ستيكية والأقرا�ص املدجمة
وفرا�شي الأ�سنان و�أنابيب معجون الأ�سنان .وقد طورت عملية لتقطيع
كل املواد البال�ستيكية وحتويلها �إىل �ألواح م�سطحة �سميكة ت�سمى
«�إيكو -بورد» .وهي ت�ستخدم يف ت�سييج مواقع الإن�شاءات ،و�صناعة
الرفوف واملفرو�شات اخلارجية ،مثل املقاعد والطاوالت .وت�سعى ال�شركة
حالي ًا �إىل �إنتاج هذه الألواح على نطاق �صناعي لبيعها.

�أنتجت ال�شركة قوارير �سماد �سائل ب�سعة ليرت ون�صف لال�ستعمال يف
املنازل واحلدائق ال�صغرية .ويخ ّفف ال�سماد ّ
املركز ،املنتج من نفايات
امل�سالخ� ،إىل معدالت ا�ستعمال �آمنة ،ويتم تعبئته وت�صنيفه وت�سويقه
ـ الزراعة :متثل تدوير النفايات الع�ضوية عرب تخمري
للنمو يف الدول العربية نظر ًا
رئي�سي ًا
الكومبو�ست جما ًال
ّ
ّ
ملحتواها الع�ضوي العايل .ف�إذا توفّ ر الكومبو�ست العايل
إيجابية
اجلودة ب�أ�سعار معقولة ف�إن ذلك �سيو ّلد �آثار ًا �
ّ
على قطاع الزراعة .ف�صنع الكومبو�ست يوجد فر�ص ًا �أمام
واملعدات واخلدمات يف هذا
ال�شركات التي توفّ ر الأنظمة
ّ
املجال.
البيئية
ت�شدد الأنظمة
ـ اال�ست�شارة يف جمال النفاياتّ � :إن ّ
ّ
ودقّ تها يف ّ
كل ما يتع ّلق مبناولة النفايات ونقلها وخزنها
ومعاجلتها والتخ ّل�ص منها تفر�ض قيام قطاع خدمات
ا�ست�شارية لإمداد �شركات النفايات بامل�ساعدة التقنية
لتمكينها من ا�ستيفاء ال�شروط اخلا�صة ب�أ�شغال عقودها.
تهتم مبراحل ت�صميم
كما �إن ال�شركات اال�ست�شارية �أخذت ّ
�إدارة املخلفات .فمع ازدياد اهتمام �شركات ت�شغيل �إدارة
النفايات بتح�سني الأداء الأخ�ضر واملبتكر يف معاجلة

بوغو�ص غوكا�سيان هو رئي�س اجلمعية اللبنانية للتكنولوجيا املالئمة
(.)LATA

النفايات وت�صنيعها وتقنيات اال�ستعادة� ،سيزداد الطلب
على خدمات الأبحاث والتطوير يف هذا القطاع.
وهكذا جند �أن �إدارة النفايات توفّ ر فر�ص ًا جديدة للأعمال
يف العديد من قطاعات اخلدمات يف �أي اقت�صاد مثل
الإن�شاء والت�صنيع والنقل وجتارة التجزئة واخلدمات
املهنية واخلدمات الإدارية .كما � ّإنها تتيح الفر�ص لإنعا�ش
االقت�صادات الراكدة بزيادة �إمكانيات خلق فر�ص عمل
جديدة .لذا ُيعترب قطاع �إدارة النفايات ال�صلبة يف البلدان
العربية عام ًال واعد ًا بانتعا�ش اال�ستثمارات.
لي�ست �إعادة ا�ستخدام املواد غريبة عن ثقافة العامل العربي
وعاداته االجتماعية ،لذا ميكن الرتويج ملمار�ستها على
نطاق وا�سع .ونعلم �أن هناك �سوق ًا قائمة للمواد القابلة
معدالت التدوير ،كما
للتدوير ،وميكن تو�سيعها بزيادة ّ
ميكن بذلك حتفيز �أعمال التجهيز والت�صنيع املرتبطة
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الف�صل 7

�إدارة النفايات

�إعادة ت�أهيل وادي حنيفة

�إعداد حممد الأ�سد ووائل ال�سمهوري

حو�ض وادي حنيفة هو واحة تقع يف قلب ه�ضبة جند يف املنطقة
الو�سطى من اململكة العربية ال�سعودية .والوادي هو م�صرف طبيعي
للمياه ال�سطح ّية ملنطقة تتجاوز م�ساحتها  4000كلم 2ومعلم جغرايف
وي ّ
�شكل جمراه مع �شعابه وروافده
بارز يف هذه املنطقة اجلافةُ .
املتع ّددة منطقة بيئ ّية فريدة من نوعها متت ّد  120كيلومرتاً من جبل
طويق يف ال�شمال الغربي �إىل ال�صحراء الوا�سعة جنوب �شرق الريا�ض.
و قد ّ
�شكلت منطقة حو�ض وادي حنيفة ،على مدى قرون ،مورد رزق
ملعي�شة املجتمعات القائمة على �ضفافه حيث �ساد التوازن الدقيق بني
ّ
والتدخالت الب�شر ّية .لذا يرتبط
موارد الوادي والعمليات الطبيعية
هذا الوادي ارتباط ًا وثيق ًا بتاريخ الريا�ض.
يف �أواخر القرن الثامن ع�شر جعلت � ّأول دولة �سعود ّية عا�صمتها
يف الدرعية ذات املوقع الإ�سرتاتيجي على ال�ضفة الغرب ّية للوادي،
لال�ستفادة من املاء والأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة .والحق ًا تط ّورت
الريا�ض ،عا�صمة الدولة ال�سعودية احلديثة� ،إىل ال�شرق من وادي
حنيفة الذي كان م�صدر العا�صمة الدائم للح�صول على املاء والغذاء.
ويف �سبعينات القرن الع�شرين مت ّددت الريا�ض غرب ًا زاحف ًة نحو وادي
حنيفة ،وجرى ا�ستغالل الوادي ب�شكل مك ّثف لت�أمني الطلب املتنامي
على املاء واحلاجة �إىل املوارد املعدنية الالزمة حلركة العمران التي
رافقت النم ّو ال�سريع.
تو�سع الريا�ض نحو وادي حنيفة يف الثمانينات حيث
وتفاقمت �آثار ّ
مت ّثل ذلك يف ارتفاع املياه اجلوف ّية ورمي النفايات والتدهور البيئي
ومما
وفقدان الوظائف الطبيع ّية وتدنيّ �إنتاج ّية النظام البيئيّ .
زاد ح ّدة التدهور حركة البناء غري ّ
املرخ�ص والفي�ضانات وت�صريف
مياه املجاري ورمي املخ ّلفات ال�صناع ّية .وكان ذلك م�صحوب ًا بحركة
التو�سع احل�ضري والتع ّديات ،فو�صلت حدود التدهور مداها ،مما حدا
ّ
بالهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض ،يف العام � ،2004إىل البدء بتنفيذ

�إ�سرتاتيج ّية �شاملة بعيدة املدى لتطوير وادي حنيفة وحتويله �إىل
مورد بيئي و�سياحي وا�ستعادة جماله الطبيعي وا�ست�صالح موارده
املائية واملحافظة عليها.
ت�ضمن م�شروع الت�أهيل البيئي �إدخال هند�سة احلدائق واملناظر
ّ
الطبيعية وجتديد الأر�ض الزراع ّية يف الوادي ،و�إدارة جودة املياه،
وتنظيم و�ضبط حركة جريان املاء ،وبناء ال�سدود للتحكم يف ّ
تدفق
املاء ،وزراعة الق�صب لزيادة تطهري املياه من املل ّوثات .كما �أُن�شئ مرفق
ملعاجلة مياه ال�صرف يتوافق مع � ّ
أدق موا�صفات احلفاظ على البيئة،
مما ّ
ّ
لل�سكان يف ريف املنطقة ويف املدينة .وقد
وفر موارد مياه �إ�ضاف ّية
ّ
مكعب من
�شملت الأ�شغال كذلك �إزالة ما يقارب من  1.25مليون مرت ّ
خم ّلفات البناء بالإ�ضافة �إىل النفايات اخلاملة وغري اخلاملة التي �أُلقيت
يف الوادي على م ّر ال�سنني .وكان من عنا�صر التطوير �إعادة ت�أهيل
جمرى الوادي متهيداً للبدء ّ
بخطة م ّدتها � 20سنة ل�ضبط في�ضان املاء،
علم ًا ب� ّأن الفي�ضانات كانت تتك ّرر ب�شكل وا�سع ،قبل ذلك ،نتيجة لرتاكم
الأنقا�ض والركام وكرثة البناء غري ّ
املرخ�ص يف الوادي.
ومن �أبرز معامل هذا امل�شروع ُمن�ش�أة اال�ست�صالح احليوي ،وهي عبارة
ّ
وم�ضخات تهوية
عن �سل�سلة قناطر احتجاز ومنحدرات و�أحوا�ض
وخاليا معاجلة بيولوجية ،وروا�سب قاعية ا�صطناع ّية وزراعات على
ال�ضفاف .وقد خلقت كل هذه العنا�صر جمتمعة الظروف املنا�سبة ،يف
املاء وعلى ال�ضفاف ،المت�صا�ص املل ّوثات وتنقية املياه عرب بيئة م�ؤ ّلفة
تتجمع لتك ِّون �شبكة غذائ ّية .وكان من �أثر
من كائنات ح ّية طبيع ّية
ّ
ذلك امل�ساهمة يف حت�سني جودة بيئة الوادي وزيادة يف �إقبال النا�س
على هذه البيئة واال�ستفادة منها كمق�صد للرتفيه واال�ستجمام.
لقد �أ�صبح وادي حنيفة اليوم «وادي ًا ح ّي ًا» معافى وغدا جزءاً ال يتجز�أ
و�صحية
من حياة الريا�ض ،فلقد �أنتج م�شروع الت�أهيل بيئة نظيفة
ّ
و�سليمة مليئة باحلدائق والأرا�ضي اخل�ضراء التي تربط بني املدينة
والوادي .و�أ�صبحت تلك الواحة املمتدة على طول مدينة الريا�ض

بها .وت�شكّ ل النفايات الع�ضوية  %70-40من جميع
النفايات ال�صلبة البلدية يف البلدان العربية كافّ ًة .وتتمثّل
أهم فر�ص اال�ستثمارات يف كومبو�ست النفايات الع�ضوية
� ّ
املفرزة لإنتاج ال�سماد الطبيعي (لال�ستخدامات الزراعية)
و�/أو اله�ضم الالهوائي لإنتاج الغاز احليوي (ال�ستخدامه
بد ًال من الوقود الأحفوري)� .إ ّال � ّأن ا�ستخال�ص الطاقة من
النفايات ال يزال يف مهده يف العامل العربي واحتماالت
وثمة حاجة لتوفري احلوافز ملمار�سات �إدارة
تو�سعه كبريةّ .
النفايات ال�صلبة اخل�ضراء وذلك جلذب اال�ستثمارات �إىل
هذا القطاع .وميكن للمبادرات اخل�ضراء يف �إدارة النفايات

ال�صلبة البلدية �أن تولد �أر�صدة تخفي�ض انبعاثات كربونية
قابلة للبيع ميكن املقاي�ضة بها عرب �آلية التنمية النظيفة
(.)CDM

 .IVاالنتقال من املمار�سات احلالية
�إىل �أف�ضل املمار�سات
كثري ًا ما ُيقال يف اليابان � ّإن جي ًال كام ًال انق�ضى قبل تغيري
عادات النا�س ب�ش�أن �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية و� ّإن التوعية
يجب �أن تبد�أ مع �أطفال املدار�س .وميكن �إحداث التغيري يف
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و�ضواحيها ،و�صو ًال �إىل املناطق الريف ّية املحيطة بها ،موطن ًا زاخراً
مب�شاريع تطوير امل�ساكن واملزارع ومرافق الرتفيه والن�شاطات الثقافية
وال�سياحية.
وكان من �ش�أن �صيانة الأرا�ضي الرطبة يف وادي حنيفة حفظ الطاقة
الإنتاج ّية لهذا النظام البيئي الذي حت ّول �إىل م�صدر للعديد من
اخلدمات ،ومنها تنقية املياه املل ّوثة و�ضبط حركة جريان املاء و�إيجاد
املوطن البيئي املالئم للتن ّوع البيولوجي وخلق الفر�ص للن�شاطات
الرتفيه ّية والثقاف ّية واجلمال ّية .وهكذا �أ�صبح وادي حنيفة مق�صداً
مرغوب ًا لطالبي الراحة واال�ستجمام و�أ�صحاب الهوايات مثل �صيد
وي�شار �إىل � ّأن ا�ستخدام
ال�سمك والتنزّه ،وموقف ًا للطيوراملهاجرةُ .
احلدائق واملتنزّهات للن�شاطات الرتفيه ّية والزراع ّية وال�سياحة ُي�ضيف
البلدان العربية �شريطة �أن يكون هناك التزام �سيا�سي بالتغيري
يو�ضع برنامج للتوعية
من جانب �صانعي ال�سيا�سات و�أن َ
العامة مو�ضع التنفيذ ويتعاون �أ�صحاب امل�صلحة املعنيون.
ف�إذا ما ُف ِّعلت هذه احلوافز ميكننا �أن نتوقّ ع ر�ؤية ممار�سات
تتو�سع مع جتذّ ر فكرة تقليل النفايات
�إدارة النفايات اخل�ضراء ّ
احلد الأدنى يف ذهن ّية املجتمعات العربية.
�إىل ّ

�أ .الهدف

نالحظ يف هذا العامل احلديث الذي تتحكّ م به املناف�سة � ّأن
العنا�صر التي ت�ؤمن �سالمة املجتمعات ت�ؤمن لها الرثوة

وي�ساهم يف خلق فر�ص العمل.
م�صدر د َْخل للمنطقة ُ
لقد �أعطى م�شروع �إعادة ت�أهيل وادي حنيفة منوذج ًا بدي ًال مل�شاريع
تطوير املدن ،و�أثبتَ � ّأن بالإمكان مواءمة املوارد الإنتاج ّية يف املوطن
البيئي مع االحتياجات االجتماع ّية – االقت�صاد ّية لل�سكان الذين
يعي�شون �ضمنه ،من �أجل خلق عالقة م�ستدامة تربط بني النا�س
وبيئتهم.
عمان .الدكتور وائل
الدكتور حممد الأ�سد ،رئي�س مركز درا�سات البيئة املبن ّيةّ ،
ال�سمهوري ،رئي�س ق�سم الهند�سة املعمار ّية ،اجلامعة الدول ّية اخلا�صة للعلوم
والتكنولوجيا� ،سوريا.
ً
وقد �أعدا هذا العر�ض ا�ستنادا اىل تقريري معاينة يف املوقع.

�أي�ض ًا .وال ّ
�شك ب�أن �إدارة النفايات ال�صلبة لها ت�أثريات
مبا�شرة على ال�صحة الب�شرية والبيئية واالقت�صاد .لذا ف�إن
القيام با�ستثمارات يف ممار�سات �إدارة النفايات اخل�ضراء
�أمر �ضروري لتحقيق الرفاه االجتماعي ،وكذلك اال�ستدامة
االجتماعية االقت�صادية يف العامل العربي .وينبغي �أن
تكون الغاية الق�صوى تطوير �إ�سرتاتيجية �إدارة م�ستدامة
احلد الأدنى
للنفايات ال�صلبة تقوم على تقليل النفايات �إىل ّ
وحتويلها ،وكذلك على �صيانة املوارد وحتفيز اال�ستثمار
التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .وال ميكن حتقيق ذلك
يف
ّ
بالكف عن اعتبار النفايات عبئ ًا ُمكلف ًا و�إمنا باعتبارها
�إ ّال
ّ
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مورد ًا و�إعداد مناذج الأعمال الكفيلة باال�ستفادة من قيمتها
على ال�صعيدين االقت�صادي والبيئي.

ب� .س ُبل التغيري

املتقدمة �أنه ،باال�ضافة �إىل
لقد �أدركت العديد من الدول
ّ
ِ
املتطورة ،ال غنى للنظام اجليد
التقنيات وعمليات املعاجلة
ّ
لإدارة النفايات ال�صلبة عن ب�ضعة جوانب �ضرورية �أخرى،
احلد الأدنى ،وهي
خ�صو�ص ًا بالن�سبة لتقليل النفايات �إىل ّ
التخفي�ض و�إعادة اال�ستخدام واال�سرتداد.
�ستد ّل من منوذجي �أف�ضل املمار�سات يف
وكما ُي َ
طرق
�ستوكهومل وفانكوفر ،فقد تكون هناك عدة ُ
لتغيري �إدارة النفايات� .أحد تلك الأ�ساليب هو عن طريق
املتطورة
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية ال�ستخدام التقنيات
ّ
التدرج
احلد الأق�صى مع
لتمويل ادارة النفايات �إىل
ّ
ّ
يف تطبيق �سيا�سات التخفي�ض و�إعادة اال�ستخدام
واال�سرتداد .وقد كان ذلك هو النموذج الذي ُّاتبع
توجه معظم اال�ستثمارات نحو
يف �ستوكهومل حيث َّ
حتويل النفايات �إىل طاقة� .أما النموذج الثاين فهو البدء
ب�سيا�سات التخفي�ض و�إعادة اال�ستخدام واال�سرتداد من
�أجل حتويل النفايات� ،شيئ ًا ف�شيئ ًا ،عن املطامر .وقد

يكون هذا اخليار الثاين �أن�سب القت�صادات الدول النامية
حيث تكون اال�ستثمارات حمدودة .كما �إنه يعتمد بدائل
�أن�سب لتحويل النفايات .وعلى كل حال ،فلي�س هناك ّ
حل
�أوحد لتحويل النفايات ،وقد يكون النهج االنتقائي الذي
يجمع جوانب من هذين النموذجني �أن�سب يف بع�ض
الأحوال� ،إذ ينبغي �أن تكون الطريق املختارة لل�سري نحو
مف�صلة ب�شكل منا�سب لأو�ضاع
قطاع �إدارة نفايات �أخ�ضر ّ
البلديات واملجتمعات املختلفة .غري �أنه من ال�ضروري
جد ًا ،يف مطلق الأحوال� ،أن ن�ستفيد من خربات املدن
ّ
التحول.
هذا
حتقيق
إىل
�
�سبقتنا
التي
ّ

الدرو�س امل�ستفادة من دول �أخرى
� .1إدارة النفايات ال�صلبة البلدية :الر�ؤية
والإ�سرتاتيجية واملبادئ التوجيهية واخلطط
مع �أن �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية هي من م�س�ؤوليات
ال�سلطات املحلية ،بالدرجة الأوىل ،فمن واجبات
احلكومة املركزية حتديد الطبيعة العامة خلدمات
النفايات ال�صلبة البلدية وحماية ال�صحة العامة والبيئة
تتج�سد هذه
الطبيعية على امل�ستوى الوطني .ويجب �أن
ّ
الأهداف يف بيان الر�ؤية اخلا�ص ب�إدارة النفايات ال�صلبة

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ال�شكل 6

االحتياجات اال�ستثمارية يف غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا خالل ال�سنوات الع�شر القادمة
حتويل النفايات �إىل طاقة
 1.30$بليون

املعاجلة امليكانيكية
والبيولوجية  3.70$بليون

اجلمع والتحويل
 8.20$بليون

الطمر و�صنع
الكومبو�ست
 5.80$بليون

حت�سني املكبّات و�إغالقها
 2.60$بليون

ّ
واملخططات
البلدية ،وكذلك يف اخلطط الإ�سرتاتيجية
العامة لهذا القطاع.
املتقدم �سيا�سات وطنية
ولقد اعتمدت عدة بلدان يف العامل ّ
خم�ص�صة لإدارة النفايات
وخطط ًا �إ�سرتاتيجية وطنية
ّ
ال�صلبة البلدية .فاليابان دعت لقيام جمتمع دورة مواد
�سليمة ،وطرحت �إ�سرتاتيجية نيوزيلندا للنفايات مواجهة
التقدم نحو «�صفر نفايات» و«نيوزيلندا م�ستدامة».
حتدي ّ
ّ
وكذلك ف�إن لدى هونغ كونغ وماليزيا و�سنغافورة واململكة
املتحدة جميع ًا �إ�سرتاتيجيات مماثلة للنفايات ال�صلبة
البلدية.
وعمدت العديد من الدول العربية �إىل اعتماد ر�ؤًى وخطط
�إ�سرتاتيجية لتوجيه تنميتها االقت�صادية .ومن �أمثلة هذه
اخلطط «ر�ؤية البحرين  ،»2030و«ر�ؤية قطر الوطنية
و«عمان  ،»2020بالإ�ضافة
 ،»2030و«ر�ؤية �أبو ظبي ُ ،»2030
وت�ضمنت هذه
�إىل عدد من اخلطط اخلم�سية الوطنية.
ّ
حد بعيد ،لك ّنها ال
اخلطط التنموية امل�سائل البيئية� ،إىل ّ
تركّ ز مبا فيه الكفاية على قطاع النفايات ال�صلبة البلدية.

و ُيقرتح يف هذا املجال �أن تقوم احلكومات العربية مبا يلي:
�1 .1صياغة بيانات ر�ؤية وا�ضحة حول تقليل النفايات �إىل
احلد الأدنى والتدوير.
ّ
�2 .2إعداد مبادئ توجيهية وموا�صفات تقنية لإر�شاد
ومراقبة امل�شغّ لني من القطاع اخلا�ص.
�3 .3إعداد خمططات عامة وخطط عمل للإدارة املتكاملة
للنفايات ال�صلبة البلدية.

 .2م�ؤ�س�سات �إدارة النفايات ال�صلبة
و�أُ ُطرها القانونية

يتعلق هذا الأمر بالإدارات والت�شريعات اخلا�صة ب�إدارة
النفايات ال�صلبة البلدية .ون�شري �إىل �أن خ�صخ�صة خدمات
املقدمة يف
النفايات �إ�سرتاتيجية �شائعة لتح�سني اخلدمات ّ
متقدمة .لكن ينبغي
دول اخلليج العربية ويف دول �أخرى ّ
�أن ن�شري �إىل �أن اخل�صخ�صة ينبغي �أ ّال تعفي احلكومات
املحلية من م�س�ؤوليتها جتاه ال�صحة
املركزية وال�سلطات
ّ
ّ
العامة وحماية البيئة.
ويجب �أال يفوتنا �أن معظم الدول التي �سلكت م�سار
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معاجلة مياه ال�صرف يف فري�ست �سكيوريتي غروب يف دبي
عندما �أدركت ادارة حي �سكن العمال التابع لفري�ست �سكيوريتي غروب
�أنهم ينفقون �أكرث من  4ماليني درهم يف ال�سنة على �صهاريج نقل مياه
ال�صرف ،علموا �أن هناك �شيئ ًا يجب �أن يفعلوه ،وب�سرعة.
�أو ًال ،كان امتالك ع�شرين �صهريج ًا لنقل مياه ال�صرف اىل مكان بعيد كل
يوم عم ًال مكلف ًا جداً .ثاني ًا ،تبني �أن تنظيم اخلدمات اللوج�ستية لهذه
ال�صهاريج هو عمل ممل� .أخرياً ،مبا �أن هذه امل�شكلة ن�ش�أت يف ذروة فورة
البناء وحركة ال�سري يف دبي ،مل تكن ال�صهاريج يف الغالب قادرة على
الو�صول اطالق ًا ،مما ت�سبب يف ت�سرب مياه ال�صرف و�إراقتها وفي�ضانها
من اخلزانات.
كل ذلك ميكن تدبره ب�سهولة من خالل تركيب حمطة ملعاجلة مياه
ال�صرف يف املوقع ،اذا مل تكن هناك م�شكلة تتعلق بعدم توافر احليز
املنا�سب .يقع حي �سكن العمال يف منطقة �صناعية يف دبي ،ويتكون من
�أبنية كثرية مل ترتك �إال ف�سحة �صغرية ملحطة املعاجلة ،لكنها �ضرورية.
ُحلت امل�شكلة با�ستعمال تكنولوجيا حمطات م�صغرة ملعاجلة مياه
ال�صرف ،بطريقة تركيب غري تقليدية اىل حد ما :مت تركيب وحدات
حمطة املعاجلة يف ممر فارغ بني �أبنية احلي ال�سكني ،ما وفر ا�ستغال ًال
جيداً للحيز املوجود.
يتم ا�ستعمال املياه املعاجلة حالي ًا لري النباتات يف �أنحاء احلي ال�سكني،
ما �أدى اىل انخفا�ض ا�ستهالك املياه.
"�أفريدا ووتر" التي ت�ستعمل حلول حمطات املعاجلة ال�صغرية ،مثل

املكان
املراحي�ض
غ�سل املالب�س
الري
املطابخ ومر�شات اال�ستحمام
التخل�ص من مياه ال�صرف بوا�سطة �صهاريج ال�سحب
ت�صريف املياه املعاجلة
اجمايل الكمية امل�ستهلكة يف ال�سنة
الوفر
العائد على اال�ستثمار

احلل يف فري�ست �سكيوريتي غروب ،بامكانها تقدمي فوائد مالية وبيئية
لزبائنها:
•وفر كبري يف التخل�ص من مياه ال�صرف ونقلها
•وفر كبري يف فواتري ا�ستهالك املياه
•اتاحة الفر�ص ال�ستعمال حمطات معاجلة م�صغرة
•انخفا�ض تكاليف ال�صيانة (ال توجد قطع �آلية)
•انخفا�ض تكاليف الت�شغيل (ال توجد حم�أة وال مواد كيميائية)
•عائد �سريع على اال�ستثمار
•حفظ املوارد املائية من خالل �إعادة اال�ستعمال
•تخفي�ض تلوث املياه اجلوفية نتيجة ال�ضخ غري امل�شروع
•ا�ستبعاد الأخطار ال�صحية الناجتة من روائح مياه ال�صرف
•تخفي�ض انبعاثات الوقود وزحمة ال�سري والتلوث ال�ضو�ضائي الذي
ت�سببه �صهاريج نقل مياه ال�صرف

املبلغ الذي مت انفاقه على ا�ستهالك املياه
قبل تركيب حمطة املعاجلة
(درهم يف ال�سنة)

املبلغ الذي مت انفاقه على ا�ستهالك املياه
بعد تركيب حمطة املعاجلة

875,448

0

125,064

125,064

156,330

0

2,219,886

2,219,886

4,380,000

0

0

1,022,000

7,756,728

3,366,950
AED 4,389,778
0.7
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خ�صخ�صة خدمات النفايات ال�صلبة البلدية قد �أر�ست
�أو ًال القاعدة امل�ؤ�س�ساتية ال�ضرورية التي حتكم خ�صخ�صة
هذه اخلدمات .وقد متّ حتديد م�س�ؤوليات جميع �أ�صحاب
وعينّ
جيد ،و�صنِّفت �أنواع النفايات وفئاتها ُ
امل�صلحة ب�شكل ّ
امل�س�ؤولون عن �إدارتها.

احلد
ج�	.إ�صدار قوانني ت�ساعد على تقليل النفايات �إىل ّ
الأدنى.
د .العمل بنظام حما�سبة لإدارة النفايات ال�صلبة
البلدية.
هـ .مكافحة �إلقاء النفايات ب�شكل غري قانوين.

�سن قوانني متع ّلقة مبختلف
حتتاج الدول العربية �إىل ّ
القطاعات الفرعية للنفايات ال�صلبة البلدية ،ومنها:
�أ .قانون تدوير الأوعية ومواد التغليف والتعبئة.
ب .قانون تدوير الأجهزة املنزلية.
ج .قانون تدوير نفايات البناء والهدم.
د .قانون تدوير الطعام.
هـ .قانون تدوير ال�سيارات يف نهاية عمرها.
و .الأنظمة التي ترعى امل�شرتيات العامة اخل�ضراء.

 .3اال�ستدامة املالية

كما ينبغي على الدول العربية اتّ باع اخلطوات التالية
لتحقيق الإ�صالحات القانونية وامل�ؤ�س�ساتية:
�أ .حتديد فئات النفايات.
ب .حتديد م�س�ؤوليات �أ�صحاب العالقة.

جد ًا بالن�سبة للمدن
تُعترب اال�ستدامة املالية �أمر ًا هام ًا ّ
يف جميع �أنحاء العامل .فعلى خالف قطاعات اخلدمات
جد ًا ا�سرتداد تكاليف خدمات �إدارة
الأخرى ،ي�صعب ّ
النفايات .و�إذا كان امل�ستهلكون ير�ضون بدفع املال لقاء
اخلدمات الأ�سا�سية كاملاء والكهرباء ،ف�إنهم ال ينظرون
بال�ضرورة �إىل خدمات �إدارة النفايات ال�صلبة على �أنها
ت�ستحق الدفع ،وخ�صو�ص ًا يف البلدان املتو�سطة
خدمات
ّ
الدخل �أو املتدنية الدخل .ومع �أن النفايات ال�صلبة قد
مبعدل
املتكررة للبلدية،
ت�شكل جزء ًا كبري ًا من امليزانية
ّ
ّ
 ،%25-20ف�إن تغطية خدمات اجلمع ّ
تظل منخف�ضة
متدنية يف
وم�ستويات طرح النفايات هي ،ب�شكل عام،
ّ
تلك البلدان.
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للتو�صل �إىل اال�ستدامة املالية هي بتكوين
و�أول خطوة هامة
ّ
فهم للتكاليف احلقيقية خلدمات النفايات ال�صلبة البلدية.
وبعد حتديد التكاليف ميكن ح�ساب قيمة الفجوة املالية
امل�ستهدفة.
وحتديد م�ستويات الدخل
َ
ميكن ب�شكل عام جمع االيرادات من ال�ضرائب املحلية �أو
التعريفات اخلا�صة ب�إدارة النفايات ال�صلبة على فواتري
تقدم
اخلدمات �أو الر�سوم التي تفر�ضها ال�شركة التي ّ
اخلدمة .وميكن �أن ّ
تغطي التعريفات والر�سوم بع�ض ًا من
كلفة اخلدمة .لذا ف�إن جزء ًا كبري ًا من كامل التكلفة ّ
يظل
ت�سدده احلكومة املركزية .وقد عمدت معظم
بحاجة لأن ّ
املتطورة �إىل طرح م�صادر بديلة للتمويل لردم
الدول
ّ
الهوة .وت�شمل هذه امل�صادر متويل الكربون من طريق �آلية
ّ
وخمططات م�س�ؤولية
التنمية النظيفة و�ضرائب املطامر
املنتج .وميكن ا�ستخدام هذه الأدوات املالية ،بالإ�ضافة �إىل
احلوافز املالية الإ�ضافية ،كعامل م�ساعد على تغيري �أمناط
اال�ستهالك.

فينبغي �إذ ًا حتديد املوارد املتاحة واحلاجات املالية وذلك
من �أجل تعيني �أولويات اال�ستثمارات .وي�ستطيع �صانعو
تو�ضحت �أمامهم التكاليف واملداخيل� ،أن
ال�سيا�سات� ،إذا ّ
يتّخذوا القرارات على �أ�سا�س ما ميكن حتقيقه ،وخ�صو�ص ًا
يف ما يتع ّلق بالتو�سع يف ا�ستخدام التقنيات ذات التكاليف
الر�أ�سمالية العالية وتكاليف الت�شغيل املرتفعة.

 .4التوعية العامة

�إذا كان من حق اجلمهور �أن يطالب بخدمات فاعلة ذات
كفاءة يف �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية ،فمن ال�ضروري �أن
يكون لدى عامة النا�س فهم لإدارة النفايات ال�صلبة البلدية
حتمل م�س�ؤولية تخفي�ض �إنتاج النفايات.
و�أن ي�ساهموا يف ّ
ونقطة االنطالق هي بتثقيف الأطفال ،يف العديد من
البلدان ،يف ن�شاطات التدوير ويف حمالت تنظيف
مدار�سهم وال�شواطئ العامة واحلدائق العامة.
�إ ّال � ّأن التوعية العامة يف �ش�ؤون �إدارة النفايات ال�صلبة

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
البلدية تقت�صر ،يف الدول العربية ،على بع�ض لوحات
الإعالنات والالفتات التي ت�ؤكد �ضرورة �إبقاء املدن نظيفة.
وعلى �أهمية مثل هذه الإعالنات ،فهناك حاجة �إىل املزيد
من العمل ،حيث ينبغي توجيه التوعية العامة يف مو�ضوع
�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية نحو ما يلي:
�أ .تو�ضيح �أهمية وت�شجيع تقليل النفايات �إىل �أدنى
حد.
ّ
ب .البدء باتباع فرز النفايات من امل�صدر.
ج .جباية ر�سوم خدمات النفايات ال�صلبة البلدية.
تفهم قواعد و�أنظمة �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية
د.
ّ
واحلد من املمار�سات غري القانونية.
ّ

 .5تطوير املوارد الب�شرية

تقدم ًا يف قدرات
�شهدنا م�ؤخر ًا يف البلدان العربية ّ
الر�سميني امل�س�ؤولني عن �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
ّ
كما ميكن زيادة تطوير خدمات �إدارة النفايات بتطوير
داخلي ًا و�/أو اكت�ساب مهارات يف املجاالت
اخلربات
ّ
التالية:

�أ .مراقبة الأعداد املتزايدة من �شركات القطاع اخلا�ص
تقدم خدمات النفايات ال�صلبة البلدية.
التي ّ
ب .تطوير معرفة �أعمق يف الأنظمة املعقّ دة ملعاجلة
النفايات
ج .ال�صلبة البلدية.
د� .صياغة قوانني لإدارة النفايات ال�صلبة البلدية
لتنظيم هذا القطاع.
هـ .ن�شر التوعية العامة.
و .ت�شغيل خدمات �أجدى اقت�صادي ًا.

� .6أنظمة �إدارة املعلومات

لي�ست �إدارة النفايات ال�صلبة علم ًا �صارم ًا .فالنفايات لي�ست
يومية ومو�سمية يف كميات
تبدالت
متجان�سة وهناك ّ
ّ
لكن هاتني ال�صفتني ،الكمية
النفايات املنتجة وتكوينهاّ .
والتكوين ،هما النقطتان اللتان يعتمد عليهما تخطيط
ومتابعة خدمات �إدارة النفايات ،بدء ًا من جمع النفايات
ونقلها ،و�صو ًال �إىل ت�صميم املرافق وو�ضع امليزانيات .لذلك
يتوجب تطوير نظام معلومات خلزن البيانات وا�سرتجاعها
ّ
وحتليلها.
تقوم �شركات خدمات النفايات ال�صلبة البلدية يف البلدان
للتلوث
ّ
املتقدمة بحفظ �سج ّالت للعمليات و�أنظمة مراقبة ّ
ت�سجل ب�شكل دقيق جميع البيانات املالية
البيئي .كما
َّ
وت�ص ّنف بح�سب بنود التكاليف.

ج� .أهداف واقعية

تطور قطاع �إدارة نفايات �صلبة بلدية خ�ضراء يف
يقت�ضي ّ
البلدان العربية تنفيذ تدابري بع�ضها ي�سري وبع�ضها �صعب.
ت�شمل التدابري ال�صعبة تنفيذ م�شاريع ا�ستثمارات ر�أ�سمالية
وت�شغيل مرافق معاجلة و�سيطة� ،إىل جانب عمليات
حم�سنة .وهذا بدوره يتط ّلب ميزانيات �أكرب لإدارة
�صناعية ّ
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ن�شدد على � ّأن تنفيذ
النفايات ال�صلبة البلدية .ويجب �أن ّ
املفهوم الثالثي (التخفي�ض و�إعادة اال�ستخدام واال�سرتداد)
�سوف يوفّ ر بع�ض املدخول� ،إ ّال � ّأنه �سيكون من الع�سري ،يف
جميع الأحوال ،تغطية كل التكاليف الر�أ�سمالية وتكاليف
الت�شغيل.
�أما بالن�سبة للتدابري ال�سهلة ،ف�سيكون على احلكومات
بناء على �أولويات البلديات
العربية حتديد الأهداف ً
املختلفة .وميكن حتقيق ذلك ب�صياغة �سيا�سة وطنية
لإدارة النفايات ال�صلبة البلدية يتم على �أ�سا�سها �إعداد خطة
ّ
وخمططات
�إ�سرتاتيجية وطنية للنفايات ال�صلبة البلدية
للنفايات ال�صلبة البلدية على م�ستوى املناطق .ويجب �أن
تكون ال�سيا�سات الوطنية وكذلك اخلطط الإ�سرتاتيجية
ّ
واملخططات العامة جميع ًا متنا�سقة ومبنية على �أ�سا�س
ً
ترتيب �أولويات �إدارة النفايات الوارد �آنفا (ال�شكل ،)3
على �أن يكون الهدف من هذه اخلطط هو تغيري �أمناط
اال�ستهالك والإنتاج وتوجيهها نحو تقليل النفايات �إىل
احلد الأدنى وفق ًا ملفهوم الأعمال الثالثة :التخفي�ض و�إعادة
ّ
اال�ستخدام واال�سرتداد.
كثري ًا ما يقال �إن خ�صخ�صة خدمات النفايات ال�صلبة البلدية
قد جتعل احلكومات تنف�ض يدها من هذا القطاع .لكن يف
الواقع يجب عدم اعتبار خ�صخ�صة قطاع �إدارة النفايات

ال�صلبة البلدية بدي ًال عن تن�سيق احلكومة ومراقبتها
و�أنظمتها .والدور املنا�سب للحكومة يجب �أن يكون تطوير
الإطار امل�ؤ�س�ساتي لإدارة النفايات ال�صلبة البلدية الذي
يرعى �أعمال جميع اجلهات ذات العالقة.

د .امل�سار املق َرتح للدول العربية

يف ما يلي جمموعة �أعمال مقرتحة لتتبعها الدول العربية
يف �سبيل تطوير قطاع �إدارة خ�ضراء للنفايات ال�صلبة
البلدية يف �إطار �أو�سع هو �إطار االقت�صاد الأخ�ضر:

 .1الر�ؤية الإ�سرتاتيجية

�أ�	.إعداد بيان ر�ؤية لإدارة النفايات ال�صلبة البلدية
وكذلك خطة �إ�سرتاتيجية لرتجمة هذه الر�ؤية �إىل
واقع على اعتبار النفايات مورد ًا ،ومع الت�أكيد على
احلد الأدنى.
تقليل النفايات �إىل ّ
ب�	.إدخال قطاع النفايات البلدية ال�صلبة يف خطة
التنمية الوطنية ّ
لكل بلد.
توجيهية وطنية» لإدارة النفايات
ج .ا�ستحداث «مبادئ
ّ
ال�صلبة البلدية.
ّ
خمططات عامة للنفايات ال�صلبة البلدية
د�	.إعداد
بلدياته.
لعا�صمة كل بلد و�سائر ّ
هـ�	.إن�شاء فرقة عمل وطنية للنفايات ال�صلبة البلدية

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ت�شرف على تنفيذ الن�شاطات املذكورة �أعاله.

 .2الأطر امل�ؤ�س�ساتية والقانونية

�أ .تكليف ال�سلطة احلكومية املركزية امل�س�ؤولة عن
البيئة يف كل بلد مبلف �إدارة النفايات ال�صلبة
البلدية على امل�ستوى الوطني.
ب .حتديد مواطن �ضعف القوانني والأنظمة القائمة
حالي ًا يف ما يتع ّلق ب�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
ّ
ج� .صياغة قانون حول �إدارة نفايات البناء والهدم.
د�	.إعادة النظر يف االتفاقيات التجارية بغية متديد
م�س�ؤولية املنتجني الأجانب عن �إدارة تغليفات
املعدات الكهربائية والإلكرتونية الناجتة
وخم ّلفات ّ
امل�صدرة �إىل الدول العربية.
من ب�ضائعهم
َّ

 .3اال�ستدامة املالية

�أ .ميزانية منف�صلة لإدارة النفايات ،وذلك لتحديد
التكاليف احلقيقية لإدارة النفايات ال�صلبة
البلدية.
ّ
ب .تهيئة خطة ا�ستدامة مالية لإدارة النفايات.
ج .التفاو�ض والتفاهم مع خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة
للموازنة بني قيود امليزانية و�ضرورات الإنفاق.
د .النظر يف املوارد املالية عن طريق م�س�ؤولية املنتج
الطويلة الأجل ،و�أر�صدة الكربون و�ضريبة املطامر.

 .4التوعية العامة

�أ .و�ضع وتنفيذ حملة توعية عامة م�ستدامة.
ومقدمو
ب .الدعوة لأ�سبوع نظافة حيث ي�شارك اجلمهور ّ
اخلدمات واملوظفون الر�سميون يف ن�شاطات �إدارة
النفايات ال�صلبة البلدية.
ج .ت�شجيع �إقامة م�سابقة املدينة النظيفة وتقدمي جوائز
البلديات على التجاوب والعمل.
حث
مالية بغية ّ
ّ
د .ت�ضمني املناهج املدر�سية االبتدائية مواد تثقيفية
حول �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
هـ .ن�شر الوعي ب�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف �أماكن
العمل اخلا�صة بكبار منتجي النفايات مثل مراكز
الت�سوق ومباين املكاتب ،وذلك بتنظيم �إدارات هذه
ّ
املرافق خلطط خا�صة بالنفايات ال�صلبة البلدية يف
مواقعها.

 .5تطوير املوارد الب�شرية
�أ.

تطوير برامج تدريب وتثقيف الإداريني حول �إدارة
وتنظيم النفايات ال�صلبة البلدية ،وتوجيه هذه
الربامج للم�س�ؤولني احلكوميني على ال�صعيدين
املركزي والإقليمي.

ب .تنظيم رحالت تبادل معلومات للم�س�ؤولني يف
الدول العربية ب�ش�أن النفايات ال�صلبة البلدية ،وذلك
لتبادل اخلربات وتن�سيق ال�سيا�سات والتعرف �إىل
ال�سيا�سات والأ�ساليب اخل�ضراء اجلديدة.
ج .ت�ضمني مناهج التعليم والأبحاث يف اجلامعات مواد
حول �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
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د.

تخ�صي�ص الأموال الالزمة لبناء القدرات يف جمال
�إدارة النفايات ال�صلبة البلدية.

 .6نظام �إدارة املعلومات

�أ .ت�أ�سي�س �آليات جلمع املعلومات ،على ال�صعيد
كميات وتكوين النفايات.
الوطني ،حول ّ
ب .البدء بربنامج مراقبة ت�شغيلي وبيئي يف كل من�ش�أة
نفايات �صلبة بلدية.
ج .توحيد ممار�سات جميع بيانات النفايات ال�صلبة
البلدية ال�سائدة بني خمتلف مرافق النفايات ال�صلبة
داخل البلد وبني الدول العربية.
د�	.إحداث موقع على الإنرتنت للنفايات ال�صلبة البلدية،
على �أن يكون ب�إدارة حكومية و�أن يجري حتميله
بانتظام بالبيانات الالزمة يف هذا املجال.

هـ .ال�سيا�سات وامل�س�ؤوليات الداعمة للتغيري

ثمة حاجة ما�سة يف املنطقة لال�ستثمار يف �إدارة النفايات
ّ

ال�صلبة البلدية ،وذلك للتو�صل �إىل اال�ستدامة البيئية
والتنمية االقت�صادية .وينبغي تطوير ال�سيا�سات
واحلوافز لت�شجيع مبادرات اال�ستثمار املربحة يف قطاع
�إدارة النفايات .غري �أن مكامن ال�ضعف يف �إطار �إدارة
النفايات ال�صلبة البلدية يف املنطقة ت�ضغط با�ستمرار
أهم
على اال�ستثمارات يف هذا القطاع .ويف ما يلي عر�ض ل ّ
تكبل هذا القطاع.
القيود التي ّ

 .1القيود

يجب �أ ّال ُيغفل وا�ضعو ال�سيا�سات يف البلدان العربية مكامن
حالي ًا يف قطاع �إدارة النفايات والتي تعيق
ال�ضعف القائمة ّ
االنتقال �إىل املمار�سات اخل�ضراء .لذا يجب مواجهة هذه
التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر.
املعيقات عند و�ضع خطط
ّ
ون�شري �إىل � ّأن �أخطر العقبات يف املنطقة هي على ال�شكل
التايل:
�أ .تزايد كميات النفايات ال�صلبة البلدية وتغيرّ
تكوينها.
ب .ارتفاع تكاليف �إدارة النفايات.
ج .عدم كفاية التمويل و�ضعف معدالت ا�سرتداد
التكاليف.
د .حمدودية � ُأطر �سيا�سات �إدارة النفايات.
هـ .عدم تو�ضيح الوظائف وامل�س�ؤوليات يف �إدارة النفايات
ال�صلبة.
أولوية �سيا�سية.
و .عدم �إيالء القطاع � ّ
ز .االفتقار اىل بيانات موثوقة لأغرا�ض التخطيط.
املدربني واخلرباء التقنيني يف �إدارة
ح .نق�ص املوظفني ّ
النفايات ال�صلبة البلدية.
ط .ق ّلة الوعي العام يف ما يتع ّلق بالنفايات ال�صلبة
البلدية.

 .2ال�سيا�سات املقرتحة للتغيري

نقرتح �إجراء التغيريات التالية يف ال�سيا�سات للتغ ّلب على
هذه العقبات املذكورة �أعاله:
�أ .ت�شجيع تب ّني �إ�سرتاتيجيات الإدارة املتكاملة للنفايات
أولويات وقائي لإدارة
ال�صلبة مع الت�شديد على ترتيب � ّ
النفايات.
ب .تطوير ال�سيا�سات والأطر القانونية وامل�ؤ�س�ساتية
الداعمة للإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
ج�	.إن�شاء الأطر املالية التي تعك�س حما�سبة التكاليف
بالكامل.
د .ا�ستخدام حوافز ال�سوق لتطوير �صناعة التدوير.
حث مو ّلدي النفايات وامل�ستهلكني على جت ّنب
هـ.
ّ
النفايات ،وذلك بتخفي�ضها و�إعادة ا�ستخدامها
وا�سرتداد موادها.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.

بناء قدرات م�ؤ�س�سات البلديات لتح�سني �إدارة قطاع
النفايات ال�صلبة البلدية.
ت�شجيع م�شاركة القطاع اخلا�ص ورعايته لأعمال
الإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.
تعزيز ممار�سات الإنتاج امل�ستدامة يف الت�صنيع
و�سائر ال�صناعات.
ن�شر الوعي العام حول اال�ستهالك امل�ستدام والإنتاج
امل�ستدام والعواقب االجتماعية والبيئية الناجمة عن
عدم كفاية �إدارة النفايات ال�صلبة.
بناء قدرة فاعلة لإدارة النفايات اخلطرة ب�شكل �سليم
و�آمن.
دعم الفرز يف املوقع وف�صل خمتلف جماري
النفايات.
رعاية التعاون الإقليمي يف البحث والتطوير وتبادل
اخلربات يف خمتلف ميادين �إدارة النفايات ال�صلبة
البلدية و�إدارة النفايات اخلطرة.

و .اقت�صاد �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية

هام ًا ذا
ُيعترب قطاع �إدارة النفايات ال�صلبة قطاع خدمات ّ
وزن اقت�صادي كبري باملقارنة مع قطاعات املنافع واخلدمات
عامليا ً ،يف
الأخرى .وقد قُ ّدر حجم �صناعة �إدارة النفايات ّ
العام  ،2010بحوايل  433بليون دوالر باملقارنة مع 1715
بليون دوالر ل�صناعة مرافق الكهرباء و 515بليون دوالر
لقطاع منافع املاء يف العامل  .)Whiteman, 2011( 2008وال
�شك ب�أن هذه التقديرات تبينّ الوزن االقت�صادي لقطاع �إدارة
اخلدمات .و�إذا نظرنا �إىل �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية من
زاوية حملية ،ف� ّإنها ت�ستنفد جزء ًا ال ب�أ�س به من ميزانيات
املتقدمة والدول
البلديات .فمن املعروف � ّأن املدن يف الدول ّ
متر اقت�صاداتها يف مرحلة انتقالية تنفق ما بني  20و
التي ّ
املتكررة املتاحة على �إدارة النفايات
 50باملئة من ميزانياتها
ّ
ال�صلبة ( .)UN-HABITAT, 2010ومع ذلك فمن ال�شائع �أن
ّ
كميات النفايات ال�صلبة يف املدن غري جمموعة
تظل ن�صف ّ
و�أ ّال ت�شمل اخلدمات ن�صف �سكان املدن.
لذا حتتاج الدول العربية �إىل زيادة اال�ستثمارات يف هذا
القطاع لتو�سيع �شمول اخلدمات وحت�سني الأو�ضاع
جد ًا تقدير اال�ستثمارات
ال�صحية والبيئية .ومن الع�سري ّ
املطلوبة نظر ًا ل ّأن �إدارة النفايات هي من ال�صناعات التي
تفتقر �أكرث من غريها �إىل البيانات الدقيقة التي ت�سمح
ببناء مناذج حاجات ال�سوق .غري � ّأن الباحثني ويت مان
و�سو�س ( )Whiteman and Soos, 2011قد ا�ستكمال
باال�ستقراء البيانات املحدودة املتوافرة لتقدير احتياجات
اال�ستثمار الإر�شادية بالن�سبة لدول العامل يف جمال
�إدارة النفايات البلدية فقط .وتو�صلت تقديراتهما �إىل � ّأن

حاجة العامل ب�أ�سره لال�ستثمار يف �إدارة النفايات ال�صلبة
البلدية ،على مدى الأعوام الع�شرة القادمة ،ترتاوح ما بني
وقدرت احتياجات
 214بليون دوالر و  499بليون دوالرّ .
ا�ستثمارات �إدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف غرب �آ�سيا
و�شمال �أفريقيا (دول عربية مبعظمها) يف ال�سنوات
الع�شر القادمة مبا يفوق  21.6بليون دوالر .وتعود هذه
االحتياجات اال�ستثمارية �إىل كامل �سل�سلة �إدارة النفايات،
موزعة على ال�شكل التايل :اجلمع والتحويل (،)%38
وهي ّ
املكبات �أو �إغالقها ( ،)%12والطمر و�صنع
أو�ضاع
�
وحت�سني
ّ
الكومبو�ست ( ،)%27واملعاجلة امليكانيكية والبيولوجية
( ،)%17وحتويل النفايات �إىل طاقة ( ،)%6وهذا مو�ضح يف
ال�شكل  .6وتبلغ االحتياجات اال�ستثمارية التقديرية لبع�ض
البلدان العربية (اجلزائر وم�صر والأردن ولبنان وموريتانيا
واملغرب والأرا�ضي الفل�سطينية و�سورية وتون�س واليمن)
ما بني  6.5و  9.3بليون دوالر (.)Whiteman, 2011
ت�ستند هذه التقديرات لال�ستثمارات على افرتا�ضات متطلبات
البنية التحتية املتوقَّ عة وامل�صروفات اال�ستثمارية لوحدة
ا�سمية من �سكان املناطق احل�ضرية ا�ستناد ًا �إىل �سيناريوهات
توقّ عات ا�ستثمارية خمتلفة بالن�سبة ملختلف البلدان يف
التطور .كما ان هنال ا�ستثمارات �أخرى
خمتلف مراحل
ّ
تت�ضمنها التقديرات ،ومنها
مطلوبة ملجاري نفايات خا�صة ال
ّ
النفايات اخلطرة ونفايات الرعاية الطبية ونفايات املعدات
الكهربائية والإلكرتونية والإطارات وغري ذلك من جماري
املجمعة
النفايات .وكذلك ف�إن اال�ستثمارات يف معاجلة املواد ّ
م�ضمنة .لذلك تُعترب هذه التوقعات
القابلة للتدوير غري
ّ
تقديرات تقريبية ينبغي �إعادة تقديرها على �أ�سا�س كل بلد
على حدة لأخذ الظروف املحل ّية اخلا�صة بعني االعتبار.

 .VIخال�صة

الو�صفة الأ�سا�سية يف حت�سني �أو�ضاع �إدارة النفايات يف
يتوجب �إعادة
البلدان العربية هي وجود الإدارة ال�سيا�سية .لذا ّ
جو مالئم
ترتيب الأولويات واتخاذ االجراءات الالزمة لتوفري ّ
لال�ستثمار الأخ�ضر يف هذا القطاع .ف�إذا اتُّ خذت اخلطوات
ال�ضرورية لتطوير �إطار لإدارة النفايات ال�صلبة البلدية،
بالإ�ضافة �إىل حتديد الوظائف وامل�س�ؤوليات بو�ضوح ،فيمكن
و�ضع �أر�ضية �أ�سا�سية مو�ضع التنفيذ لدعم اال�ستثمارات
امل�ستدامة يف هذا القطاع .وال �شك ب�أن هذه اخلطوات �سوف
ت�ساهم يف تطوير ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات وت�سريع
الإ�صالحات القانونية والتنظيمية وو�ضع اخلطط املالية
و�إعداد املخططات العامة الإقليمية واملحلية ،كما ت�ؤدي �إىل
درا�سة �أولويات اال�ستثمار والتفاعل مع �أ�صحاب امل�صلحة
املعن ّيني .وي� ّؤمل �أن يعزّز هذا الإ�صالح ثقة امل�ستثمرين يف
قدم ًا.
التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر ُ
القطاع ويدفع خطوات ّ
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 .Iمقدمة
اقت�صاد ال�سياحة هو �أحد �أكرب القطاعات االقت�صادية يف
العامل� ،إذ يحل رابع ًا يف ال�صادرات العاملية بعد النفط
واملواد الكيميائية ومنتجات ال�سيارات ،بقيمة تريليون
دوالر �سنوي ًا ( .)UNEP. 2011فاالقت�صاد ال�سياحي ميثل
 5يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل العاملي ،وي�ساهم
بن�سبة  7-6يف املئة يف التوظيف .وت�شكل ال�سياحة
الدولية  30يف املئة من �صادرات العامل من اخلدمات
التجارية� ،أو  6يف املئة من �إجمايل ال�صادرات .وو�صل
عدد ال�سياح الدوليني عام � 2010إىل  935مليون ًا .وتعد
ال�سياحة يف �أكرث من  150بلد ًا واحدة من �أعلى خم�س
�صادرات مربحة ،وحتل �أوىل يف  60بلد ًا� .إنها امل�صدر
الرئي�سي للعمالت الأجنبية بالن�سبة �إىل ثلث البلدان
النامية ون�صف البلدان الأقل منو ًا (.)UNWTO. 2010
يف اخلم�سينات ،كانت ال�سياحة القطاع املف�ضل لالقت�صاد
العاملي� -أُطلق عليها م�صطلح «ال�صناعة النظيفة»،
واعتُربت يف ذلك احلني الأكرث مراعاة للبيئة مقارنة مع
ال�صناعة والتعدين .مل يدم هذا املوقف الإيجابي طوي ًال،
ففي منت�صف الت�سعينات �سلطت النقا�شات ال�سيا�سية
والأكادميية ال�ضوء على ت�أثري ال�سياحة على البيئة
واملجتمع والثقافة واالقت�صاد .وترافق النمو ال�سريع لل�سفر
الدويل واملحلي مع تعدد �أكرب يف وجهات ال�سفر والرحالت
لفرتات �أق�صر ،ما �أدى �إىل الإ�سراف يف ا�ستعمال و�سائل
نقل م�ستهلكة للطاقة ،والإ�سراف يف ا�ستهالك املياه
وتوليد النفايات ،وجعل قطاع ال�سياحة حمط انتقادات
حادة.

�إقرار متزايد الآن �أن حتقيق �أمناط م�ستدامة من التنمية
يقع كلي ًا تقريب ًا على تخ�ضري االقت�صاد .لذلك ،ننظر
�إىل التنمية ال�سياحية امل�ستدامة كمنتج ثانوي لل�سياحة
اخل�ضراء.

وفق تقرير �صادر عام  2008عن منظمة ال�سياحة العاملية
التابعة للأمم املتحدة ( )UNWTOوبرنامج الأمم املتحدة
للبيئة (يونيب) حول تغري املناخ وال�سياحة ،ت�صل
م�ساهمة القطاع يف االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة
�إىل نحو  5يف املئة .ونظر ًا �إىل م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإجمايل العاملي والتوظيفُ ،يطرح ترويج �أ�شكال من
ال�سياحة �أكرث ا�ستدامة اقت�صادي ًا وثقافي ًا وبيئي ًا .فال�سياحة
ت�ساهم �إيجاب ًا يف تنويع االقت�صادات املحلية وتن�شيطها.
ومن خاللها ،ت�صبح الرثوة الثقافية والطبيعية م�صدر ًا
للمكا�سب املالية ي�شكل حافز ًا قوي ًا للحفاظ على البيئة.
لكن يف حاالت عديدة تطغى على هذه الفوائد هواج�س
اقت�صادية وبيئية واجتماعية.

غالب ًا ما قدمت النقا�شات حول ال�سياحة امل�ستدامة �أو
اخل�ضراء ال�سياحة الإيكولوجية وتلك املحدودة النطاق
واملتباعدة كطريق للتقدم .ومع تو�سعهاُ ،فر�ض �صمت
ملحوظ على ت�أثريات املنتجعات الكبرية وال�سياحة
اجلماعية ،وهو يوا�صل ال�سيطرة على ال�سفر الدويل
و�صناعة ال�سياحة .لذلك ،يجب التمييز بو�ضوح بني
مفهومي ال�سياحة الإيكولوجية وال�سياحة امل�ستدامة .وفق
«يونيب» (« ،)2011يعود م�صطلح ال�سياحة الإيكولوجية
�إىل جزء داخل قطاع ال�سياحة يركز على الن�شاطات
البيئية ،بينما يجب �أن تنطبق مبادىء اال�ستدامة على
جميع �أنواع الن�شاطات ال�سياحية :الت�شغيل واملن�ش�آت
وامل�شاريع ،مبا فيها الأمناط التقليدية والبديلة».

�إن مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر الذي قدمته «يونيب»
لي�س بدي ًال عن التنمية امل�ستدامة .يف احلقيقة ،هناك

�أثارت قمة ال�سياحة الإيكولوجية التي عقدتها منظمة
ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة عام  2002جد ًال،

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
حيث اعتقد م�ؤيدو التنمية امل�ستدامة �أنه كان يجدر البحث
يف ال�سياحة امل�ستدامة بدل ال�سياحة البيئية وحدها.
وجادل �أولئك الذين كانوا متوج�سني من بحث ال�سياحة
الوا�سعة النطاق �أن جمع كبار العبي هذه ال�صناعة لي�س
عملي ًا ،يف حني �أن ال�سياحة الإيكولوجية كانت هدف ًا
�سه ًال .حت�ضري ًا لقمة الأر�ض «ريو »20+التي تعقد
يف الربازيل يف حزيران (يونيو)  ،2012ت�ضع الهيئات
احلكومية امل�س�ؤولة عن املحفظة البيئية حالي ًا م�سودات
تقارير ت�سلط ال�ضوء على التقدم الذي حتقق يف جمال
التنمية امل�ستدامة خالل العقدين املا�ضيني.
العنوانان الرئي�سيان لقمة «ريو »20+هما )1( :االقت�صاد
الأخ�ضر يف �سياق ا�ستئ�صال الفقر والتنمية امل�ستدامة،
و(� )2إطار العمل امل�ؤ�س�ساتي للتنمية امل�ستدامة بالرتكيز
ب�شكل �أ�سا�سي على دور «يونيب» واملفو�ضية العاملية
للتنمية امل�ستدامة .ترتبط هاتان الق�ضيتان بقطاع
ال�سياحة .لقد نوق�شت اال�ستدامة وا�ستئ�صال الفقر منذ
قمتي ريو  1992وجوهان�سبورغ  ،2002و�شكل االقت�صاد
ْ
الأخ�ضر خالل العقد املا�ضي �أو قبله حمور العديد
من النقا�شات واجلداالت يف امل�ؤمترات وور�ش العمل
والندوات .وخ ّلفت جمموعة امل�صطلحات واملفاهيم
املطروحة عدم و�ضوح يف قطاع ال�سياحة ،وكذلك يف
الهيئات البيئية احلكومية ،حول ما يجب تبنيه وكيف
ميكن ذلك.
حالي ًا ثمة توجه متزايد يف بلدان عدة لت�شكيل وزارات
�أو �أق�سام منف�صلة لل�سياحة داخل الوزارات تُعهد اليها
م�س�ؤولية �ضمان �إيجابية الت�أثريات االجتماعية والثقافية
والبيئية لل�سياحة .لكن وزارات ال�سياحة هذه ال متلك
ال�سلطة لتنظيم ا�ستعمال الطاقة �أو املياه �أو الإن�شاءات ،مبا
�أن هذه امللفات تقع حتت �سلطة هيئات حكومية �أخرى.
لذلك ،تبقى تلك الوزارات عاجزة �إىل حد كبري عن اتخاذ
تدابري �سيا�سية فعالة ل�ضمان ا�ستدامة ال�سياحة .وي�شكل
�إطار العمل ال�سيا�سي والتنظيمي مل�أ�س�سة ال�سياحة
اخل�ضراء حتدي ًا على امل�ستويني الوطني والدويل.
ُو�ضعت م�سودة هذا التقرير خالل �أوقات ا�ستثنائية يف
العامل العربي ،كانت ملهمة حين ًا ومق ِّيدة �أحيان ًا �أخرى
للح�صول على املعلومات ودرا�سات احلالة من بلدان
خمتلفة .يتوجه هذا الف�صل �إىل �صانعي ال�سيا�سات
وي�سعى �إىل الإ�ضاءة على نواحي مهمة وعلى اجلهود
املطلوبة لتخ�ضري اقت�صاد ال�سياحة .وهو يعتمد على عدد
من درا�سات احلالة يف املنطقة ويعك�س وجهات نظر عدد
من رواد ال�صناعة.

ال�شكل 1

التوزع العاملي لعدد ال�سياح الدوليني الوافدين ()2010

ال�شرق الأو�سط
الأمريكتان
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جنوب ال�صحراء
الأفريقية
3%

�شمال
�أفريقيا

6%

2%

16%

�آ�سيا واملحيط الهادئ
22%

امل�صدر :منظمة ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة2011 ،

 .IIاالجتاهات احلالية يف ال�سياحة
وفق منظمة ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة
( ،)2011تلقت منطقتا ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
عام  2010ن�سبة  6يف املئة و 2يف املئة على التوايل من
جميع رحالت ال�سياح الدوليني الوافدين كما ي�شري ال�شكل
رقم .1
ووفق املنظمة� ،سجل ال�شرق الأو�سط توافد  60مليون
�سائح دويل عام  .2010و�شهدت املنطقة منو ًا �سريع ًا
( 14.2يف املئة) ،على رغم البيانات املت�شائمة عام .2009
و�ساعد ال�سفر الإقليمي الذي عززه ارتفاع �أ�سعار النفط
حركة ال�سياح الدوليني .وتوافد �إىل �أفريقيا  49مليون
�سائح دويل عام  ،2010ما يعني منو ًا بن�سبة  6.4يف املئة.
وتعززت ال�سياحة نتيجة الأ�ضواء التي ا�ستقطبتها بطولة
ك�أ�س العامل لكرة القدم يف جنوب �أفريقيا.
لقد منت حركة ال�سياح الدوليني الوافدين �إىل �شمال
�أفريقيا عام  2010بن�سبة  6.2يف املئة مقارنة مع ،2009
يف حني منت حركة ال�سياح الدوليني عاملي ًا نحو  7يف
املئة عقب هبوط ا�ستثنائي عام  2009ن�سبته  4يف املئة.
وي�ؤ�شر هذا حتديد ًا على النمو القوي ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ووفق منظمة ال�سياحة العاملية

�أوروبا

51%
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قرية «ب�ساطة» ال�سياحية :منوذج لال�ستدامة ال�شاملة
«ب�ساطة» هي من �أوىل القرى ال�سياحية الإيكولوجية يف م�صر ،تقع يف
ال�ساحل ال�شرقي ل�شبه جزيرة �سيناء بني مدينتي طابا ونويبع على
خليج العقبة يف البحر الأحمر .تقدم القرية نوع ًا فريداً من ال�سياحة
البيئية عرب خلق تناغم بني النا�س والبيئة وال�سياحة .على مدى
 25عام ًا ،تطورت «ب�ساطة» وتكيفت مع حاجات �ضيوفها ،ملتزمة
يف الوقت ذاته مهمتها يف حماية البيئة وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع
املحلي.
�أُدرجت املمار�سات البيئية امل�ستدامة يف �صلب تطوير قرية «ب�ساطة»
وت�شغيلها ،لت�شمل البناء وا�ستخدام الطاقة واملياه و�إدارة النفايات
ال�صلبة و�إنتاج الغذاء وحماية النظام الإيكولوجي .واتخذ مالك القرية
خياراً واعي ًا بتبني الت�صميم الهند�سي ال�صديق للبيئة وا�ستخدام مواد
بناء تن�سجم مع طبيعة �سيناء .وقد ا�ستخدم املهند�سون والعمال
امل�صريون مواد حملية يف ت�صميم دور ال�ضيافة واملباين وت�شييدها،
معتمدين على طرق تقليدية تعك�س الهند�سة الرتاثية .وا�ستخدمت
فقط املواد القابلة للتحلل �أو اعادة اال�ستعمال ،مثل اخليزران والطني
والأحجار الطبيعية .ومت جتنب البناء املكلف الذي يعتمد على معدات
بناء ثقيلة ونقل مواد من م�سافات بعيدة .وجرى تقلي�ص ا�ستهالك
الطاقة �إىل حده الأدنى ،ومل ت�ستخدم مكيفات الهواء وال �أي �شكل �آخر
من �أ�شكال التكييف اال�صطناعي ،وتركت للرياح مهمة توفري برودة
طبيعية .و�أبقيت امل�ساحات اخل�ضراء يف حدها الأدنى ،مقت�صرة على

زهرة فلورا الطبيعية� ،إذا وجدت ،وذلك للحفاظ على هوية ال�صحراء
وتقليل ا�ستهالك املياه ومنع التلوث الذي ينجم عن الكيماويات
الزراعية.
هناك جوانب عدة ال�ستخدام املياه و�إدارتها بكفاءة يف قرية «ب�ساطة»،
حيث يتم �شرح دورة املياه للنزالء لكي ي�صبحوا �شركاء يف احلفاظ على
هذا املورد ،كما ت�ستخدم �صنابري مقت�صدة باملياه .وي�ستهلك كل نزيل
ما معدله  70ليرتاً من املياه يومي ًا ،مقارنة بنحو  500ليرت يومي ًا لكل
نزيل يف معظم الفنادق العادية .وتقتات حيوانات مزرعة «ب�ساطة»
على النفايات الع�ضوية وفائ�ض الطعام .وت�ستخدم ف�ضالت هذه
احليوانات �سماداً طبيعي ًا للنباتات يف م�شتل «ب�ساطة» ،وكذلك ك�أحد
مكونات مواد البناء .ويعتمد امل�شتل على الطريقة الع�ضوية يف زراعة
البندورة (الطماطم) والباذجنان واخليار والبطيخ والفلفل .وعند
وفرة احل�صاد ،تباع املنتجات الطازجة �إىل الفنادق املحلية .كذلك جتمع
جمعية «حماية» غري احلكومية ،التي �أ�س�سها مالك القرية ،جميع املواد
القابلة للتدوير والنفايات غري الع�ضوية وتنقلها �إىل حمطة للنفايات
الع�ضوية يف نويبع ،حيث يتم فزرها ومن ثم نقلها �إىل القاهرة لإعادة
تدويرها .وت�ستخدم �إنارة مقت�صدة بالطاقة لتخفي�ض اال�ستهالك،
ّ
وت�سخن املياه بالطاقة ال�شم�سية .وال ت�ستخدم الكهرباء �إال يف امل�ساحات
العامة ويف بع�ض دور ال�ضيافة لتلبية حاجات �أ�سا�سية ،علم ًا �أن هذه
الدور ال حتتوي على ثالجات �أو تلفزيونات �أو مكيفات هواء �أو �أجهزة

التابعة للأمم املتحدة ،تراوحت ح�صة ال�سياحة الدولية
من الناجت املحلي الإجمايل عام  2009بني  25.7يف املئة
يف لبنان و 0.2يف املئة يف اجلزائر .كما �أن ،م�ساهمة
ال�سياحة يف الناجت املحلي الإجمايل مرتفعة يف الأردن
( 16.7يف املئة) ،واملغرب ( 9.8يف املئة) ،وتون�س
( 9.6يف املئة) ،والبحرين ( 9يف املئة) .وكانت ح�صة
عائدات ال�سياحة الدولية من �إجمايل ال�صادرات عام
 2009الأعلى يف لبنان ( 33يف املئة) ،يليه الأردن (28.5
يف املئة) ،واملغرب ( 26.3يف املئة) ،وم�صر ( 22.1يف
املئة) ،و�سورية ( 19يف املئة) .وك�شفت ليبيا عن �أدنى
م�ساهمة لل�سياحة يف عائدات ال�صادرات عام 0.2( 2009
يف املئة) .ويف ما يتعلق بالوظائف ،يقدر �أن ال�سياحة
�ساهمت بـ 3يف املئة و 6يف املئة على التوايل يف �إجمايل
الوظائف يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا عام 2010
(.)WTTC. 2011

م�سار التنمية ال�سياحية

ينعم العامل العربي مبناطق جذب ثقايف وطبيعي غنية

ومناخ معتدل يف معظم �أيام ال�سنة .وت�شتهر املنطقة
كوجهة لل�سياحة الثقافية منذ ع�صور .وقد �شرعت بلدانها
يف الآونة الأخرية بتنويع �سياحتها لتت�ضمن �أمناط ًا
خمتلفة �أخرى .ويف العامل العربي اليوم ،ت�شمل ال�سياحة
االجتماعات واحلوافز وامل�ؤمترات والن�شاطات ،والطب
والرفاهية ،والريا�ضة واملغامرة ،وال�سياحة الإيكولوجية.
يف منطقة تعرف �أ�ص ًال ب�إرثها الثقايف ،ركزت ال�سياحة
منذ منت�صف القرن املا�ضي على هذا املجال حتديد ًا
يف بلدان مثل م�صر والأردن ولبنان واملغرب و�سورية
وتون�س .واليوم تنق�سم ال�سياحة يف العامل العربي بني
الوجهات التقليدية والثقافية التي طاملا �شكلت العمود
الفقري ل�صناعة ال�سياحة لناحية توافد ال�سياح وح�صة
ال�سوق وم�شاريع التنمية ومنتجات ال�سياحة وخدماتها
اجلديدة ،بالدرجة الأوىل يف وجهات مثل �أبوظبي ودبي
وعمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية .وت�شهد املنطقة
ُ
كذلك منو �سياحة الرحالت البحرية مع وجهات جديدة
�إىل ُعمان مث ًال.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر

ترفيه كهربائية.
ولت�سهيل اندماجها يف املجتمعات البدوية املحلية يف �سيناء ،فتحت
«ب�ساطة» �أبوابها للتجارة املحلية واخلدمات االجتماعية والتعليم،
وذلك من خالل جمعية «حماية» التي �أطلقت برامج بيئية لإدارة
النفايات ال�صلبة واحلفاظ على املحيط والطاقة املتجددة ،من �أجل
املجتمعات املحلية يف نويبع ومدن �أخرى ،ما ّ
وفر دخ ًال �إ�ضافي ًا وفر�ص
عمل م�ستدامة .عالوة على ذلك ،توا�صل «حماية» م�ساهمتها يف
جعلت احلاجة �إىل التنوع االقت�صادي وخلق الوظائف
والعمالت الأجنبية ال�سياحة قطاع ًا اقت�صادي ًا �أ�سا�سي ًا
بالن�سبة �إىل العديد من البلدان العربية .و�شجعت
التطورات ال�سيا�سية يف املنطقة ح�صول تغري ملحوظ
ملقاربة التنمية ال�سياحية ب�شكل جماعي �أكرث .فقد �سعت
م�صر ،على �سبيل املثال� ،إىل ا�ستعادة دور �سيناء يف �شبه
اجلزيرة و�شجعت بالتايل تنمية املدن ال�ساحلية مثل �شرم
ال�شيخ وطابا .وبد�أت �أ�شكال م�شابهة من التنمية �أي�ض ًا يف
العقبة ومنطقة البحر امليت يف الأردن.
يعتمد معظم البنى التحتية ال�سياحية يف بلدان جمل�س
التعاون اخلليجي على م�شاريع منتجعات منوذجية
كبرية مثل اجلمريا التي ت�ضم برج العرب ومدينة جمريا،
والنخيل ،وو�سط مدينة دبي التجاري الذي ي�ضم برج
خليفة و«دبي الند» (مع ّلق) .كثري من هذه امل�شاريع
متعدد اال�ستعماالت ،وما زال ي�شكل دافع ًا ل�صناعة
ال�سياحة املتنامية يف املنطقة .فقد ط ّورت قطر نف�سها
كوجهة لالجتماعات واحلوافز وامل�ؤمترات واملعار�ض،

التنمية االجتماعية -االقت�صادية عرب م�شاريع تعليمية وثقافية
وم�شاريع للرعاية ال�صحية ،بع�ضها ي�ستهدف الن�ساء .ومن خالل
قرية «ب�ساطة» ،جنحت هذه اجلمعية يف تطوير م�شاريع حملية
حلماية الثقافة والبيئة على نطاق �أو�سع يف �أنحاء املنطقة بالتعاون مع
ال�سلطات واملجتمعات املحلية املختلفة .ومل تكن «ب�ساطة» لت�صبح
منوذج ًا لال�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لوال فل�سفتها
اخل�ضراء الثابتة باحرتام الثقافة والبيئة الطبيعية املحلية.
جملة البيئة والتنمية

وتتوقع منو ًا �ضخم ًا بالتح�ضري ملباريات ك�أ�س العامل
ون�صبت �أبوظبي نف�سها عا�صمة للثقافة
«فيفا» ّ .2022
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بعدما �أ�صبح م�شروع
جزيرة ال�سعديات جممع ًا �سياحي ًا متكام ًال يقدم ت�شكيلة
فريدة من املتاحف العاملية .هناك �أي�ض ًا بع�ض امل�شاريع
الفريدة املرتكزة �إىل مناظر �صحراوية طبيعية .وت�شكل
ُعمان وجهة �أخرى ب�إرثها الطبيعي والثقايف الغني ،وهي
تتوقع الآن ا�ستكمال م�شاريع منتجعات كبرية بحلول �سنة
 ،2012مبا فيها جبل �سيفه يف منطقة م�سقط الكربى،
و�شاطىء �صاللة ،ومنتجع �إيكولوجي يف جزيرة ال�سودة.
يركز التوجه احلايل للتنمية ال�سياحية يف عدد من
الوجهات الرئي�سية يف البلدان العربية على مراكز
ال�سياحة املتكاملة ،مع جممعات فنادق كبرية ومنازل
بديلة ومرا�سي للمراكب ومالعب غولف .متتد هذه
املراكز على م�ساحة  200000مرت مربع ،تقع عادة يف
مناطق �ساحلية وتخ�ص�ص للتنمية ال�سياحية والعقارية.
وهي �أ�شكال رائجة من التنمية يف بلدان جمل�س التعاون
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اخلليجي ،وعلى طول البحر الأحمر يف م�صر ،ويف خليج
العقبة يف الأردن ،وعلى طول ال�ساحل اجلنوبي للبحر
املتو�سط يف املغرب وتون�س .وقد تبنت ُعمان والبحرين
هذا النموذج �أي�ض ًا .و�سمحت احلكومات بتملك الأجانب
داخل م�شاريع التنمية هذه عن طريق التملك احلر �أو
حق االنتفاع .وت�ساعد على تف�ضيل هذا النوع من التنمية
احلاجة �إىل توفري �أمناط تنموية تقود التنمية الإقليمية
وتخلق فر�ص عمل لأعداد كبرية من ال�شباب العاطلني
عن العمل .ونظر ًا �إىل حجمها الكبري ،تعمل هذه املراكز
كمحفزات للتنمية الإقليمية ،ويوجد يف بع�ضها مدار�س
وم�ساكن عمال ومراكز خدمات خا�صة بها.
يت�ضمن مركز ال�سياحة املتكامل غالب ًا مرا�سي للمراكب
ومالعب غولف ومباين وفنادق ومتاجر جتزئة .يف
�سلطنة ُعمان على �سبيل املثال ،حتظر قوانني التنمية
البناء على �أكرث من  30يف املئة من امل�ساحة الإجمالية وال
ت�سمح بتجاوز املنطقة ال�سكنية  50يف املئة من �إجمايل
امل�ساحة املبنية .يوجد يف ُعمان عدد من املراكز ال�سياحية
املتكاملة ،مبا فيها م�شروع  Waveوجبل �سيفه ومنتجع
�صاللة ال�ساحلي ومنتجع بر اجلي�سة .وتت�ضمن املراكز
ال�سياحية املتكاملة املعروفة يف م�صر اجلونة وبور غالب

ومر�سى علم على طول �ساحل البحر الأحمر.
تطور املراكز ال�سياحية املتكاملة �شركات ا�ستثمار كبرية،
بال�شراكة مع احلكومات يف حاالت كثرية .وقد �أ�صبحت
هذه الأنواع من الإن�شاءات الكبرية حمط انتقادات �شديدة
ب�سبب ت�أثرياتها على البيئة واملجتمع .فهي م�ستهلكة
كبرية للطاقة واملياه ومنتجة كبرية للنفايات ،ونادر ًا
ما ت�ستثمر يف الطاقة البديلة �أو يف م�شاريع حمايدة
الكربون .كما �أن �آثارها على الأنظمة الإيكولوجية البحرية
مل يتم تقييمها ب�شكل كامل بعد .وما ينق�ص هو التزام
احلكومات بفر�ض قواعد بيئية ومناذج للأعمال اخل�ضراء
ت�شجع املراكز ال�سياحية املتكاملة على اال�ستثمار يف
البنية التحتية اخل�ضراء .لدى م�شاريع التطوير ال�سياحي
الكربى الوفرة االقت�صادية واملوارد لال�ستثمار يف الطاقة
البديلة و�إعادة تدوير النفايات ومبادرات خ�ضراء �أخرى،
�إذا مت توفري ظروف للعمل �أو نظام حوافز لها.
مالعب الغولف هي من �أبرز املخاوف املحيطة مبراكز
التنمية ال�سياحية �أو امل�شاريع التطويرية الكبرية امل�شابهة
يف البلدان العربية ،حيث تتطلب �صيانتها كميات كبرية
من املياه واملوارد الطبيعية والعمالة .ويقدر �أن ري مالعب
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الغولف يف العامل ي�ستهلك يومي ًا  9.5بليون ليرت من
املياه ،ما ي�ساوي احلاجات اليومية لـ 80يف املئة من �سكان
العامل (� .)UNEP. 2011إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ستعمل هذه
املالعب كميات مفرطة من مبيدات احل�شرات التي تلوث
املياه اجلوفية والبيئة.
وفق تقرير �صدر عام  2008عن  KPMGاال�ست�شارية
الدولية ،و ّلدت �صناعة الغولف عرب �أوروبا وال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا عام  2006عائدات قدرها  76بليون دوالر
ونحو ن�صف مليون وظيفة .ويت�ألف اقت�صاد الغولف
من �ستة قطاعات رئي�سية هي ت�شغيل من�ش�أة الغولف،
وا�ستثمار ر�أ�س املال ،واملعدات ،والبطوالت ،وال�سياحة،
والقطاع العقاري .وت�شكل �سياحة الغولف  12.9يف املئة
من العائدات املبا�شرة القت�صاد الغولف و 13.4يف املئة من
�إجمايل الوظائف فيه يف منطقة �أوروبا وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا.
تعرف املنطقة العربية بندرة مواردها املائية وارتفاع
الطلب على املياه لتلبية حاجات النمو االقت�صادي ال�سريع.
لذلك �أفاد تقرير �صادر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) عام � 2008أن «الطفرة احلديثة يف بناء مالعب
الغولف يف �أجزاء معينة من املنطقة هي مثال �صارخ
على التناق�ض املوجود بني �سرعة التنمية االقت�صادية
و�شح املوارد املائية .يف احلقيقة ،معظم مالعب الغولف
احلالية واملخططة موجودة يف م�صر ومنطقة اخلليج،
حتديد ًا يف الإمارات العربية املتحدة ،حيث املوارد
املائية متدنية �أ�ص ًال ،حتى باملقايي�س الإقليمية .ال
ميكن ا�ستمرار التو�سع يف م�شاريع م�ستهلكة للمياه
مثل مالعب الغولف من دون رادع ،خ�صو�ص ًا مع �ض�آلة
اال�ستثمارات يف تطوير تقنيات م�ستدامة لتحلية املياه.
هناك خطط لزيادة عدد مالعب الغولف الـ 16احلالية
يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي �إىل  40ملعب ًا يف
امل�ستقبل القريب .يف معظم احلاالت ،تُروى هذه املالعب
مبياه البحر املحالة �أو بالنفايات ال�سائلة املعاجلة �أو مبزيج
من االثنني .وقدر تقرير �صادر عام  2008عن KPMG
اال�ست�شارية الدولية معدل ا�ستهالك املياه يف كل ملعب
غولف يف املنطقة بـ 1.16مليون مرت مكعب �سنوي ًا،
وي�صل �إىل  1.3مليون مرت مكعب يف دبي ،وهي كمية
تكفي لتغطية حاجات � 15000شخ�ص من املياه».

 .IIIعوائق ال�سياحة اخل�ضراء
�أ .نق�ص التن�سيق احلكومي

ي�ستدعي الرتويج لأمناط ال�سياحة الأكرث ا�ستدامة

فندق ومنتجع املها يف دبي
هو منوذج ملبادرات القطاع
اخلا�ص اخل�ضراء ،وفق موقعه
الإلكرتوين .ويقع يف حممية
ويعترب وجهة
�صحراء دبيُ ،
راقية مميزة .لكن نظراً �إىل
قربه من املحمية ،ذهب املنتجع
�أبعد من املعايري اخل�ضراء
العادية« .منذ بدئه وافتتاحه
عام  ،1999قاد منتجع املها
جهود املنطقة للحفاظ على البيئة .ومع براجمه الوا�سعة النطاق لإعادة
ت�أهيل املوائل ،ومن �ضمنها زرع �أكرث من � 6000شجرة و�شجرية ونبتة
�أ�صلية ،و�إعادة �إطالق قطعان املها املهددة باالنقرا�ض للمرة الأوىل وكثري
من �أنواع احلياة الربية املهددة ،ي�شكل املها مالذاً متنامي ًا حلماية العديد
من الثدييات الكبرية وال�صغرية و�أنواع الطيور العربية».

امل�صدر :املها -حممية دبي2011 ،

)(http://www.al-maha.com/dubaiconservation

م�ستوى متقدم ًا من التن�سيق بني ال�سلطات احلكومية
على امل�ستويات ال�سيا�سية والتنظيمية والت�شغيلية،
ب�سبب ارتباطاتها املتعددة بقطاعات النقل واملياه والطاقة
و�إدارة النفايات .ل�سوء احلظ ،ال يوجد التزام بالتعاون
والتن�سيق احلكومي يف البلدان العربية .ونظر ًا �إىل
ت�شعب قطاع ال�سياحة ،ف�إن �صياغة �سيا�سات متكاملة
هو �شرط �ضروري لل�سيا�سات املن�سقة التي تروج تطوير
�سياحة م�ستدامة وخ�ضراء وتطبيقها.

ب� .ضعف القدرة امل�ؤ�س�ساتية

�أحد التحديات الرئي�سية داخل قطاع ال�سياحة هو
حت�سني القدرة امل�ؤ�س�ساتية للحكومات ل�ضمان تبنيها
ا�سرتاتيجيات وخطط منا�سبة .يقت�ضي دور احلكومة
تطوير �إطار العمل امل�ؤ�س�ساتي لل�سياحة عرب توفري
القوانني و�آليات التن�سيق ومعايري التحفيز ال�صحيحة،
ون�شر �أف�ضل املمار�سات ،والرتويج ل�شراكات القطاعني
العام واخلا�ص .وتُركت لل�سلطات ال�سياحية مهمة
التن�سيق لي�س فقط مع هيئات حكومية �أخرى ،بل �أي�ض ًا
ومزودي املنتجات واخلدمات
مع العديد من امل�شغّ لني
ّ
ً
ً
ال�سياحية .ويتطلب ذلك تعاونا وتن�سيقا بني الهيئات
احلكومية والقطاع اخلا�ص واحتادات ال�صناعة واملنظمات
غري احلكومية� .إن ح�سن �إدارة العمليات وتنظيمها مهمة
�صعبة على ال�سلطات ال�سياحية حني تفتقر �إىل القدرة
امل�ؤ�س�ساتية.
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ال�سياحة

كفاءة الطاقة يف فنادق دبي في�ستيفال �سيتي
يحتوي فندقا انرتكونتيننتال وكراون بالزا يف «دبي في�ستيفال
�سيتي» على  814غرفة ،مع �أكرث من كيلومرتين من امل�صابيح الثابتة
يف الواجهة اخلارجية و�أكرث من � 35ألف م�صباح داخلي .وكانت الإ�ضاءة
القائمة غري كفوءة� ،إذ انها �أدت �إىل ارتفاع نفقات ال�صيانة ،ومعدالت
الت�سرب احلراري من امل�صابيح امل�ضاءة ،وا�ستهالك الطاقة.
ولتحديد فر�ص التحول اىل حلول موفرة للطاقة� ،أجرت فيليب�س
تدقيق ًا للإ�ضاءة يف الفندقني� .أظهرت نتائج التدقيق �أن الرتكيبة
القدمية ميكن ا�ستبدالها بنظام �إ�ضاءة �أكرث كفاءة ي�ضمن �سالمة
طويلة الأجل ،مع احلفاظ على جو الغرف واملما�شي باختيار امل�صباح
املنا�سب لال�ستعمال ال�صحيح.
بالن�سبة اىل الإ�ضاءة الداخلية ،فقد مت ا�ستبدالها مبا�شرة مب�صابيح
( LEDذات �صمام ثنائي باعث لل�ضوء) و  CFL – Iوهالوجني
موفرة للطاقة على �أ�سا�س متطلبات اال�ستعمال واملوقع (�ساعات
الإ�ضاءة وم�ستويات ال�ضوء واحتياجات خفت ال�ضوء) .هذا احلل
وح�سن
خف�ض توليد احلرارة ،مما قلل بدوره من حمل التربيد
ّ
نوعية ال�ضوء ،خ�صو�ص ًا يف املما�شي .و�أ�صبحت نفقات ال�صيانة
زهيدة نتيجة لتطويل عمر �شبكة الإ�ضاءة اجلديدة ،خا�صة
تكنولوجيا .LED
وباملثل� ،أثبتت درا�سة جلدوى الإ�ضاءة اخلارجية �أن تكنولوجيا
 LED – I Color Accentالتي ال حتتاج اىل �صيانة هي البديل
املثايل للأنابيب الكاثودية الباردة .وت�سمح مرونة التحكم ،التي
يوفرها نظام « »Plug & Playال�سهل اال�ستعمال بتغيري �ألوان

الإ�ضاءة لتن�سجم مع نوع احلدث الذي يقام يف الفندقني.
�إن فندقي انرتكونتننتال وكراون بالزا يف «دبي في�ستيفال �سيتي»
يحددان املعيار لإحدى �أف�ضل املمار�سات يف التكنولوجيا اخل�ضراء يف
املنطقة .من املتوقع �أن يخف�ض الفندقان انبعاثاتهما الكربونية بنحو
مليوين كيلوغرام �سنوي ًا وحتقيق خف�ض بن�سبة  80يف املئة يف نفقات
الطاقة الناجتة من الإ�ضاءة.
http://test.lighting.philips.com/me_en/projects/intercontin
entalandcrowneplazahotels.wpd

ج .نق�ص القوانني والرقابة

غياب القوانني امللزمة ونق�ص الرقابة هما حاجزان
رئي�سيان �أمام حتقيق التحول �إىل قطاع �سياحي �أخ�ضر.
حالي ًا ،تبقى املبادرات اخل�ضراء يف قطاع ال�سياحة العربية
طوعية بالكامل تقريب ًا ،لأن احلكومات العربية غري قادرة
�أو غري راغبة يف �إ�صدار معايري تنظيمية �ضرورية لتحقيق
هذا التحول.

د .تقييم غري فعال للأثر البيئي

درا�سات تقييم الأثر البيئي هي �أداة مهمة متاحة
للحكومات لتقييم الآثار البيئية لل�سياحة .لكن طريقة
�إدارة هذه الدرا�سات يف املنطقة العربية تلغي فاعليتها.
فهي تجُ رى حالي ًا على �أ�سا�س كل م�شروع على حدة ،ما
يجعل من ال�صعب تقييم الآثار الرتاكمية للن�شاطات
ال�سياحية على البيئة واالقت�صاد .ويك ِّلف املط ّورون غالب ًا

�شركات ا�ست�شارية بيئية لإجراء درا�سات عن امل�شاريع
ال�سياحية .وغالب ًا ما ِّ
ترخ�ص ل�شركات كهذه وت�ؤهلها
الهيئة البيئية احلكومية التي ت�ضع كذلك �أطر الدرا�سة.
لكن من الوا�ضح �أن ثمة �صراع م�صالح ،لأن امل�ستثمر
هو الطرف امل�س�ؤول عن ت�سديد دفعات ر�سوم اخلدمات
اال�ست�شارية .عالوة على ذلك ،هناك غالب ًا نق�ص يف
اخلربات داخل الهيئات احلكومية املكلفة مراجعة
درا�سات تقييم الأثر البيئي وتقدمي تو�صيات �إ�ضافية
لتطبيقها� ،إذا وجدت .من املهم �إعادة النظر يف عملية
تفوي�ض هذه الدرا�سات وتبنّي مقاربة �إقليمية �أكرث �شمو ًال
ملناطق خم�ص�صة للتطوير ال�سياحي.

هـ .هيمنة القطاع اخلا�ص

ال�سياحة هي غالب ًا ن�شاط القطاع اخلا�ص .فالهيئات
احلكومية غري منخرطة بفاعلية يف العمليات ال�سياحية،
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مثل ا�ستقطاب ال�سياح �إىل البلد وتوفري م�ساكن لهم �أو
تنظيم رحالت �سياحية� ،إال على نطاق حمدود .لذلك،
من ال�ضروري درا�سة جدوى ال�سياحة اخل�ضراء ودعمها
بحوافز حكومية .فغياب احلوافز ونقا�شات درا�سة
اجلدوى يزيد �صعوبة تخ�ضري القطاع ال�سياحي .عالوة
على ذلك ،يجب �أن يعك�س االلتزام بتخ�ضري االقت�صاد
على امل�ستويني الوطني والدويل �إرادة القطاع اخلا�ص
وقدرته على التطبيق.

و .نق�ص احلوافز

من �أجل تعزيز القوانني ،ميكن �أن تقوم حوافز ال�سوق
بدور مهم يف تخ�ضري ال�سياحة ،حيث ال توجد يف البلدان
العربية �إال حوافز ا�ستثمارية حمدودة للمط ّورين الذين
يتبنون ممار�سات خ�ضراء ،مثل حلول الطاقة البديلة �أو
�أنظمة متقدمة لإدارة النفايات .وتركز تلك احلوافز على
تخفي�ض قيمة �إيجار الأر�ض �أو ا�ستثمارها ،والإعفاءات
ال�ضريبية ،وحقوق ا�ستعادة الربح ،وحقوق امللكية .نادر ًا
ما تو�ضع �شروط بيئية على عملية التطوير ،فهي تركز
ب�شكل رئي�سي على فرتات �إجناز العمل ،ون�سبة الفنادق
�إىل العقار ،واملناطق املبنية مقابل امل�ساحة املفتوحة.
ال يغيب عن احلكومات فقط توفري حوافز للمط ّورين
ال�سياحيني من �أجل تخ�ضري القطاع ،بل �إنها تدعم
الكهرباء واملياه والوقود يف حاالت كثرية ،ما ي�ؤدي �إىل
ا�ستعمالها ب�إ�سراف ومن دون رادع.

ز .ممار�سات �صناعة ال�سياحة

تواجه �صناعة ال�سياحة عدد ًا من التحديات البيئية ،حتديد ًا
ارتفاع معدالت انبعاثات غازات الدفيئة ،وا�ستهالك املياه،
وتوليد النفايات ،وتدهور النظم الإيكولوجية ،وت�أثريات
اجتماعية مرتبطة .كمتو�سط عاملي ،تنتج رحلة �سياحية
واحدة ما يقدر بـ 0.25طن ًا من ثاين �أوك�سيد الكربون
( .)UNWTO and UNEP. 2008وتقدر م�ساهمة
�صناعة ال�سياحة حالي ًا يف �إجمايل االنبعاثات العاملية
من غازات الدفيئة بـ 5يف املئة ،ي�صدر  75يف املئة منها
من النقل ال�سياحي و 21يف املئة من الإقامة .ويتوقع �أن
تزيد االنبعاثات من جراء ال�سياحة بعامل  3-2يف ظل
�سيناريو «العمل املعتاد» .وي�شكل ا�ستهالك املياه يف
ال�سياحة م�صدر قلق �آخر ،حتديد ًا يف مناطق ال�شح املائي،
حيث يرتاوح اال�ستهالك املبا�شر بني  100و 2000ليرت من
املياه لكل نزيل يف الليلة ،وت�ستهلك املنتجعات الفخمة
الكربى كميات �أكرب من تلك التي ت�ستهلكها مراكز الإقامة
الأ�صغر حجم ًا .على �سبيل املثال ،ي�ستهلك ال�سائح املرتف
يف �أوروبا  880ليرت ًا من املياه العذبة يومي ًا ،بينما يبلغ
ا�ستهالك ال�سائح العادي  300ليرت يومي ًا ،مقارنة بـ241

ُي�ست�شهد بـ«الكوكب الأخ�ضر»
( )Green Globeدائم ًا ك�أحد
برامج الت�صنيف الربحية العاملية
الوا�سعة االنت�شار .وهو «تقييم
منظم لأداء ا�ستدامة �شركات
ال�سفر وال�سياحة و�شركائها يف
�سل�سلة الإمداد».
يت�ضمن معيار اال�ستدامة يف
الربنامج « 337م�ؤ�شر امتثال تط َّبق
يف  41معيار ا�ستدامة فردي .وتختلف
امل�ؤ�شرات القابلة للتطبيق ح�سب نوع الت�صنيف واملنطقة اجلغرافية
وعوامل حملية» .تتم مراجعة هذه املعايري وحتديثها مرتني �سنوي ًا .وهي
تغطي النطاقات الآتية :الإدارة امل�ستدامة والفئات االقت�صادية-االجتماعية
والبيئية والإرث الثقايف .وتوفر مدققي ح�سابات مرخ�صني خا�صني بها
يت�ضمنون «م�ست�شارين متخ�ص�صني يف البيئة واال�ستدامة خ�ضعوا
لتدريب برنامج الكوكب الأخ�ضر» ،مع �أنه «يتم تعيني مدقق م�ستقل
من طرف ثالث للعمل مع الزبائن على الأر�ض» خالل العملية .لقد متتع
بختم «الكوكب الأخ�ضر» �أكرث من  100م�شروع يف جميع �أنحاء العامل.
ويحق لل�شركة املرخ�صة عر�ض ال�شعار واال�ستفادة من خدمات الت�سويق
والرتويج.
امل�صدرGreen Globe, 2011 :

)(http://www.greenglobe.com/introduction

ليرت ًا يومي ًا من اال�ستهالك ال�سكني للفرد (UNEP.
 .)2011وينتج ال�سائح الدويل نحو كيلوغرام واحد من
النفايات ال�صلبة يومي ًا.

ح .طلب امل�ستهلكني

يبدو �أن طلب ال�سياح ممار�سات م�ستدامة قد ازداد يف
ال�سنني الأخرية ،على رغم عدم �إظهار البيانات �سعيهم
جدي ًا �إىل معلومات عنها .وتك�شف درا�سات �أن لدى
امل�ستهلكني م�ستوى من الوعي والإرادة لدعم املبادرات
اخل�ضراء ،وهذا ال يدل بال�ضرورة على التزام جدي.
يف ا�ستطالع �شمل  1000م�ستخدم �أجراه موقع ال�سفر
� ،Trip Advisorأفاد  38يف املئة �أن «�صداقة البيئة»
لعبت دور ًا يف قراراتهم يف ال�سفر ،و�أبدى  34يف املئة
ا�ستعدادهم لدفع املزيد للإقامة يف فندق م�س�ؤول بيئي ًا.
وعلى رغم ذلك ،ف�إن  62يف املئة ،وفق ا�ستطالع ،CMI
مل ينفقوا املزيد من �أجل تخفي�ض ب�صمتهم البيئية يف
معظم رحالتهم الأخرية .ويف حني �صنفت اال�ستدامة
البيئية معيار ًا مهم ًا يف اختيار وجهات ال�سفر ،ف�إن 53
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درب اجلبـل اللبناين

درب اجلبل اللبناين م�سار للم�شي واالكت�شاف واملغامرة ،ميتد على
م�سافة  400كيلومرت رابط ًا القبيات �شما ًال مبرجعيون جنوب ًا ،عرب
معابر قدم وطرق زراعية جتتاز ما يفوق  70قرية وبلدة جبلية.
وميكن ملحبي امل�شي يف الطبيعة ال�سري على �أي ق�سم منه ليوم �أو يومني
�أو �أكرث� ،أو اجتيازه كام ًال من ال�شمال اىل اجلنوب.
ينطوي امل�شروع الذي مولته من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
ونفذته �شركة «�إيكوديت» ،وانطلق عام  2007على �أوجه بيئية
واقت�صادية واجتماعية من �ش�أنها ت�سليط ال�ضوء على لبنان كوجهة
جديدة لل�سياحة البديلة .وهو ي�ساهم يف حماية الرتاث الطبيعي يف
الريف اللبناين ،واكت�شاف قرى تتميز بجمالها الطبيعي وتقاليدها
الفريدة ،وتعزيز �إدارة املحميات الطبيعية حيث �أنه مير يف ثالث
حمميات هي �أرز ال�شوف و�أرز �إهدن و�أرز تنورين.
ومن �ش�أن «الدرب» دفع العجلة االقت�صادية يف القرى وخلق فر�ص
عمل ل�سكانها .فال�سياح امل�شاة �سيحتاجون اىل خدمات مر�شد حملي
وي�سرتيحون يف بيوت �ضيافة ميلكها �سكان القرية وي�شرتون املنتجات
القروية ،الأمر الذي يعزز ال�صناعات احلرفية ال�صغرية .ومير الدرب يف
بع�ض القرى التي �أعطت �شعراء وكتّاب ًا مبدعني ،وين�شر الوعي حول
�أهمية املباين التاريخية و�ضرورة احلفاظ عليها.
جتمع امل�شاة يف بلدة القبيات ال�شمالية ليبد�أوا
يف احدى الرحالتّ ،
مغامرتهم باجتاه قرية تا�شع التي تبعد  20كيلومرتاً ،مزودين
باملعدات ال�ضرورية والوجبات اخلفيفة واملاء ،ومعتمدين على جدول
زمني يحدد �أوقات ومواقع االنطالق واال�سرتاحة والو�صول.

بد�أوا «امل�شوار الطويل» الذي ينقلهم من قرية اىل قرية عرب جبال
خ�ضراء و�سهول وغابات عابقة بعطر الزهور .ي�سريون من دون �أن
ّ
يعكر �صفو م�شيتهم �سوى القليل من التعب بني احلني والآخر .فج�أة
ي�ستوقفهم منظر طبيعي خالب يدفعهم اىل التهافت على كامرياتهم
حماولني تخليد امل�شهد يف �آالتهم وذاكراتهمَ .
مل ال ،فدرب اجلبل اللبناين
رواده باملناظر الطبيعية الآ�سرة ،من الأنهار وال�سواقي
ال يبخل على ّ
والينابيع املتدفقة اىل النباتات والطيور املو�سمية واحليوانات الربية،
مروراً مبعامل �أثرية كاملعابد والقالع.
يوا�صل امل�شاة م�سريتهم ،وما ان ي�صلوا اىل بيت ال�ضيافة الذي �سينزلون
فيه ،حتى تبد�أ �أ�سئلة �أ�صحاب البيت عن رحلة اليوم الطويل .وبكرم
ال�ضيافة الذي طاملا ا�شتهر به اللبنانيون ،وال �سيما �سكان القرى،
غ�صت طاولة الع�شاء ب�أنواع خمتلفة من الأطباق اجلبلية اللذيدة
ّ
واحللوى املنزلية ،انهال عليها امل�شاة بكل �شهية بعد يوم طويل من
امل�شي املاراثوين.
بالو�صول اىل قرية تا�شع يف اليوم التايل ،اجتاز الفريق حمطة من
املحطات الأربع والع�شرين يف رحلة درب اجلبل اللبناين� .إنها
مغامرة م�ش ّوقة ال بد منها ا�ستكما ًال لأعمال ر�سم م�سار الدرب
و�إعداد اخلرائط والن�شاطات التي بد�أت منذ عام  2006وما زالت
م�ستمرة بهدف و�ضع هذا الدرب على اخلريطة العاملية لل�سياحة
البيئية.
جملة البيئة والتنمية

www.lebanontrail.org

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
يف املئة من امل�ستطلعني و�ضعوا «الرغبة يف االكت�شاف»
كمعيار �أ�سا�سي ،تاله املوقع والكلفة والقرب من العائلة
والأ�صدقاء ،وحلت اال�ستدامة يف املرتبة ال�ساد�سة
(.)CMI. 2011
من الوا�ضح جد ًا �أنه ال يكفي ترك تخ�ضري قطاع ال�سياحة
على عاتق ال�سياح وحدهم .فاملمار�سات اجلماعية
للفنادق الفخمة املتعلقة بامل�شرتيات وتوفري اخلدمات
تنتج كميات كبرية من النفايات .ويربر م�شغّ لو الفنادق
ا�سترياد قناين املياه والزهور الطازجة وو�سائل الراحة
داخل الغرف بتلبية توقعات امل�ستهلكني .لذلك� ،سوف
يلعب فهم �سلوك الأفراد ذوي الدخل املرتفع دور ًا رئي�سي ًا
يف التطبيق الناجح للمبادرات اخل�ضراء.

 .IVالظروف التمكينية
لتخ�ضري قطاع ال�سياحة
�أ .ال�سياحة الإيكولوجية

كثري ًا ما دعمت ال�سياحة الإيكولوجية اقت�صاد
ال�سياحة اخل�ضراء .ويع ّرف التجمع الدويل لل�سياحة
البيئية(« )TIESال�سياحة االيكولوجية» على �أنها
«�سفر م�س�ؤول �إىل مناطق طبيعية يحافظ على البيئة
ويح�سن رفاهية النا�س املحليني» (.)TIES. 1990
وتلعب هذه ال�سياحة دور ًا ملحوظ ًا يف احلفاظ على
الطبيعة ودعم االقت�صادات املحلية عرب حتقيق ا�ستقرار
املجتمعات يف مناطقها ووقف الهجرة الداخلية من
املراكز الريفية �إىل املدن ،وبالتايل امل�ساهمة �إيجاب ًا
يف ا�ستئ�صال الفقر .وتعطي اجلمعية امللكية حلماية
الطبيعة( )RSCNيف الأردن مثا ًال على هذا التوجه عرب
�إقران التنمية االقت�صادية املحلية بامل�شاريع ال�سياحية
وحماية الطبيعة.
لكن ال�سياحة الإيكولوجية ت�شكل حالي ًا ن�سبة �ضئيلة
ن�سبي ًا من �صناعة ال�سياحة .فهي متثل  7-3يف املئة من
�سوق ال�سياحة العاملي ،وفق تقديرات منظمة ال�سياحة
العاملية التابعة للأمم املتحدة ( .)2010وتروج هذه
ال�سياحة منظمات حملية �صغرية ومتو�سطة موجودة
ح�سا�سة بيئي ًا.
يف مناطق ريفية بعيدة �أو مناطق ّ
وبف�ضل اعتمادها على البيئة املادية ،فهي تلتزم باحلفاظ
عليها .والعامل الأ�سا�سي الذي يحد تطوير ال�سياحة
الإيكولوجية هو عدم توفر ر�أ�س املال (.)UNEP. 2011
ت�سهل املنظمات الدولية واحلكومات
لذلك من املهم �أن ّ
تدفق الأموال �إىل هذه الأ�سواق املتخ�ص�صة ال�صغرية
لكن املهمة.

ب� .ضمان اجلودة

�إن �أنظمة �ضمان اجلودة والرتخي�ص املوجودة كافية
ال�ستيعاب قواعد التخ�ضري .ومن الأمثلة اجليدة نظام
ت�صنيف الفنادق يف �إمارة �أبوظبي ،حيث متنح النقاط
بح�سب املعايري البيئية .ووفق نظام الت�صنيف بالنقاط
الذي تتبناه حالي ًا هيئة �أبوظبي لل�سياحة ،يمُ نح الفندق
 5نقاط عرب تطبيق �أربعة ن�شاطات على الأقل لها ت�أثري
�إيجابي على البيئة ،مثل تخفي�ض انبعاثات غازات
الدفيئة ،وكفاءة الطاقة ،و�إدارة النفايات (التدوير)،
و�إدارة املياه ،وتخفي�ض التلوث ال�ضو�ضائي .كما ميكن
لأنظمة الرتخي�ص �أي�ض ًا �أن تت�ضمن موارد الطاقة البديلة
للفنادق �أو ملن�ش�آت مماثلة.

ج .التمويل

�إن توفر ر�أ�س املال لتمويل مبادرات ال�سياحة اخل�ضراء هو
مفتاح �إطالق اقت�صاد �سياحي �أخ�ضر وتطبيقه بنجاح.
يت�ضمن ذلك اال�ستثمار يف البنية التحتية ،مبا فيها
م�صادر الطاقة البديلة و�إدارة النفايات وكفاءة املياه،
ال�ضرورية لقيادة ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص يف �سياحة
خ�ضراء م�ستدامة .وقد يكون ذلك على هيئة �شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص ،حيث تتعاون احلكومة مع
القطاع اخلا�ص لتوفري من�ش�آت بنى حتتية كهذه .يف كثري
من البلدان النامية ،ت�صنف اال�ستثمارات يف م�شاريع
خ�ضراء «�أ�صو ًال غري منتجة» ،ما يرفع معدالت الفائدة
ويقلل اال�ستثمارات (� .)UNEP. 2011سوف ي�ضمن
ا�ستثمار  0.2يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل العاملي يف
مبادرات �سياحية خ�ضراء بني اليوم و�سنة  2050حتقيق
فوائد كبرية ،مثل تخفي�ض ا�ستهالك املياه بن�سبة  18يف
املئة والطاقة  44يف املئة وانبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون
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 52يف املئة مقارنة ب�سيناريو «العمل املعتاد»(UNEP.
 .)2011وت�ؤكد هذه النتائج التي تو�صلت �إليها «يونيب»
�أن جناح تطبيق املبادرات اخل�ضراء يتطلب تدخ ًال حكومي ًا
ويجب �أال ُيرتك للربامج الطوعية لل�شركات.

د .املبادرات احلكومية وبرامج التقدير

�أطلق عدد من البلدان العربية جوائز بيئية ت�شجيع ًا
للبحث وتقدير ًا جلهود حماية البيئة .من �أبرز الأمثلة
جائزة زايد للبيئة (املعروفة ك�أحد �أهم اجلوائز البيئية)،
وجائزة ال�سلطان قابو�س ل�صون البيئة التي متنح من
خالل منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
( .)UNESCOوقد �أطلق �أخري ًا يف املنطقة عدد من
املبادرات يركز على ح�سن ال�ضيافة وال�سياحةُ .
وخ�ص�صت
جائزة دبي لل�سياحة اخل�ضراء ،التي متنحها دائرة ال�سياحة
والت�سويق التجاري يف الإمارة ،لت�شجيع الفنادق على
اال�ستثمار يف ممار�سات الإدارة امل�ستدامة .وتكرم اجلائزة
امل�ؤ�س�سة ال�سياحية التي تطبق ممار�سات خ�ضراء :زيادة
كفاءة املوارد ،تقليل مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة و�إعادة
ا�ستعمالها ،منع النفايات من امل�صدر ،الت�أثري يف �سل�سلة
الإمداد لتقليل التو�ضيب غري ال�ضروري ،ا�ستعمال جهتي
الورق عند الطباعة �أو الن�سخ ،وجتنب ا�ستعمال منتجات
ذات مكونات �سامة.

هـ .املنظمات الدولية

تقدم املنظمات الدولية ،ومن �ضمنها برنامج الأمم
املتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمة ال�سياحة العاملية

التابعة للأمم املتحدة ( )UNWTOوالوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية ( )USAIDو�سواها ،فر�ص ًا للدول لكي
تعزز �أجندتها ال�سياحية اخل�ضراء عرب قيادة م�شاريع
خ�ضراء وتوفري بناء القدرات واال�ست�شارات .فعلى
�سبيل املثال ،عقد عدد من الهيئات احلكومية يف
م�صر ،مبا فيها هيئة التنمية ال�سياحية وجهاز �ش�ؤون
البيئة� ،شراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية لت�صميم
�سيا�سة �سياحة خ�ضراء للبحر الأحمر .يهدف الربنامج
�إىل تو�سيع الفر�ص التعليمية ،و�إعادة �صياغة قوانني
التق�سيم ،وترويج ممار�سات بيئية �سليمة يف �صفوف
�أ�صحاب امل�صالح املختلفني ( .)USAID. 2006وهناك
مبادرة عاملية �أخرى هي �إطالق منظمة ال�سياحة العاملية
التابعة للأمم املتحدة م�شروع حلول الطاقة للفنادق،
الذي يت�ضمن موقع ًا �إلكرتوني ًا مل�شاركة تقنيات حت�سني
كفاءة الطاقة.

و .التزام �صناعة ال�سياحة

تظهر املجموعة الوا�سعة من م�شغّ لي القطاع اخلا�ص،
التي ت�شكل ركيزة �صناعة ال�سياحة ،مزيد ًا من االلتزام
حالي ًا بتحقيق تغيريات خ�ضراء ملحوظة يف عملياتها،
تقودها احلاجة �إىل الوفاء بالتزامات دولية وتلبية توقعات
امل�ستهلكني ،والأهم من ذلك جني مكا�سب مالية.
وقد دفع الوعي املتنامي للطلب على منتجات ال�سياحة
اخل�ضراء وخدماتها� ،سواء و�سائل النقل �أو ال�ضيافة �أو
اال�ستجمام والرتفيه ،ال�شركات الكربى �إىل اتخاذ خطوات
عملية لتح�سني �أدائها البيئي و�إعالن �سيا�سات م�ستدامة.

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ومهما كانت الدوافع ،فهي تقدم �إىل احلكومات و�سيلة
ل�ضمان التزام القطاع اخلا�ص باالنتقال �إىل قطاع �سياحي
�أخ�ضر .ف�شركة النخيل للتنمية العقارية يف دبي هي
القوة التي تقف خلف �أبرز م�شاريع البناء يف الإمارة ،مبا
فيها جزر النخيل والعامل والكون .بع�ض هذه الإن�شاءات
قبالة �ساحل دبي جزر من �صنع الإن�سان ،ما �أثار بالتايل
خماوف بيئية جدية من جرف البحر والإرباك الذي ي�سببه
للمخلوقات والأنواع البحرية� .إزاء ذلك� ،أطلقت النخيل
مبادرة ا�ستدامة تعرف بـ«املجتمعات الزرقاء» ،مبيزانية
قدرها  136مليون دوالر ( 500مليون درهم �إماراتي)
لتح�سني النظام الإيكولوجي ال�ساحلي .لكن هذه املبادرة
كانت من �أوىل �ضحايا التدهور االقت�صادي ،عدا عن
�أنها �أ�سا�س ًا حملت �أهداف ًا عامة ومل تت�ضمن �إيجاد حلول
للم�شاكل البيئية التي ت�سببت بها االن�شاءات ال�ساحلية
املحلية.

ز .امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات
و�سل�سلة الإمداد

امل�س�ؤولية االجتماعية لقطاع الأعمال هي �أداة �إدارية
وتنظيمية �ضمن بنية ال�شركات مل�ساعدتها على اتخاذ
�إجراءات اال�ستدامة .يع ّرفها البنك الدويل على �أنها
«التزام ال�شركات بامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ،والعمل مع املوظفني وعائالتهم واملجتمع
املحلي واملجتمع الأو�سع لتح�سني نوعية احلياة ،بطرق
مفيدة لها وللتنمية» ( .)World Bank. 2004وي�ؤمل �أن
تعزز امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ،وااللتزام الكامن
الذي جت�سده ،الروابط بني �أ�صحاب امل�صالح وجتعل
ال�سلوكيات غري الأنانية جزء ًا من املمار�سات الت�شغيلية
العادية لل�شركات.
مل يتم بعد ا�ست�شكاف �إمكانية اال�ستفادة من امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات يف ردم الهوة بني م�شاريع ال�سياحة
الإيكولوجية ال�صغرية والإن�شاءات امل�ستدامة الكبرية.
وتو�صي الباحثتان عزيز وبوتينبال ( )2011بنظام حمكم
بني ال�شركات الكبرية من ناحية� ،أكانت �شركات تطوير
�أو �إدارة ،وبني امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم من
ناحية �أخرى� ،أكانت م�شاريع �سياحة حملية �أو م�ؤ�س�سات
�سياحة �إيكولوجية �أو مزارع �أو حرفيون .هدف النظام هو
ي�سهل تطبيق
ال�سماح بنقل التكنولوجيا والتدريب الذي ّ
مبادىء ال�سياحة اخل�ضراء ودجمها .وقد يكون هذا
النوع من ال�شراكة كذلك طريقة للم�ضي قدم ًا يف تطبيق
م�شاريع ال�سياحة اخل�ضراء عرب �سل�سلة الإمداد .ورمبا
ال يتم جمع قطاعي ال�ضيافة وال�سياحة فقط ،بل املزارع
ومراكز احلرف اليدوية �أي�ض ًا.

ح .برامج الت�صنيف البيئي

�أ�صبح الت�صنيف البيئي و�سيلة تط َّبق على نطاق وا�سع
لتنظيم الت�أثريات البيئية لكثري من ال�صناعات .وقد
يعمل برنامج الت�صنيف الفعال كدليل ير�شد املنظمات
�إىل ا�ستخدام مواردها بكفاءة �أكرب وب�أقل �أثر بيئي
ممكن .ويوفر برنامج «الريادة يف الطاقة والت�صميم
البيئي»( ، )LEEDوهو نظام ت�صنيف للمباين اخل�ضراء
معروف دولي ًا ،تدقيق ًا من طرف ثالث للأداء البيئي
للمباين عرب معايري مهمة ،من �ضمنها ا�ستهالك الطاقة
واملياه وانبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون ونوعية الهواء
الداخلي وا�ستعمال املوارد.
وي�شكل برنامج «ليد» للفنادق م�ؤ�شر ًا على ا�ستخدام
املياه والطاقة ،ومواد التنظيف واملمار�سات املف�ضلة بيئي ًا،
و�سيا�سات ال�شراء امل�ستدامة ،و�إدارة النفايات ،وجودة
البيئة الداخلية .يف بلدان عدة ،تدعم الربنامج حوافز
�ضريبية مل�شاريع القطاعني اخلا�ص والعام ،ما ي�ساعد على
حتمل بع�ض تكاليف البناء والتحديث املرخ�ص من قبل
«ليد» .يف هذا ال�سياق ،متكن الربنامج من توفري حوافز
مالية للمط ّورين لتبنّي ممار�سات خ�ضراء يف البناء.
وي�ؤمل �أن يتّبع هذا النموذج �أي�ض ًا يف البلدان العربية،
حيث ميكن ربط عملية الرتخي�ص بحوافز مالية.
يجمع الت�صنيف بني الهيئات التنظيمية احلكومية
واملط ّورين وامل�ؤ�س�سات املالية واملهند�سني و�سواهم من
�أ�صحاب امل�صالح يف �سل�سلة الأن�شطة ال�سياحية ذات
القيمة امل�ضافة ،التي توفر غالب ًا فر�ص ًا كبرية لتبادل املعرفة
واخلربات .وقد جتعل برامج الت�صنيف نف�سها �سهلة املنال
للم�ؤ�س�سات ال�سياحية كلها ،من الفنادق ال�صغرية �إىل
ال�شركات الكبرية .لكن ال بد من �أن تقوم احلكومات بدور
فعال يف الرتويج لها ،فمبادرة «ا�ستدامة» التي طورها
وروج لها جمل�س �أبوظبي للتخطيط العمراين هي منوذج
ّ
جيد ميكن اتباعه واالقتداء به يف املنطقة العربية.

 .Vا�ستنتاجات وتو�صيات
ال�سياحة �صناعة رائدة �سريعة النمو يف اقت�صادات معظم
البلدان العربية .وهي ت�ساهم ب�شكل كبري وملحوظ يف
التنويع االقت�صادي وخلق الوظائف .و�سوف ي�صبح
التحول نحو اقت�صاد ال�سياحة اخل�ضراء واقع ًا حني يدرك
كل من احلكومات وال�سياح وم�شغّ لو الرحالت حجم
الأرباح الناجتة عن تبنّي ممار�سات ومعايري خ�ضراء،
وي�صبحون �أكرث التزام ًا بتطبيق مبادىء بيئية �سليمة
وم�ستدامة.
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ال�سياحة
ختام ًا ،من املهم الإ�شارة �إىل �أن معظم الن�شاطات املبا�شرة
وغري املبا�شرة يف قطاع ال�سياحة ميكن �أن ي�ساهم يف
ال�سياحة اخل�ضراء .ويت�ضمن ذلك عمليات امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية ،وكذلك مراكز ال�سياحة املتكاملة .وميكن
القول �إن مط ّوري ال�سياحة الوا�سعة النطاق ومراكز
ال�سياحة املتكاملة قادرون على تبني �أمناط �سياحية
�أكرث ا�ستدامة ،نظر ًا �إىل توفر الأموال واملوارد والوفرة
االقت�صادية التي قد ال تكون متاحة ل�صغار الالعبني.
�سوف تتحول ال�شركات الكبرية وال�صغرية نحو �سياحة
م�ستدامة بيئي ًا فقط �إذا توفر مناخ عمل مالئم وجمموعة
قوانني وتدابري حتفيزية ت�شجع اال�ستثمار يف كفاءة
الطاقة واملياه ،وم�صادر الطاقة املتجددة والنظيفة،
وتقليل النفايات و�إعادة تدويرها ،واملباين اخل�ضراء،
وحماية التنوع البيولوجي ،واحلفاظ على الإرث الثقايف،
والتنمية املحلية.
وعلى رغم �سيطرة مط ّوري القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم على ال�سياحة ،يبقى دور
احلكومة جوهري ًا خللق مناخ ا�ستثماري م�ؤيد للتخ�ضري.
فاحلكومات العربية متلك �سلطة الرتخي�ص والتنظيم
واملعاقبة ،بينما تقدم حوافز لدعم اال�ستثمار يف م�شاريع
تطوير البنى التحتية اخل�ضراء .ثمة حاجة �إىل االلتزام،
والإرادة ال�سيا�سية �سوف تقوم بذلك.
على املدى الق�صري ،يجب �أن تكون احلكومات قادرة على
�إ�صالح القواعد والقوانني املوجودة لتت�ضمن مبادىء
االقت�صاد الأخ�ضر ،وتربط برامج �ضمان اجلودة ،مثل
ت�صنيف الفنادق ،مبعايري كفاءة الطاقة واملياه وم�صادر
الطاقة املتجددة وتقليل النفايات وتدويرها� .إن ربط حوافز
اال�ستثمار يف ال�سياحة مبعايري الأداء الأخ�ضر مهم غالب ًا
لك�سب امل�ستثمرين وخلق �سيناريوات ربحية .ولتقدمي
دعم �إ�ضايف لتخ�ضري القطاع ،يجب على احلكومات
العربية جمع جميع �أ�صحاب امل�صالح مع ًا من �أجل توحيد
اجلهود وت�شجيع تبادل التجارب ون�شر �أف�ضل املمار�سات.
وفق «يونيب» (� ،)2011سوف ُينتج النمو العاملي
لل�سياحة حتى �سنة  2050يف ظل �سيناريو «العمل
املعتاد» زيادة يف ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  111يف املئة،
وانبعاثات غازات الدفيئة بـ 105يف املئة ،وا�ستهالك املياه
بـ 150يف املئة ،والتخل�ص من النفايات ال�صلبة بـ 252يف
املئة .ومع ا�ستثمار يف ال�سياحة اخل�ضراء ي�ساوي  0.2يف
املئة من الناجت املحلي الإجمايل العاملي احلايل� ،سوف
يفوق معدل النمو يف �سوق ال�سياحة �سيناريو «العمل
املعتاد» بن�سبة  7يف املئة ،يف حني يتوقع �أن «يقتطع

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
من ال�سيناريو نحو  18يف املئة ال�ستهالك املياه ،و44
يف املئة لإمدادات الطاقة والطلب عليها ،و 52يف املئة
النبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون» (.)UNEP. 2011
وهذا ي�سلط ال�ضوء على احلاجة �إىل تخ�صي�ص ر�أ�سمال
لتمكني انتقال م�ستقر �إىل �سياحة �أكرث ا�ستدامة بيئي ًا.
ويف حني ميكن للربامج الطوعية لل�شركات وللهيئات
الدولية املانحة توفري بع�ض التمويل ،ف�إنه ال بديل عن
تويل احلكومات م�س�ؤولية توفري التمويل بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص وبحوافز تقدمها م�ؤ�س�سات مالية
على �شكل ائتمان �أخ�ضر .ميكن لربامج �شراكة
القطاعني العام واخلا�ص �أن توفر و�سيلة جذابة لت�شجيع
امل�ستثمرين واملط ّورين على تبنّي �سياحة خ�ضراء وتوفري
التمويل الالزم .وميكن ا�ستعمال ر�أ�س املال الأخ�ضر
لال�ستثمار يف الت�صميم والبناء الأخ�ضر ،والوحدات
ال�شم�سية لت�سخني املياه ،ومعدات �إعادة تدوير النفايات،
وجتهيزات كفاءة املياه والطاقة.
يتطلب التطبيق الفعال ال�سرتاتيجيات ال�سياحة اخل�ضراء
م�ستويات عالية من التعاون والتن�سيق امل�ؤ�س�ساتي.
ويجب �أن توفر الهيئة احلكومية امل�س�ؤولة عن ال�سياحة
�إطار العمل امل�ؤ�س�ساتي ،بينما تعمل مع وزارات �أخرى
تتوىل م�س�ؤولية قطاعات املياه والطاقة و�إدارة النفايات
والنقل ،وكذلك مع �سلطات حكومية وغرف التجارة
املحلية ،لتن�سيق تطبيق املعايري واالمتثال بها.
وي�ستدعي التطبيق الفعال لالقت�صاد الأخ�ضر بناء قدرات
القطاعني العام واخلا�ص .ومن املهم ت�سليط ال�ضوء على
�ضرورة تدريب فريقني هما :املفت�شون البيئيون وموظفو
ال�ضيافة ،حيث يحتاج املفت�شون �إىل القدرة على �إ�شاعة
الثقة ونقل املعرفة لدى التحقق من امتثال م�شاريع القطاع
اخلا�ص باملعايري البيئية .و ُيطلب من موظفي ال�ضيافة �أن
يكونوا على ات�صال مبا�شر بالبيئة املادية املحيطة بهم،
وميكن لقراراتهم �أن حتدث فارق ًا كبري ًا.
ينبغي الرتويج لل�سياحة الإيكولوجية ،وكذلك الثقافية
املرتكزة �إىل املجتمعات املحلية ب�شكل خا�ص ،ودعمهما
من قبل احلكومات العربية ،فهما م�صدران مهمان
لتمويل م�شاريع حماية البيئة .ويجب تخ�صي�ص جزء
�صغري من عائدات ن�شاطات كهذ من �أجل جمع الأموال
حلماية التنوع البيولوجي واحلفاظ على الإرث الثقايف.
ولأن ال�سياحة الإيكولوجية تكون غالب ًا يف مناطق مهمة
بيئي ًا �أو يف مواقع نائية ،فهي ت�ساهم يف تخفي�ض الفقر
وتنمية املجتمع والوظائف .وهي مهمة ل�ضمان انخراط
املجتمع يف خمتلف نواحي تطوير امل�شاريع.

الأبحاث واالبتكارات غاية يف الأهمية لتح�سني ممار�سات
االقت�صاد الأخ�ضر .وعلى رغم ا�ستهدافهما كفاءة الطاقة
يف قطاعي النقل والبناء ،ثمة حاجة �إىل مزيد من االبتكار
يف قطاعي ال�ضيافة والرفاهية ويف خدمات ومنتجات
تلبي �أذواق الزبائن وحاجاتهم ،على �سبيل املثال� ،سوف
تكون الأبحاث حول مالعب الغولف اال�صطناعية
ال�صديقة للبيئة منا�سبة جد ًا لتخفي�ض اال�ستهالك ،مع
فهم �أف�ضل حلاجات الأفراد وتوقعاتهم.
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ال�سياحة حلماية الطبيعة – التجربة الأردنية
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

ال تزال ال�صورة املر�سومة عن الأردن يف �أذهان معظم امل�سافرين هي
�صورة املواقع الأثرية يف البرتاء وجر�ش ،و�إىل ح ّد ما منظر بادية وادي
رم .فقد ظ ّلت تلك هي املعامل الأ�سا�سية ل�صناعة ال�سياحة الأردنية
على مدى ع�شرات ال�سنني .غري �أن الأردن ي�سعى الآن لتنويع قاعدته
ال�سياحية يف �إطار الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�سياحة ،فيما �أخذت ال�سياحة
البيئية تلعب دوراً هام ًا يف �إيجاد �أماكن جديدة جذابة لل�س ّياح.
والالفت �أن تطوير قطاع ال�سياحة البيئية تتو ّاله ،ب�صورة رئي�سية،
م�ؤ�س�سة غري حكومية عريقة ،هي اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
التي ما انفكّ ت تط ّور م�شاريع ال�سياحة البيئية ،على مدى ال�سنوات
اخلم�س ع�شرة الأخرية ،وذلك لتعزيز جهودها يف حماية البيئة
الطبيعية يف مناطق البالد كافة .ط ّورت اجلمع ّية – من خالل ذراعها
االقت�صادية ذات اال�سم التجاري اخلا�ص بها« ،برية االردن» ،ومب�شاركة
احلكومة والقطاع اخلا�ص – الن�شاطات ال�سياحية يف �ست مناطق
حممية رئي�سية ت�شمل عدداً من الفنادق ال�صغرية وبيوت ال�ضيافة
الفريدة الت�صميم ومواقع املخ ّيمات .و�أبرز تلك املناطق حممية �ضانا
للمحيط احليوي التي نالت ،منذ ت�أ�سي�سها يف العام � ،1994أربع جوائز
عاملية يف جمال ال�سياحة امل�ستدامة .جتاوز عدد زوار املواقع التابعة
للجمعية امللكية حلماية الطبيعة  137000زائر يف العام  ،2010مما
�أدخل للجمعية مليون دينار �أردين ،علم ًا ب�أن هذا الربنامج ال�سياحي
حلماية الطبيعة قد دعم ،يف العام  ،2010ما يزيد على � 16000شخ�ص
من املجتمعات الريفية الفقرية .كما �إن م�صدر الدخل هذا قد ّ
غطى

ال�شكل ب1

دينار �أردين

�أي�ض ًا �أكرث من  %50من التكاليف ال�سنوية للمحافظة على الطبيعة
يف العام نف�سهُ .يظهر ال�شكل ب 1بيان ًا باملبالغ التي دخلت املجتمعات
املحلية يف �ضانا من ال�سياحة والتوظيف وال�صناعات اليدوية خالل
فرتة � 5سنوات.

ع�صر جديد يف فل�سفة حماية الطبيعة

لقد ف ّو�ضت احلكومة اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة �أمر حماية
النظم البيئية يف الأردن و�إدارتها .وهي بذلك من املنظمات غري احلكومية
املعدودة ،على ال�صعيد العاملي ،التي حتظى مبثل هذا التفوي�ض
الوطني .عملت اجلمعية ،خالل عدة عقود ،على �إدارة مناطقها
حم�صنة معزولة ،فكانت م�س ّيجة وحم َّرمة على
املحمية ك�أنّها مواقع
ّ
()1
اجلمهور ومل يكن للمجتمعات املحلية دخل بها  .انقلب هذا الو�ضع
ر�أ�س ًا على عقب بعد م�ؤمتر ريو (م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالبيئة)
واالتفاقية ب�ش�أن التن ّوع البيئي .فبعد توقيع الأردن على االتفاقية
غدت � ّأول دولة يف ال�شرق الأو�سط تمُ نح م�شروع ًا جتريبي ًا بقيمة ع ّدة
ماليني من الدوالرات من مرفق البيئة العاملي لتطوير منوذج �إقليمي
للحماية ال�شاملة والتطويرّ .
تركز امل�شروع على حممية �ضانا للمحيط
احليوي ،يف جنوب الأردن ،حيث جرى ل ّأول م ّرة يف العامل العربي ربط
�إن�شاء منطقة حممية بالتطوير االجتماعي – االقت�صادي يف املحيط
املح ّلي .وقد كانت هذه املبادرة الرائدة �إيذان ًا ببدء عهد جديد يف مفهوم
املحافظة على الطبيعة ،وهو ما توا�صل اجلمعية القيام به حتى اليوم.
ومن �إجنازات اجلمعية ،على وجه اخل�صو�ص� ،إطالقها تطوير ال�سياحة

مداخيل املجتمعات املحلية من حممية �ضانا الطبيعية 2010 – 2006
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املخ�ص�صان للمخ ّيم.
ال�شكل ب :2املرافق ال�سياحية يف حممية �ضانا .ال�صورة العليا �إىل الي�سار :بيت ال�ضيافة .ال�صورة العليا �إىل اليمني :املطبخ واملخزن
ّ
ال�صورة ال�سفلى الي�رسى :ال�سيارة اخلا�صة باملحمية تنقل الأ�شخا�ص بني خمتلف املواقع .ال�صورة ال�سفلى اليمنى :مو�ضع املخ ّيم ووراءه اجلبال.

البيئية ك�أداة رئي�سية لتعزيز �إدارة املناطق املحمية وتوفري �سبل للعمل
مرتبطة بحماية الطبيعة ت�ؤمن العي�ش لل�سكان املحليني .يف ال�شكل
ب� 2صور لبع�ض معامل حممية �ضانا للمحيط احليوي.
ا�ستندت اجلمعية امللكية �إىل خربتها املكت�سبة يف حممية �ضانا ف�أن�ش�أت
مرافق لل�سياحة البيئية و�أدارت �أعمالها يف جميع املناطق املحمية
الواقعة حتت �إ�شرافها .وهي الآن تدير خم�سة بيوت �ضيافة دائمة
للزوار ،بالإ�ضافة �إىل العديد من دروب
وثالثة خم ّيمات وثالثة مراكز ّ
امل�شي والن�شاطات ،ويظهر بع�ضها يف ال�شكل ب 3وال�شكل ب .4وقد
�أثبتت اجلمعية ،بف�ضل هذه االجنازات وامل�شاريع املتعددة� ،أنّ ال�سياحة
أهمها:
البيئية �أداة فاعلة لتحقيق جملة فوائد � ّ
•ك�سب مداخيل ال ب�أ�س بها ال�ستخدامها يف حماية التن ّوع
البيولوجي.
•�إيجاد فر�ص عمل ومداخيل لأبناء املجتمعات املحلية ،وبالتايل
تفهم ال�سكان املحل ّيني ودعمهم جلهود املحافظة على
زيادة ّ
الطبيعة.
•امل�ساعدة يف زيادة وعي الأردنيني بجمال ثروة بالدهم الطبيعية
و�أهم ّيتها.
•تر�سيخ مبد�أ املحافظة على الطبيعة ك�أمر واقع ذي منافع

اقت�صادية ملمو�سة وخ�صو�ص ًا يف �أذهان امل�س�ؤولني احلكوميني
وغريهم من ُ�صنّاع القرار.

«برية الأردن»

�إذا كانت فوائد ال�سياحة وثمارها وا�ضحة جلية ،ف�إن حتقيقها مل يكن
دائم ًا �سه ًال .وال ّ
�شك ب�أنّ يف الأردن روائع طبيعية � ّأخاذة وتراث ًا ثقافي ًا
عريق ًا� ،إ ّال �أنّ البالد ،يف الوقت عينه ،تقع يف و�سط �أكرث مناطق العامل
التي تعاين من اال�ضطرابات ال�سيا�سية وتظل عر�ضة للت�أثر بتط ّورات
الأحداث العنيفة غري ّ
املتوقعة يف املناطق املحيطة بها (وخري �شاهد على
ذلك التدين الهائل يف �أعداد ال�س ّياح خالل موجات اال�ضطراب التي ت�ضرب
املنطقة) .لذا ف�إن اجلمع ّية امللكية حلماية الطبيعة قد تن ّبهت ،منذ
البداية� ،إىل �أنّ الت�سويق اجل ّيد هو املفتاح لتمكينها من تنفيذ م�شاريعها
وا�ستدامتها خ�صو�ص ًا و�أن الأردن مل يكن م�شهوراً �آنذاك كمعلم من
معامل ال�سياحة البيئية والطبيعية.
�أن�ش�أت اجلمعية �أو ًال وحدة لل�سياحة �ضمن مديرية �صون الطبيعة
لالهتمام بالدرجة الأوىل بالعمل مع �أدالء اجلوالت ال�سياحية الأردنيني
املتم ّر�سني� .إ ّال �أنّها واجهت �صعوبات ،يف البداية ،يف �إقناع العاملني
ال�سياح ّيني املحليني بالإقبال على فر�ص العمل اجلديدة يف ال�سياحة
البيئية التي تتيحها اجلمعية .فه�ؤالء العاملون الأردنيون معتادون
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ال�سياحة

امل�سائل والدرو�س امل�ستفادة

ا�ستنادًا �إىل م�سرية  15عام ًا ،ف�إن امل�شاكل وامل�سائل الرئي�سية التي تعيق
تط ّور ال�سياحة ال�صحراوية ك�أداة للمحافظة على البيئة يف الأردن
هي ،بالدرجة الأوىل ،م�شاكل اجتماعية وجتارية ال عالقة مبا�شرة لها
بالبيئة .فامل�ؤ�شرات البيئية الأ�سا�سية يف املناطق املحمية التي ُط ِّورت
لل�سياحة مل ُتظهِر (حتى الآن) �أي عالقة �سلبية بزيادة الن�شاط
ال�سياحي .واال�ستثناء الوحيد يتع ّلق ب�أ�سباب رزق املجتمع املحلي .فقد
ُظنّ �أنّ زيادة فر�ص العمل يف ال�سياحة �سوف تثني ال�سكان املحل ّيني عن
وخ�صو�صا رعي املاعز.
ممار�سات ا�ستغالل الأر�ض التي ت�ض ّر بالبيئة،
ً
غري �أن هذا مل ّ
يتحقق حتى الآن.
ال�شكل بُ :3نزل فينان البيئي املت�أثّ ر بخانات القوافل القدمية وبالعمارة
ا�ستخدمت
ي�ضم  26غرفة خمتلفة الأ�شكال بطريقة مدرو�سةُ .
اليمنية ،وهو ّ
يف ت�صميمه عدة و�سائل �صديقة للبيئة منها �أنظمة الطاقة ال�شم�سية والعزل
الفائق والتهوية ال�سلبية .ونظر ًا لعدم ربط النزل بال�شبكة الكهربائية ف� ّإنه
خا�صا حا ًملا جذّ ا ًبا لل�سياح .ونزل فينان
ُي�ضاء لي ًال بال�شموع ،مما ي�شيع ج ًّوا ً
هو � ّأول مرفق تابع للجمعية يتم تلزمي �إدارة �أعماله للقطاع اخلا�ص.

يرحبوا بهذا املنطق اجلديد ومل
على اجلوالت الأثرية التقليدية ،لذا مل ّ
ي�ستوعبوا مبد�أ ال�سياحة البيئية وما ي�ستتبعها.
وملواجهة هذه الالمباالة وهذا التح ّفظ يف �أو�ساط �صناعة ال�سياحة،
ق ّررت اجلمع ّية امللكية حلماية الطبيعة الت�س ّلح باجلر�أة والإقدام
«برية الأردن» ،وهو ق�سم خا�ص تابع لها يحمل ا�سماً
و�أتت بفكرة ّ
تخت�ص برية الأردن بتطوير وت�سويق منتجات
جتاري ًا م�ستق ًال.
ّ
اجلمعية يف ال�سياحة البيئية (وغريها من امل�شاريع االجتماعية
– االقت�صادية) .وقد ّ
وظفت برية الأردن فريق ًا من العاملني يف
الت�سويق والعالقات العامة من القطاع اخلا�ص و�أدخلت يف عملها
مفاهيم عمل القطاع اخلا�ص واحلوافز املتع ّلقة بالأداء .وحتت
�شعار «م�ساعدة الطبيعة ...م�ساعدة النا�س» ،متكّ ن ق�سم «برية
الأردن» تدريج ًا من حتقيق �أهداف اجلمعية وم�شاريعها يف ال�سياحة
البيئية .ومتّ تدريب م�س�ؤويل اجلوالت ال�سياحية املحليني باملثابرة
وعقدت اتفاقات مع �أكرث من � 40شركة لإر�سال زبائنها �إىل
واملتابعةُ ،
مرافق اجلمعية .كما �أطلقت برية الأردن ع ّدة مبادرات ت�سويقية
مبتكرة� ،أبرزها «مركز برية االردن» يف قلب العا�صمة ،عمان� .أُ ِ
ن�شئَ
خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض ،وهو ُي�شرف على املدينة القدمية
مبنى املركز ّ
وي�ضم متج ًرا
ويعترب حمو ًرا للمعلومات حول الن�شاطات ال�سياحية،
ُ
ّ
كب ًريا للمنتجات الطبيعية ومطعم ًا للغذاء الطبيعي الكامل� .إنه
واجهة �شعبية يف و�سط املدينة تعك�س منتجات و�أعمال اجلمعية يف
جمال ال�سياحة.

تو�صلت درا�سة �أُجريت يف �ضانا يف العام � ،)2(2001أي بعد مرور خم�س
ّ
�سنوات على بدء العمل ال�سياحي يف املنطقة� ،إىل �أن �إ�سرتاتيجية اجلمعية
االجتماعية – االقت�صادية (مبا فيها ال�سياحة البيئية) مل تفلح يف
حتقيق تخفي�ض ملمو�س لرعي املاعز يف املحمية .ومع ذلك ف�إن امل�ؤلفة
قد �أ�شارت �إىل �أن �إ�سرتاتيجية اجلمعية «جنحت جناح ًا باه ًرا يف حت�سني
مواقف ّ
ال�سكان املح ّليني من املحافظة على الطبيعة ووجود املحم ّية».
ردة فعل
كان من �أبرز (و�أغرب) ت�أثريات م�شاريع اجلمعية ال�سياحية ّ
رجال الأعمال املحليني جتاه ّ
تدفق ال�سياح البيئيني على املناطق
املحمية .وهذا وا�ضح جدًا يف قرية �ضانا حيث ح ّولت تعاونيات ال�سكان
وبع�ض الأفراد من �أ�صحاب الأعمال بيوت القرية القدمية �إىل فنادق
�صغرية لال�ستفادة من ال�شهرة املتنامية ملحمية �ضانا للمحيط احليوي
هام .وهذا العمل بح ّد ذاته لي�س م�شكلة – ال بل �إن
كمق�صد �سياحي ّ
ً
اجلمع ّية ترحب به عادة وتتبنّاه – غري �أن �أ�صحاب هذه امل�شاريع مل
يكرتثوا مطل ًقا ل�صورة القرية املعمارية والتاريخية وال�شكلية ،والنتيجة
هي هذه الفنادق وبيوت ال�ضيافة التي �أ�صبحت ّ
ت�شكل منظ ًرا م�ؤذ ًيا
للعني .فبالإ�ضافة �إىل �أعمال الرتميم غري املتجان�سة� ،أقحمت تلك امل�شاريع
يافطات متنافرة وحبا ًال من �أنوار النيون وجمموعات �إ�ضافات �صغرية
جميعا ت�ش ّوه ال�صورة العمرانية لهذه القرية التي تعود
متناثرة .وهذه
ً
�إىل العهد العثماين .كما �إن الفنادق املحلية �أخذت ّ
توظف ن�ساء من خارج
القرية للقيام ب�أعمال النظافة والرتتيب واخلدمة ،وهذا يتنافى مع
الفوائد املرج ّوة من ال�سياحة يف توفري فر�ص العمل لل�سكان املحل ّيني.
وقد ن�ش�أ عن هذه التط ّورات ،وكذلك عن التناف�س على الزبائن ،عداوات
ونزاعات بني املالكني والعائالت .كما تع ّر�ضت اجلمعية لالنتقاد لأنها
ح�صرت �أعمال التطوير يف داخل املناطق املحمية.
وثمة م�شكلة �أخرى هامة هي الأ�سعار بالن�سبة للأردنيني .ف�سيا�سة
ّ
الت�سعري التي تتبعها اجلمعية لتحديد ر�سوم الدخول والإقامة
والن�شاطات ت�ستند �إىل ما حتتاجه لتغطية تكاليف ت�شغيل كل املرافق
ال�سياحية وت�أمني الدخل الكايف لدعم كلفة �إدارة املناطق املحمية .ويف
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ال�شكل ب :4تتم ّيز املرافق ال�سياحية التي �أجنزتها اجلمعية م� ّؤخر ًا بتنوع �أ�ساليبها املعمارية .يف الأعلى �إىل الي�سار� :شاليه خ�شبي يف حممية غابات عجلون.
يف الأعلى �إىل اليمني� :شاليهات ذات قبب ف�ض ّية يف املوجب على �شاطئ البحر امليت .يف الأ�سفل :نزل الأزرق يف البادية ال�رشقية ،وهو مبنى قدمي �أعيد
ترميمه ،وكان الربيطانيون قد بنوه ،يف �أربعينات القرن املا�ضي ،ليكون م�ست�شفى ميداني ًا ع�سكري ًا.

حني �أنّ هذه الأ�سعار ُتعترب متدنّية وف ًقا للم�ستويات العاملية (مع ّدل
�أجرة غرفة مزدوجة  70دوال ًرا) فهي مرتفعة بالن�سبة ملعظم �سكان
ق�سما
الأردن .ولذا ف�إن اجلمعية ُتتّهم �أنّها ،ب�أ�سعارها العاليةُ ،تق�صي ً
كب ًريا من املجتمع الأردين .وهذه م�س�ألة هامة جدًا بالن�سبة ملنظمة غري
حكومية �أُنيطت بها م�س�ؤولية �إدارة مواقع تراث وطني نياب ًة عن البالد
علما ب�أن الدخول �إىل مثل هذه املواقع هو بالفعل حقّ طبيعي
ب�أ�سرهاً ،
لكل مواطن �أردين .والواقع �أنّ فكرة حت ّول اجلمعية �إىل «العمل التجاري»
من �أجل املحافظة على الطبيعة لي�ست فكرة م�ست�ساغة لدى اجلميع،
ومنهم بع�ض موظفي اجلمعية نف�سها الذين �أخذوا ي�شعرون �أنها بد�أت
تبتعد عن هدفها يف حماية الطبيعة وعن جذورها كجمعية �أهلية .لذلك
�سعت اجلمعية لإزالة هذا الإجحاف يف الت�سعري ،ف�أق ّرت �أ�سعا ًرا خم ّف�ضة
للأردنيني و�أن�ش�أت املزيد من مرافق «الدرجة ال�سياحية».

� ّأما تهمة التح ّول من جمعية �أهلية �إىل العمل التجاري فقد واجهتها
اجلمعية بال�شروع يف تلزمي عمليات «برية الأردن» للقطاع اخلا�ص
مبهماتها الأ�سا�سية� .إ ّال �أن اجلمعية لن تتخ ّلى
ليتاح لها زيادة االهتمام ّ
التم�سك بال�سياحة كدعامة لبقائها على املدى البعيد و�سوف
عن
ّ
توا�صل دعم امل�شاريع ال�سياحية يف املناطق املحمية بال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص.
ت�ضم جمموعة
( )1هذا با�ستثناء حممية ال�شومري للأحياء الربية التي كانت ّ
للزوار وجمموعات طالب املدار�س.
من احليوانات وكانت مفتوحة ّ
( )2ر�سالة ماج�ستري� ،أمربيل نايت ،جامعة بريغام يونغ ،الواليات املتحدة،
.2001
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تدابري ال�سيا�سات العامة
للتحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر
بد من العمل
من �أجل �إتاحة املجال للتح ّول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر وت�سهيل ذلك التح ّول ال ّ
مبجموعة تدابري .وتتوقف طريقة حتديد هذه التدابري وترتيب �أولوياتها وتطبيقها على �سياق
املحددة القائمة يف البلد املعني .و�إىل جانب
ال�سيا�سات وو�ضعية امل�ؤ�س�سات ال�سائدة والظروف ّ
مف�صلة وفق ًا حلاجات البلد املحدد ينبغي تطويرها
كون جمموعة تدابري ال�سيا�سات العامة ّ
ً
ويتممه.
بحيث تكون خمتلف الإجراءات والأدوات
م�صممة ليدعم بع�ضها بع�ضا ِّ
َّ

 -1االقت�صاد ال�سيا�سي
يف �أي نظام �سيا�سي هناك دائم ًا من يقاوم التغيري ويح ّبذ املحافظة على الو�ضع الراهن .وقد
يكون ه�ؤالء �أفرد ًا يف منا�صب عليا يرون � ّأن �أي تغيري �أو حت ّول كبري يف ال�سيا�سة ي�شكل تهديد ًا
ت�ضم تلك الفئة �شركات كربى تخ�شى �أن تتك ّبد خ�سائر
لنفوذهم ال�سيا�سي وم�صاحلهم .كما ّ
ل�سد
التبدالت الكربى يف ال�سيا�سة .لذا يحاول ه�ؤالء الأفراد وال�شركات ح�شد املعار�ضة ّ
ب�سبب ّ
الطريق على �أي تغيري ينجم عنه خ�سارة النفوذ �أو املال ،حتى ولو كان هذا التح ّول مل�صلحة �أغلب
النا�س والبالد ب�شكل عام .لذا من ال�ضروري جد ًا �أن يتن ّبه وا�ضعو ال�سيا�سات لهذه الفئات و�أن
يتّخذوا الإجراءات الكفيلة باحتواء و�/أو جمابهة كل املحاوالت التي تعرت�ض التغيري.

 -2البيئة االقت�صادية الكلية
ُيعترب وجود بيئة م�ستق ّرة و�آمنة �شرط ًا �ضروري ًا جلذب امل�ستثمرين و�أ�صحاب الأعمال
املحليني والأجانب .وميكن حتقيق ذلك عن طريق ت�أمني مناخ اقت�صادي �شفّ اف وم�ستق ّر
بد ،من �أجل جذب ر�أ�س املال الأجنبي ،خ�صو�ص ًا للقطاعات اجلديدة
وخا�ضع
للم�ساءلة .فال ّ
َ
واالبتكارية ،من توافر نظام مايل وا�ضح ميكن التن ّب�ؤ به يتم ّيز ب�أ�سعار �صرف م�ستق ّرة و�أنظمة
خا�صة باال�ستثمارات يف خمتلف القطاعات وحتويل الأموال .وينبغي العمل بحوافز لل�سوق
ّ
لت�شجيع اال�ستثمار ،ففي معظم بلدان املنطقة مث ًال نرى �أن �سوق ال�سندات �ضعيفة وهزيلة،
وهذا ما يعرقل م�شاركة القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص يف امل�شاريع الكربى والطويلة
الأجل.1

 -3املقاربة املتكاملة
من �ش�أن �إقرار مقاربة متكاملة لتطوير ال�سيا�سات وتطبيقها �أن ي�ضمن دمج االعتبارات
بد من ّ
الكف عن التعامل
البيئية واالجتماعية يف ال�سيا�سات القطاعية واالقت�صادية الكلية .ال ّ
مع االعتبارات البيئية واالجتماعية مبعزل عن ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سائدة .ويجب عدم
جعل املكا�سب املالية واالقت�صادية ق�صرية املدى املح ّرك الأ�سا�سي يف ر�سم ال�سيا�سات القطاعية
واالقت�صادية الكلية .وينبغي �أن تتمحور عملية ت�شكيل ال�سيا�سات حول اعتبارات �أ�سا�سية
مثل العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر والتوزيع العادل للرثوة واملحافظة على البيئة ورفاهية
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الإن�سان ،وذلك �إذا �أردنا حتقيق التنمية امل�ستدامة فع ًال .ومن �أهم الأدوات التي ميكن �أن
ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سات الوطنية وت�سعى �إليها هي تكامل التقومي وو�ضع ال�سيا�سات من �أجل
التنمية امل�ستدامة ،وذلك لإتاحة التح ّول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر.

 -4الأنظمة
الأنظمة والقوانني هي الأدوات الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف كثري من البلدان لتنظيم وتطبيق
ال�سيا�سات ،مبا فيها ال�سيا�سات البيئية .ينبغي و�ضع الأنظمة لدعم التدابري الأخرى ،ومنها
حوافز ال�سوق.
فعال يدعم التح ّول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر ينبغي ،عند
ومن �أجل
التو�صل �إىل �إطار تنظيمي ّ
ّ
و�ضع الأنظمة� ،أخذ النقاط التالية بعني االعتبار:
•م�ساندة البحث والتطوير وا�ستخدام التقنيات البيئية.
ّ
•تن�سيق الأن�شطة بني الأجهزة احلكومية و تو�ضيح حدود م�س�ؤوليات كل منها.
•�ضرورة تعزيز �سلطات امل�س�ؤولني على ال�صعيد املحلي يف الق�ضايا املتع ّلقة بالبيئة
وقدراتهم يف مالحقة املل ِّوثات البيئية حتى م�صادرها.
م�صممة ملراعاة
•ينبغي �أن تكون الأنظمة املطروحة لتوفري قواعد �سلوك ملخلتف القطاعات
َّ
االعتبارات البيئية واالجتماعية والتنموية.
•يجب االحتياط ملجمل التكاليف الناجمة عن الأنظمة وانعكا�ساتها على االقت�صاد والبيئة
وخمتلف �شرائح ال�سكان.
•ت�ضمني الأنظمة ن�صو�ص ًا وا�ضحة حول حقوق امللكية وحقوق اال�ستفادة من الأرا�ضي الزراعية
واملراعي وم�صائد الأ�سماك والغابات لت�شجيع ا�ستخدامها و�إدارتها بال�شكل املالئم.

 -5حوافز ال�سوق
يتزايد ا�ستخدام التدابري املحفّ زة لدفع �أمناط الإنتاج واال�ستهالك نحو املمار�سات اخل�ضراء
وامل�ستدامة .ت�شتمل التدابري املحفِّزة على �أدوات مثل ال�ضرائب والإعانات املالية والأجور والر�سوم
والرخ�ص القابلة للتداول والو�سم البيئي واملدفوعات مقابل خدمات النظام الإيكولوجي .كما �إن
املتجددة و�أنظمة العدادات هي من الأدوات املحفّ زة
اعتماد التعرفات التف�ضيلية لإمدادات الطاقة
ّ
املتجددة ،فامل�ستهلكون ينالون �أجراً
احلث على اال�ستثمار يف تقنيات الطاقة
التي ت�ساهم يف
ّ
ّ
توجه مثل هذه الأدوات بحيث
أن
�
ن
�ستح�س
ي
و
املنزلية.
حاجتهم
عن
الزائدة
الطاقة
مقابل توليد
ُ
َ
َّ
مكملة للأنظمة وتراعي االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .ويف كثري من
تكون ّ
احلاالت ال تزال ال�ضرائب اخل�ضراء (ال�ضرائب البيئية) تُطرح متم ّيزةً عن ال�ضرائب التقليدية
�أو الرمادية .لكن الغاية الأ�سا�سية من فر�ض ال�ضرائب يجب �أ ّال تكون حتقيق الدخل للحكومة
فح�سب ،بل �أي�ض ًا من �أجل تعديل �أمناط ال�سلوك وتوجيهها نحو ا�ستدامة اال�ستهالك والإنتاج.
ال�ضارة
لذا بد ًال من فر�ض ال�ضرائب على الدخل والعمل ينبغي و�ضع ال�ضرائب لإيقاف الت�ص ّرفات
ّ
بالبيئة .كما ينبغي بذل عناية خا�صة العتبارات العدل والإن�صاف وتوزيع العبء ال�ضريبي على
التحمل.
خمتلف �شرائح املجتمع وفق ًا لفئات الدخل والقدرة على
ّ

� -6إ�صالح الإعانات
أهم �أ�سباب ت�ش ّوهات ال�سوق التي ت�ساهم يف عدم كفاءة توزيع املوارد وا�ستخدامها الإعانات
من � ّ

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
ال�ضارة .وفق ًا للبنك الدويل ف�إن الإعانات املالية هي من العوائق الرئي�سية لكفاءة من�ش�آت
ّ
املتجددة .2
الطاقة واملياه واال�ستثمار يف الطاقة
ّ
وينبغي �أخذ النقاط التالية بعني االعتبار من �أجل �إ�صالح الإعانات املالية:
•حتديد الإعانات و�ضبطها لأن بع�ضها قد يكون على هيئة دعم مايل مبا�شر �أو تعريفات
خمفّ �ضة �أو ر�سوم خمفّ �ضة للمنافع.
ال�ضارة والإعانات التي تدعم �أن�شطة التنمية امل�ستدامة.
•التمييز بني الإعانات
ّ
ّ
•�إعداد �إ�سرتاتيجية لإ�صالح الإعانات مع االهتمام الكلي مب�ضاعفاتها.
•ر�صد مفاعيل �إ�صالح الإعانات.
ال�ضارة .وت�شمل الإعانات اخل�ضراء املنح
•اعتماد �إعانات خ�ضراء بد ًال من الإعانات
ّ
املبا�شرة والقرو�ض والتخفي�ضات �أو احل�سومات ال�ضريبية لت�شجيع اال�ستثمارات يف
القطاعات اخل�ضراء.3
•جعل الإ�صالحات جزء ًا من حزمة حوافز وتدابري نظامية هادفة �إىل تخفي�ض الت�أثريات
ال�سلبية على الفقراء وعلى القدرة التناف�سية.
ردة
•تطوير �آلية للحماية االجتماعية والعمل بها من �أجل جمابهة �أي رف�ض حمتمل �أو ّ
فعل �سلبية من قبل النا�س عموم ًا.

 -7تطوير املوارد الب�شرية
توظيف ر�أ�س املال الب�شري �شرط حيوي و�ضروري لالنتقال �إىل «االقت�صاد الأخ�ضر» .ينبغي
يتوجه تعزيز القدرات نحو الت�أكيد على توفري كوادر فنية قادرة على ت�صميم جمموعات
�أن ّ
تدابري �سيا�سات عامة تهدف اىل حتقيق التنمية امل�ستدامة .ويجب الت�شديد على تكامل
االعتبارات البيئية واالجتماعية مبا يف ذلك اعتبارات الإن�صاف والعدالة االجتماعية يف �أعمال
التخطيط واتخاذ القرارات .كما يجب تركيز اجلهود على تعزيز القدرات التي ّ
متكن من تطوير
امل�صممة لال�ستفادة الق�صوى من اال�ستثمار يف البنية التحتية البيئية.
ال�سيا�سات
َّ
وي�شار يف هذا املجال �إىل �أن �أنظمة التعليم ،يف العامل العربي ،بحاجة �إىل جتديد كي تنتج
والتحديات امل�ستقبلية .فال حاجة لتدري�س اجلوانب
مناهج درا�سية تلبي الطموحات احلالية
ّ
البيئية واالجتماعية كاخت�صا�صني منف�صلني ،بل يجب �إدماجهما يف كافة االخت�صا�صات.
و ُينتظر �أن تل ّبي املناهج اجلامعية واملهنية احتياجات ال�سوق احلالية واملتوقّ عة .وهذا ي�شمل
املتجددة وكفاءة الطاقة وكفاءة ا�ستخدام املياه و�إعادة التدوير وحتلية
اخلربة يف الطاقة
ّ
املياه والزراعة امل�ستدامة والتقنيات النظيفة والعمليات واملمار�سات ال�صناعية املالئمة للبيئة
وال�سياحة البيئية واملوا�صالت اخل�ضراء واملدن والعمارة اخل�ضراء .وينبغي البدء بتعليم
�أدوات اال�ستدامة ومنهج ّياتها يف املدار�س واجلامعات ومراكز التدريب ،على �أن ت�شمل هذه
الأدوات واملنهج ّيات :و�ضع ال�سيا�سات املتكاملة ،والتقييمات املتكاملة/امل�ستدامة ،وحتليل
دورة احلياة ،وا�ستخدام حوافز ال�سوق ،والتقييم االقت�صادي للبيئة ،والنظام الإيكولوجي
واخلدمات التي يوفّ رها ،واملحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة� ،إىل جانب �أدوات �أخرى.
وعالوةً على ذلك ُينتظر �أن يهدف التعليم �إىل ت�شجيع التفكري ا ُمل ِ
بدع والبحث والتطوير.

 -8التكنولوجيا واالبتكار
على امل�ستوى العاملي احلايل ،تبلغ اال�ستثمارات يف البحث والتطوير وتطبيق التقنيات حدود
 12.5بليون دوالر �سنوي ًا يف القطاعني العام واخلا�ص .ومن �أجل حتقيق التحول �إىل قطاع
طاقة �أخ�ضر ينبغي زيادة هذا الرقم �ضعفني �أو ثالثة ،4علم ًا ب�أن هناك حاجة ما�سة للقدرات
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الوطنية ال�ستيعاب وتطوير التقنيات املالئمة وال�صاحلة بيئ ّي ًا من �أجل القيام بالتح ّول �إىل
االقت�صاد الأخ�ضر وحتقيق التنمية امل�ستدامة .والأرقام بالن�سبة للبلدان النامية هي حوايل
للمعدل العاملي و  %2,5يف �أوروبا .وينبغي �أن توفّ ر البالد العربية
 %0,15مقارنة بـ %1,4
ّ
تخ�ص�ص احلكومات العربية ما ال يقل
أن
�
قرتح
ي
و
والتطوير.
للبحث
املالئمة
اعتمادات املوازنات
ُ
ّ
عن  %5من الناجت القومي الإجمايل للبحث والتطوير .وي�صل ذلك �إىل  9,5بليون دوالر �سنوياً
بناء على الناجت القومي الإجمايل للمنطقة يف العام  .2010و ُي�شار �إىل �أن البدء با�ستخدام
التقنيات املالئمة للبيئة �سوف يعزّز كفاءة املوارد ويق ّلل �إنتاج النفايات وي�ساهم يف خلق فر�ص
جديدة يف ال�سوق ،وكذلك يف رفع القدرة التناف�سية للمنتجات يف الأ�سواق املحلية والدولية.

 -9االت�صال والتوعية
من الأهمية مبكان تطوير جمموعة تدابري لالت�صال والتوعية لبيان جدوى التح ّول �إىل
للتوجه �إىل خمتلف �أ�صحاب
م�صممة
االقت�صاد الأخ�ضر .وينبغي �أن تكون هذه التدابري
ّ
َّ
ّ
للتمكن من رفع درجة الوعي بالأ�سا�س املنطقي لل�سيا�سات
امل�صلحة والفئات امل�ستهدفة
املقرتحة للتح ّول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر وفوائدها ونتائجها والظروف امل�ؤاتية لذلك .وهذا ما
�سيزيد احتماالت دمج ال�سيا�سات والربامج وامل�شاريع املقرتحة يف عملية �صناعة القرار .وهنا
يلعب الإعالم دور ًا هام ًا .لكن مع � ّأن الإعالم ُي�ستخدم يف بع�ض البلدان العربية ،ك�أداة لرتويج
ّ
ال�سيا�سات احلكوميةّ ،
م�ستقل ولأداء دورها كم�صدر
تظل و�سائل الإعالم بحاجة للعمل ب�شكل
للثقافة واملعرفة والتوعية العامة.

 -10الت�شاور وامل�شاركة
من ال�ضروري جد ًا اعتماد طريقة العمل الت�شاوري امل�شرتك الذي ي�شمل كل �أ�صحاب امل�صلحة
املعنيني بتطوير ال�سيا�سات وتطبيقها  .وهذا ال ي�ضمن ا�ستيفاء ال�سيا�سات املعتمدة الحتياجات
و�أولويات قطاعات ال�سكان املختلفة فح�سب ،لكنه �أي�ض ًا يزيد فر�ص تطبيق ال�سيا�سات املقرتحة
و�إمكانيات جناحها ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت تلك ال�سيا�سات املقرتحة مبتكرة وغري تقليدية .كما
�إن اتّ باع عملية امل�شاركة يزيد �إمكانات املجتمعات املحلية ويرفع م�ستوى الثقة باحلكومات
و�سيا�ساتها.

 -11التن�سيق امل�شرتك بني الوزارات
بد من التن�سيق امل�شرتك بني الوزارات ل�ضمان تكامل ال�سيا�سات القطاعية ودعمها .كما
ال ّ
�إن ذلك ي�ضمن تكامل ال�سيا�سات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية ،ويرفع �صايف مكا�سب
وثمة نق�ص عام يف التن�سيق بني
تطوير ال�سيا�سات القطاعية و�سيا�سات االقت�صاد الكليّ .
ً
املتقدمة �أي�ضا .لذا يجب �إن�شاء
الوزارات ،ال يف العامل العربي فح�سب ،بل يف العديد من البلدان ّ
�آلية تن�سيق على امل�ستوى الوطني ل�ضمان التن�سيق امل�شرتك بني الوزارات .و ُيقرتح و�ضع هذا
الكيان التن�سيقي حتت �سلطة �أو رئا�سة رئي�س الوزراء.

 -12املالية
يجب �أن يكون معظم التمويل الالزم لدعم التح ّول �إىل اقت�صاد �أخ�ضر من القطاع اخلا�ص
والتحويل التدريجي للإنفاق احلكومي من اال�ستثمار التقليدي �إىل اال�ستثمار الأخ�ضر
امل�ستدام .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي �أن ي�ؤدي اتّ باع م�سار التنمية اخل�ضراء وامل�ستدامة �إىل
التوفري احلكومي يف املدى القريب املبا�شر واملدى البعيد .وهذا يعود �إىل التوفري الناجم عن
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ً
نتيجة
التوقيف التدريجي للإعانات ال�ضارة وزيادة الفعالية و�إىل التوفري يف النّفقات الطبية
لتح�سني الظروف ال�صحية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مع � ّأن معظم التمويل الالزم لال�ستثمار
الأخ�ضر ُيتوقّ ع �صدوره من القطاع اخلا�ص ،ف�إن االنتقال �إىل االقت�صاد الأخ�ضر يجب �أن يكون
مدعوم ًا من الإنفاق احلكومي و�سيا�سات احلكومة وتدابريها املحفّ زة.
ُينتظر �أن يجتذب اال�ستثمار يف القطاعات اخل�ضراء اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة بد ًال
من اال�ستثمارات التقليدية .لذا ينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية درا�سة امل�شاريع واملوافقة على
بناء على تقييمات اال�ستدامة ،وذلك من �أجل ت�شجيع اال�ستثمار على �أ�سا�س
القرو�ض ً
م�ستدام .كما يجب درا�سة حماوالت �إدخال الأخالقيات يف عمليات الإقرا�ض .وينبغي كذلك
املقدمة لدول املنطقة .وعلى احلكومات كذلك ت�شجيع
تطبيق مثل هذا التقييم على القرو�ض ّ
ا�شرتاك ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم يف الن�شاطات االقت�صادية عن طريق تعزيز
التمويل ال�صغري.

� -13سيا�سات التجارة
فعالة لتعزيز
�إذا ما متّ ت �صياغة �سيا�سات التجارة بال�شكل املالئم ف�إنّ ها ميكن �أن تكون �أداة ّ
ت�سهل �سبل اال�ستفادة من التقنيات
اال�ستثمارات اخل�ضراء .ف�سيا�سات التجارة ميكن �أن ّ
يتم ذلك عرب التدابري والإعانات واملعايري املتع ّلقة
البيئية الالزمة للتح ّول �إىل الأخ�ضر .وقد ّ
بالو�صول �إىل الأ�سواق .وينبغي �إيالء الأهمية الالزمة لتجنّب �أو تخفي�ض الت�أثريات ال�سلبية
املحتملة ل�سيا�سات التجارة على البيئة وتوفري الوظائف ومكافحة الفقر يف املنطقة.

 -14التنظيم العام
من �أخطر املعيقات التي تعرت�ض �سبيل التح ّول �إىل التنمية امل�ستدامة يف العامل العربي
التنظيم العام وبنية امل�ؤ�س�سات .وبالرغم من تزايد االهتمام م�ؤخر ًا بااللتزامات البيئية
يف معظم البلدان العربية ،ف�إن امل�ؤ�س�سات القائمة حالي ًا واملمار�سات الراهنة غري مالئمة
لو�ضع وتطبيق �سيا�سات التنمية امل�ستدامة .لكن ُي�شار �إىل �أن تغيري ًا طر�أ على النظرة �إىل
البيئة يف العامل العربي من اقت�صارها على الهند�سة ال�صحية وامل�سائل ال�صحية العامة �إىل
معنى �أو�سع و�أ�شمل هو التنمية امل�ستدامة .وقد �ساهم يف حتقيق هذه النقلة املبادرة العربية
للتنمية امل�ستدامة التي طرحتها اجلامعة العربية يف العام  .2002وعملت اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغرب �آ�سيا (�إ�سكوا) على م�ساعدة الدول العربية يف دعم التنظيم العام من �أجل
التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية ،فاقرتحت �إن�شاء جمل�س �أعلى للتنمية امل�ستدامة بهدف
تن�سيق اجلهود بني الدول الأع�ضاء واملجال�س الوطنية و�أن يدعم ذلك م�ست�شار لرئي�س الوزراء
خمت�ص يف التنمية امل�ستدامة .5و ُي�شار ،يف هذا ال�سياق� ،إىل �ضرورة التوفيق بني التنمية
ّ
املخت�صة.
امل�ستدامة واالعتبارات االقت�صادية عند اتخاذ القرارات يف الوزارات
ّ

 -15امل�شرتيات العامة
ّ
هام ًا من النفقات العامة .ف�إذا ما تبنّت احلكومات �سيا�سات
ت�شكل امل�شرتيات
العامة جزء ًا ّ
ّ
جدية
داعمة للم�شرتيات العامة اخل�ضراء ،ف�إنّ ها بذلك تُثبت للم�ستثمرين وال�شركات مدى ّ
خ�ص تعزيز اال�ستثمارات اخل�ضراء .و�إن
نواياها بالن�سبة لل�سيا�سات احلالية واجلديدة فيما ّ
ح َّولت احلكومات النفقات العامة �إىل ما يتالءم مع البيئة ف�إنّ ها تخلق املزيد من الطلب على
ت�شجع اال�ستثمارات اخل�ضراء .وهذا ال ي�ؤدي �إىل قيام �أ�سواق
املنتجات اخل�ضراء ،وبالتايل ّ
فح�سب ،بل ُيوجد �أي�ض ًا فر�ص عمل جديدة ويدعم الإنتاج امل�ستدام واال�ستهالك
جديدة
ْ
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تدابري ال�سيا�سات العامة للتحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر
ال�صحيح ،ويخفّ �ض ،يف الوقت عينه ،التدهور البيئي ال�سلبي .و�إذا ما نظرنا �إىل بع�ض البلدان
الأوروبية (مثل النم�سا والدامنرك وفنلندا و�أملانيا وهولندا وال�سويد واململكة املتحدة) ف�إننا جند
�أن امل�شرتيات العامة اخل�ضراء قد خفّ �ضت ب�صمة ثاين �أك�سيد الكربون اخلا�صة بامل�شرتيات
بن�سبة .6%25

 -16دور القطاع اخلا�ص
فعال و�أن تُدعم ال�شراكة بني القطاعني العام
ال بد من �أن ي�شارك القطاع اخلا�ص ب�شكل ّ
ّ
للتمكن من االنتقال �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .القطاع
واخلا�ص من خالل التمويل واخلربات
اخلا�ص بحاجة �إىل ت�شجيع ،واحلكومات مدع ّوة لتوفري الإجراءات النظامية املنا�سبة وتدابري
حوافز ال�سوق لتحقيق ذلك .ف�إيجاد البيئة املالئمة من حيث ال�سيا�سات والأنظمة والتدابري
املحفّ زة هي �إذ ًا �ضرورة جلعل القطاع اخلا�ص ُي�ساهم بفعال ّية يف دعم ال�سيا�سات احلكومية
الهادفة �إىل االنتقال لالقت�صاد الأخ�ضر .وهناك حاجة ما�سة للقدرات الوطنية من �أجل و�ضع
حتث القطاع اخلا�ص على امل�ساهمة يف دعم التح ّول نحو
ال�سيا�سات و�إعداد التدابري التي ّ
الأخ�ضر .هذا ف�ض ًال عن �أن تعزيز م�شاركة ال�شركات ال�صغرية يقت�ضي من احلكومات ت�شجيع
التمويل ال�صغري.

 -17ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وال�ضمانات
�شهدت ال�سنوات الأخرية اهتمام ًا متزايد ًا بتعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص عن طريق
الن�شاطات امل�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،وا�ستُخدمت هذه ال�شراكات يف جمال
الطاقة النظيفة .7قد ت�أخذ ال�ضمانات �أ�شكا ًال خمتلفة� ،إ ّال �أن الغاية الأ�سا�سية منها جميع ًا هي
توفري التمويل الالزم لتغطية التكاليف املبدئية للم�شاريع حيث �إن احلكومة ت�ضمن القرو�ض
املخ�ص�صة لذلك .وقد ن�شطت م�ؤ�س�سة التمويل الدولية يف هذا املجال فعقدت �شراكات مع
م�صارف يف عدد من البلدان النامية .كما �إن الدمج بني تقدمي القر�ض وتوفري التدريب كان
فعالة لت�شجيع اال�ستثمارات يف كفاءة الطاقة.8
و�سيلة ّ

 -18التدابري االختيارية
ثمة مبادرات اختيارية تُ�ستخدم �أي�ض ًا للت�أثري على املواقف املتع ّلقة بالبيئة .وي�شمل ذلك العمل
ّ
ّ
وخمططات الو�سم البيئي .وت�ساهم مثل هذه الأدوات يف رفع درجة
بنظام تقومي كفاءة الطاقة
وحتث على م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
الوعي بفوائد اال�ستثمارات اخل�ضراء وامل�ستدامة
ّ
مبادرات و�أن�شطة التنمية البيئية وامل�ستدامة ،علم ًا ب�أن مثل هذه التّدابري تكت�سب فعال ّية �إذا
كانت مدعومة ب�أنظمة وقوانني.9

 -19املحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة
املقيا�س الأ�سا�سي للنم ّو االقت�صادي هو نظام احل�سابات القومية الذي ت�ستخدمه احلكومات
يف �أنحاء العامل للتو�صل �إىل تقييم �أداء االقت�صاد .ا�ستُخدم هذا النظام ،ب�شكل عام ،منذ
الثالثينيات يف القرن املا�ضي ،لقيا�س قيمة الب�ضائع واخلدمات املنتَجة يف بلد ما� ،إ ّال �أنه ال
ُيعترب م�ؤ�شر ًا مالئم ًا لقيا�س رفاهية الإن�سان .فنظام احل�سابات القومية ،بو�ضعه احلايل ،ال
ي�أخذ يف االعتبار ا�ستنفاد املوارد وتدهورها .ال بل �إنه يعطي �صورة م�ش ّوهة عن �أداء االقت�صاد
فهو ُيدخل تكاليف ال�ضرر وتكاليف بيع الأ�صول الطبيعة مثل النفط والغاز الطبيعي يف خانة
املداخيل .وبد�أت ،منذ مطلع ثمانينيات القرن الع�شرين ،حماوالت توفري مقيا�س �أو م�ؤ�شر

مالحظة
�ساهمت مه
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بديل حني �أطلق برنامج الأمم املتحدة للبيئة باال�شرتاك مع البنك الدويل مبادرة لدرا�سة
�إمكانيات اعتماد املحا�سبة البيئية كمقيا�س فعلي للأداء احلقيقي لالقت�صاد.
وقد �أُجنز الكثري ،منذ ذلك احلني ،على �صعيد تطوير منهجيات للمحا�سبة اخل�ضراء �أو
املحا�سبة البيئية �أو ما ت�شري �إليه �شعبة الإح�صاءات يف �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية
يف الأمم املتحدة با�سم املحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة .وكذلك ف�إن جلنة �ستيغلتز
(اللجنة املعنية بقيا�س الأداء االقت�صادي والتقدم االجتماعي) ،يف تقريرها يف العام ،2008
�شددت على �ضرورة جتاوز الناجت القومي الإجمايل وعدم االكتفاء به كم�ؤ�شر على رفاهية
ّ
الإن�سان .وتتو�ضح معامل النظام املقرتح للمحا�سبة اخل�ضراء يف «دليل املحا�سبة القومية:
املحا�سبة البيئية واالقت�صادية املتكاملة .»2003 ،يجمع هذا الدليل املعلومات االقت�صادية
عام لقيا�س ت�أثريات االقت�صاد على البيئة ،والعك�س بالعك�س .و�إىل جانب
والبيئية يف �إطار ّ
متقدمة ط ّورت �أنظمة للمحا�سبة اخل�ضراء ،مثل هولندا و�أملانيا وفرن�سا ،ف�إن ب�ضع
عدة دول
ّ
10
دول نامية بد�أت العمل بهذا النظام ،منها ال�صني و�إندوني�سيا والفلبني .

 -20الر�صد والتقييم
ينبغي �أن يكون ذلك جزء ًا �أ�سا�س ّي ًا من عمليات التخطيط واتخاذ القرارات والتنفيذ .والغاية
املحددة لل�سيا�سات املقرتحة من طريق طرح الإجراءات والأعمال
هي �ضمان حتقُّ ق الغايات َّ
الت�صحيح ّية الالزمة �إذا دعت احلاجة لإحراز النتائج املرج ّوة .وحتتاج الدول العربية �إىل تعزيز
قدراتها من �أجل تطوير �أدوات وتقن ّيات للمتابعة والر�صد والتقييم كي ت�ضمن �سري ال�سيا�سات
واخلطط والربامج نحو حتقيق �أهدافها والغايات املرج ّوة منها.
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ّ
الكتاب امل�شاركون
حممد الأ�سد

در�س
معمار وم�ؤرخ معماري واملدير امل�ؤ�س�س ملركز درا�سات البيئة املبينة يف ّ
عمان (الأردن)ّ .
يف معهد ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا واجلامعة الأردنية وجامعة �إلينوي يف �أوربانا � -شامبني
وجامعة برن�ستون .كذلك عمل كزميل �أبحاث ما بعد الدكتوراه يف جامعة هارفارد ويف معهد
الدرا�سات املتقدمة يف مدينة برن�ستون الأمريكية.

طارق �أمطريه

باحث رئي�سي يف املعهد الدويل لالقت�صاد ال�صناعي البيئي يف جامعة لوند (ال�سويد) ،حيث
يقوم بدرا�سات ويتوىل التدريب يف جماالت كفاءة املوارد واالنتاج الأنظف واالدارة البيئية
ال�صناعية .كان املط ّور واملن�سق مل�شروع «وفري» ،وهو مبادرة بني القطاعني العام واخلا�ص
لالدارة الكفوءة للمياه يف منطقة جده ال�صناعية يف ال�سعودية .امل�ساهم الرئي�سي يف تطوير
وان�شاء �أول مبنى منوذجي مقت�صد يف املياه والطاقة يف العقبة (الأردن).

د� .أحمد جابر

رئي�س “ت�شيمونيك�س م�صر” ،وهي من �أوىل �شركات الإ�ست�شارة الإدارية والهند�سة البيئية يف
م�صر� .أ�ستاذ يف الهند�سة الكيمائية يف جامعة القاهرة .اخت�صا�صي يف املياه وال�صرف ال�صحي
والإدارة البيئية� .شارك يف ت�أليف عدد كبري من املن�شورات والأوراق العلمية.

د .ليلى داغر

�أ�ستاذة يف االقت�صاد يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت .تغطي بحوثها جمموعة وا�سعة من
املوا�ضيع يف اقت�صاديات الطاقة ،مثل التنب�ؤ يف الطلب على الطاقة والتخفيف من �آثارها
والتنويع يف قطاع الطاقة وا�ستهالك الطاقة والتنمية االقت�صادية  ،وكفاءة الطاقة .وقد ن�شرت
�أبحاثها يف جمالت �أكادميية وقدمت يف م�ؤمترات �أكادميية ومهنية.

حممود ريا�ض

حممود ريا�ض �أ�ست�شاري تخطيط �أدارة النفايات ال�صلبة .منذ عام  1984ا�شرتك يف م�شاريع
الدارة النفايات ال�صلبة يف �أكرث من  39مدينة يف  23دولة يف �أنحاء العامل� .شملت امل�شاريع
الدرا�سات امليدانية والتخطيط ودرا�سات اجلدوى والت�صميمات ومراقبة الت�شغيل وتطوير
املوارد الب�شرية واال�شراف على الأعمال االن�شائية .م�صري املولد ويحمل اجلن�سية اليابانية.

طارق ال�س ّيد

مدير يف بوز �آند كو ( )Booz & Coوع�ضو يف فريق عمل ال�شركة يف الطاقة والكيماويات
واخلدمات .خربته اال�ست�شارية متتد �إىل الواليات املتحدة و�أوروبا وال�شرق الأو�سط ،ويركز على
موا�ضيع تغري املناخ والطاقة املتجددة .كما يقود م�شاريع ا�سرتاتيجية وتنظيمية يف جماالت
اخلدمات والبنى التحتية.
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الكتاب امل�شاركون

د .رامي ال�شربيني

�أ�ستاذ يف جامعة القاهرة وم�ست�شار فني لوزارة الدولة امل�صرية ل�ش�ؤون البيئة ،مع خربة يف
الهند�سة اجليو ـ بيئية وادارة النفايات ال�صلبة� .شارك يف عديد من الدرا�سات حول الأطر
امل�ؤ�س�سية والعمالنية واالقت�صادية الدارة النفايات ال�صلبة يف م�صر ،ويف ت�صميم ومراقبة
وبناء واغالق كثري من مطامر النفايات ال�صلبة يف م�صر والواليات املتحدة.

د .فريد �شعبان

�أ�ستاذ يف كلية الهند�سة و العمارة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت وعميد �سابق لكلية الهند�سة
يف جامعة ظفار� ،سلطنة عمان ،بني الأعوام  .٢٠١٠ – ٢٠٠٧للدكتور �شعبان براءة �إخرتاع �أوروبية
وما يزيد عن  ٦٠بحث ًا يف املجالت وامل�ؤمترات العلمية املتخ�ص�صة � .شارك يف العديد من الدرا�سات
واال�ست�شارات حول ا�ستدامة قطاع الطاقة مع هيئات حملية وعاملية.

د� .إديث �شيفاز

خبرية يف تنمية ال�سياحة الدولية ومديرة الأبحاث واال�ست�شارات يف �أكادميية االمارات الدارة
قطاع ال�ضيافة التابعة ملجموعة اجلمريا يف دبي .عملت لفرتة  15عام ًا كباحثة وحما�ضرة يف
جامعة �ساري الربيطانية يف مو�ضوع االقت�صادي ال�سياحي.

د .عبد الكرمي �صادق

م�ست�شار �إقت�صادي يف ال�صندوق الكويتي للتنمية �ألإقت�صادية العربية ،ولفرتة �إمتدت ملا
يزيد عن خم�سة وع�شرين عام ًا مبا يف ذلك ثماين �سنوات كمدير تنفيذي لدولة الكويت يف
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية .وقد �أم�ضى ثماين �سنوات كم�ست�شار ملدير تنفيذي يف
البنك الدويل .له عدد كبري من الأوراق املن�شورة منها مع �آخرين ،ب�ش�أن ق�ضايا خمتلفة تتعلق
بالتنمية ،مبا يف ذلك حول �إقت�صاديات املياه ،وم�شاكل املياه والأمن املائي يف الدول العربية.

د� .إبراهيم عبد اجلليل

�أ�ستاذ كر�سي ال�شيخ زايد ومدير برنامج االدارة البيئية يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين.
الرئي�س التنفيذي ال�سابق جلهاز �ش�ؤون البيئة يف م�صر ورئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق جلهاز
تخطيط الطاقة امل�صري .له مئات الدرا�سات يف ق�ضايا البيئة العربية.

د.هبة عبد العزيز

رئي�سة ق�سم ال�سياحة امل�ستدامة والتنمية الإقليمية باجلامعة الأملانية للتكنولوجية يف �سلطنة
عمان ،وباحثة وا�ست�شارية يف �ش�ؤون ال�سياحة� .شغلت عدة منا�صب حكومية و�أكادميية ويف
القطاع اخلا�ص ،منها م�ست�شارة وزارة ال�سياحة ب�سلطنة عمان و الرئي�سة التنفيذية لقطاع
ال�سياحة يف وزارة الثقافة مبملكة البحرين وم�س�ؤولة البحوث والإبتكار مبجموعة اجلمريا،
يف دبي .لها اهتمام خا�ص يف جمال ال�سياحة امل�ستدامة ودور ال�سياحة يف التنمية االجتماعية
والإقت�صادية.

د .بن نا�صر العلوي

اخت�صا�صي يف املحا�صيل احلقلية ومدقق يف الزراعات الع�ضوية و�أ�ستاذ الهند�سة الزراعية يف
معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة يف الرباط ،املغرب .اهتماماته البحثية ت�شمل التنمية
الريفية املتكاملة والزراعة الع�ضوية واجلبلية .رئي�س اجلمعية املغربية لعلوم الزراعة وم�ؤلف
�أربعة كت ّيبات عن ادارة املحا�صيل.
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د .وليد ف ّيا�ض

�شريك يف بوز �آند كو ( )Booz & Coوع�ضو يف فريق عمل ال�شركة يف الطاقة والكيماويات
واخلدمات .له �أكرث من � 12سنة من اخلربة يف تطوير اال�سرتاتيجيات واخل�صخ�صة واعادة
الهيكلة وتطوير الأعمال يف جماالت الطاقة واخلدمات واالت�صاالت .حالي ًا يدير ن�شاطات
�شركة بوز �آند كو يف ال�شرق الأو�سط يف اخلدمات والطاقة املتجددة وتغيرّ املناخ.

د .ع�صام قي�سي

�أ�ستاذ تخطيط واقت�صاديات النقل يف اجلامعة االمريكية يف بريوت ،حائز على دكتوراه يف
تخطيط و�إدارة �أنظمة النقل من معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا .ميلك خربة عاملية تزيد
عن  25عاما يف تخطيط �أنظمة وو�سائل النقل ودرا�سات اقت�صادية ودرا�سات اجلدوى مل�شاريع
النقل و�سيا�سيات وا�سرتاتيجيات النقل .ع�ضو جمل�س حترير عدد من املجالت العلمية العاملية
املرموقة وله �أكرث من  80بحث ًا من�شور ًا يف املجالت وامل�ؤمترات العلمية العاملية.

د .مو�سى نعمه

الري يف كلية العلوم الزراعية والغذائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت .ترتكز �أبحاثه
�أ�ستاذ ّ
على ادارة املوارد املائية وتوفري املياه واملحافظة عليها ،وانتاجية املياه وت�صميم وادرارة نظم
الري ،واملياه الإفرتا�ضية .الهدف الرئي�سي لهذه الدرا�سات تطوير �أ�ساليب جديدة وحم�سنة
ّ
والري والإ�ستدامة الزراعية ملنظمات دولية و�إقليمية،
وم�ستدامة لإدارة املياه .خبري يف املياه
ّ
وله عدة �أبحاث يف هذه املجاالت.
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املحررون
ح�سني �أباظة

رئي�س �شعبة الإقت�صاد والتجارة يف جنيف التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة حتى تقاعده عام
 .2009و�ضع العديد من الربامج حول �إقت�صاديات البيئة وله الكثري من امل�ؤلفات حول �أ�ساليب التقييم
البيئية املتكاملة ،والتفاعل بني التجارة والبيئة ،وتقييم املوارد الطبيعية ،وا�ستخدام الأدوات
االقت�صادية للإدارة البيئية.

جنيب �صعب

نا�شر ورئي�س حترير “البيئة والتنمية” ،و�أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية .مهند�س معماري
وكاتب ،بد�أ حياته العملية مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة ،قبل ان يبا�شر العمل اخلا�ص يف الهند�سة
املعمارية والت�صميم البيئي .له ع�شرة كتب من�شورة يف التكنولوجيا املالئمة والبيئة والطبيعة.

ب�شار حممود زيتون

مدير برنامج يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) .يقيم يف بو�سطن ،الواليات املتحدة الأمريكية،
حيث تخرج من معهد م�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا وجامعة هارفرد وعمل على �إقامة برامج �شراكة
بيئية مع �شركات عاملية للم�ساعدة يف �إعادة ت�صميم العمليات التجارية لزيادة الكفاءة وتخفي�ض
انبعاثات تلوث الهواء.

اللجنة امل�شرفة
د .عدنان بدران ،رئي�س جامعة البرتاء ورئي�س وزراء الأردن ال�سابق.
جنيب �صعب� ،أمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئي�س حترير جملة «البيئة والتنمية».
د .م�صطفى كمال طلبه ،رئي�س املنتدى العربي للبيئة والتنمية واملدير التنفيذي ال�سابق لربنامج
الأمم املتحدة للبيئة
د .حممد الع�شري ،زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة
العاملي.
د .عبد الرحمن العو�ضي ،الأمني التنفيذي للمنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية ووزير ال�صحة
ال�سابق يف الكويت.
د .حممد عبد الفتاح الق�صا�ص ،ا�ستاذ �شرف يف جامعة القاهرة والرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل
ل�صون الطبيعة

البيئة العربية :االقت�صاد الأخ�ضر
امل�شاركون يف االجتماعات الت�شاورية لإعداد تقرير «�أفد» يف :القاهرة (مركز
البيئة والتنمية للمنطقة العربية و�أوروبا � -سيداري 14 ،ني�سان�/أبريل ،)2011
عمان (جامعة
بريوت (اجلامعة االمريكية يف بريوت 18 ،ني�سان�/أبريلّ ،)2011 ،
البرتاء 20 ،ني�سان�/أبريل.)2011 ،
(بالرتتيب الأبجدي ح�سب الأ�سم الأول)

�إبراهيم عبد اجلليل (جامعة اخلليج العربي)� ،أحمد جابر (كيمونك�س م�رص)� ،أحمد درغامي
(�سيداري)� ،إديث �شيفاز (جامعة �ساري)� ،أ�سامة النوري (اجلمعية ال�سورية حلماية احلياة
الربية)� ،إ�سماعيل عبد اجلليل ( بنك ال�صحاري امل�رصية للجينات النباتية )� ،إيزابيال روبل
(اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،باتر وردم (وزارة البيئة ،الأردن) ،بربر الزغندي (جامعة
ب�شار زيتون
الروح القد�س ،الك�سليك) ،ب�سام احلايك (احلايك للأ�ست�شارات البيئية ،االردن)ّ ،
(�أفد) ،بن نا�رص العلوي (جامعة احل�سن الثاين ،املغرب) ،جوزيف الأ�سد (جامعة الروح
القد�س ،الك�سليك) ،جينا تلج (م�ؤ�س�سة احلريري للتنمية الب�رشية امل�ستدامة) ،ح�سام عالم
ح�سان حراجلي (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،م�رشوع �سيدرو) ،ح�سن ر�ضوان
(�سيداري)ّ ،
(جامعة ال�شارقة) ،ح�سني �أباظة (�أفد) ،حمو العمراين (مركز البحوث للتنمية الدولية)،
خالد �أبو زيد (�سيداري) ،خالد االيراين (الوزير ال�سابق للطاقة والبيئة ،االردن) ،خالد
غامن (جامعة الأزهر) ،خالد يحيى (اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ،الأردن) ،راجي حرت
(�أرامك�س) ،رامي ال�رشبيني (جامعة القاهرة) ،رامي �ضاهر (�رشكة تراث لال�ست�شارات) ،ربى
الزعبي (هيئة تطوير املناطق احلرة ،الأردن) ،زياد الدعيج ( جمموعة الطاقة املتكاملة)� ،سامح
عفيفي (برنامج �إدارة املياه يف الدول العربية ،الأمم املتحدة)� ،سوزان عفانة (وزيرة ال�سياحة
ال�سيد (بوز
ال�سابقة ،الأردن)� ،صفاء اجليو�سي (اجلمعية االردنية لل�سياحة الوافدة) ،طارق ّ
�أند كومباين) ،طارق املطرية (جامعة لوند ،ال�سويد) ،عبد الفتاح عبد الرحمن (اجلامعة
االمريكية يف بريوت) ،عبد الكرمي �صادق (ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية)،
عدنان بدران (جامعة البرتاء) ،ع�صام قي�سي (اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،علي اخلولدة
(وزارة التنمية ال�سيا�سية الأردنية) ،ف�ؤاد ح�شوة (اجلامعة اللبنانية االمريكية) ،فريد �شعبان
(اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،ف�ضل مق ّلد (اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،فلورنتني في�رس
( GIZالدولية للخدمات  -القاهرة) ،الرا زنقول (زاوية) ،ليلى داغر (اجلامعة االمريكية يف
بريوت) ،مازن خوري (جمموعة الطاقة املتكاملة) ،ماهر �أبو جعفر (جامعة البرتاء) ،حممد
اال�سد (مركز درا�سات البيئة املبينة ،الأردن) ،حممود �أبو زيد (املجل�س العربي للمياه) ،حممود
الهندي (اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،مروان موال (جامعة البرتاء) ،م�صطفى كمال طلبه
(املركز الدويل للبيئة والتنمية � -أفد) ،معت�صم الفا�ضل (اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،معن
كعدان (اجلمعية ال�سورية حلماية احلياة الربية) ،منى ذهبية (جامعة البرتاء) ،ميادة فهمي
ح�سني (جامعة البرتاء) ،نادر النقيب (م�ؤ�س�سة  - Gا�ست�شارات املباين اخل�رضاء) ،نادية مكرم
عبيد (وزيرة البيئة ال�سابقة � -سيداري– م�رص) ،جنيب �صعب (�أفد) ،نزار العدربه (اجلمعية
غدار (اجلامعة االمريكية يف بريوت) ،هبة عزيز (اجلامعة
االردنية لل�سياحة الوافدة) ،ن�رسين ّ
الأملانية للتكنولوجياُ ،عمان) ،هال �أبو علي (جامعة القاهرة) ،هنادى ال�سادات (اجلمعية
ال�سورية حلماية احلياة الربية) ،وائل امل�رصي (وائل امل�رصي معماريون وخمططون) ،و�سيم
حب�شي (اجلامعة اللبنانية االمريكية).
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الم�صطلحات المخت�صرة
AAAID

Arab Authority for Agricultural Investment and Development

AC

Air-conditioning

AC

Alternating current

ABSP
ACSAD
ADA
ADFD
ADR
ADWEA
AED

Agricultural Biotechnology Support Programme
Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands
Arriyadh Development Authority (Riyadh)
Abu Dhabi Fund for Development
Alternative Disputes Resolution
Abu Dhabi Water & Electricity Authority
United Arab Emirates Dirham

AEPC

African Environmental Protection Commission

AEPS

Arctic Environmental Protection Strategy

AEWA

African-Eurasian Waterbird Agreement

AFED

Arab Forum for Environment and Development

AFESD
AG
AGERI
AGU
AHD
AHDR
AIA
AIDS
AIECGC
AKTC
Al
ALBA
ALECSO
ALOA
AMCEN

Arab Fund for Economic and Social Development
Associated gas
Agricultural Genetic Engineering Institute
Arabian Gulf University
Aswan High Dam
Arab Human Development Report
Advance Informed Agreement
Acquired Immunodeficiency Syndrome
Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation
Aga Khan Trust for Culture
Aluminum
Aluminium Bahrain
Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization
Association for Lebanese Organic Agriculture
African Ministerial Conference on the Environment

AMF

Arab Monetary Fund

AMU

Arab Maghreb Union

ANME
AoA
AOAD
API
AREE
ASABE
ASR
AU

National Agency for Energy Management
Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)
Arab Organization for Agricultural Development
Arab Planning Institute
Aqaba Residence Energy Efficiency
American Society of Agricultural and Biological Engineers
Aquifer storage and recovery
African Union

AUB

American University of Beirut

AUM

American University of Madaba (Jordan)

AWA

Arab Water Academy

امل�صطلحات املخت�صرة
AWC

Arab Water Council

AWCUA

Arab Water Countries Utilities Association

BADEA

Arab Bank for Economic Development in Africa

BAU

Business-as-usual

BCH

Biosafety Clearing House

BCWUA

Branch Canal Water User Association

BDL

Central Bank of Lebanon

BGR

German Geological Survey

BMP

Best Management Practices

BMZ

German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development

BOD

Biological Oxygen Demand

boe

Barrels of oil equivalent

BREEAM

Building Research Establishment Environmental Assessment Method

BRS

ARZ Building Rating System

BRO

Brackish Water Reverse Osmosis

BU
C&D

Boston University
Construction and demolition

C&I

Commercial and industrial

CA

Conservation agriculture

CAB

Centre for Agriculture and Biosciences

CAIP

Cairo Air Improvement Project

CAN

Competent National Authority

CAMP
CAMRE

Coastal Area Management Project
Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

CBC

Community-Based Conservation

CBD

Convention on Biological Diversity

CBO

Community-Based Organization

CBSE
CCS
CD

Center for the Study of the Built Environment (Jordan)
Carbon Capture and Storage
Compact disk

CDM

Clean Development Mechanism

CDRs

Certified Emissions Reductions

CEDRO
		
CEIT
CEDARE
CEP
CERES

Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration
Project for the Recovery of Lebanon
Countries with Economies in Transition
Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
Coefficient of performance
Coalition for Environmentally Responsible Economics

CFA

Cooperative Framework Agreement

CFC

Chloro-Fluoro-Carbon

CFL

Compact Fluorescent Lamp

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

CHN

Centre Hospitalier du Nord

CH4

Methane

CHP

Combined Heat and Power

CILSS

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel

CIRAD

Agricultural Research for Development

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CIWM

Chartered Institution of Wastes Management

CLO

Compost-like-output

CLRTAP

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

ClHEAM

International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
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CMI

Community Marketing, Inc.

CMS

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

CNA

Competent National Authority

CNCA

Public Agricultural Bank

CNG

Compressed Natural Gas

CO

Carbon monoxide

CO2

Carbon Dioxide

CO2eq

CO2-equivalents

COD

Chemical Oxygen Demand

COP

Conference of the Parties

CPB

Cartagena Protocol on Biosafety

CPC

Calcined petroleum coke

CRS

Center for Remote Sensing

CSD

Commission on Sustainable Development

CSP

Concentrated Solar Power

CSR

Corporate social responsibility

CTAB
cum

Technical Center of Organic Agriculture
Cubic meters

CZIMP

Coastal Zone Integrated Management Plan

DALYs

Disability-Adjusted Life Years

DBO
DC
DED
DEFRA

Design-Build-Operate
Direct current
Dubai Economic Department
Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK)

DEM

Digital Elevation Model

DESA

Department of Economic and Social Affairs

DEWA

Dubai Electricity and Water Authority

DFID

UK Department for International Development

DHW

Domestric Hot Water

DII

DESERTEC Industrial Initiative

DMN

Moroccan National Meteorological Office

DNE

Daily News Egypt

DOE

United States Department of Energy

DSIRE

Database of State Incentives for Renewables & Efficiency

DTCM

Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing

DTIE

UNEP Division of Technology, Industry, and Economics

DTO

Dublin Transportation Office

DUBAL

Dubai Aluminium Company Limited

E3G

Third Generation Environmentalism

EAD

Environment Agency AbuDhabi

ECA

Economic Commission for Africa

ECE

Economic Commission for Europe

ED

Electrodialysis

EDF

Environmental Defense Fund

EDL

Electricité du Liban

EE

Energy efficiency

EEAA

Egyptian Environmental Affairs Agency

EGBC

Egyptian Green Building Council

EGPC

Egyptian General Petroleum Corporation

EGS

Environmental Goods and Services

EIA

Energy Information Administration

EIA

Environmental Impact Assessment

امل�صطلحات املخت�صرة
EITI
EMA

Extractive Industries Transparency Initiative
Europe, the Middle East, and Africa

EMAL

Emirates Aluminium Company Limited

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

EMS

Environmental Management System

ENPI

European Neighborhood and Partnership Instrument

ENSO

El Niño-Southern Oscillation

EOR

Enhanced oil recovery

EPA

US Environmental Protection Agency

EPD

European Patent Office

EPDRB
EPSA
EPI
ESAUN
ESBM
ESCWA
ESI
ESMAP
ETM
EU
EU ETS
EVI
EWS
EWRA
FACE

Environmental Program for the Danube River Basin
Exploration and Production Sharing Agreement
Environment Performance Index
Department of Economic and Social Affairs
Ecosystem-Based Management
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia
Environment Sustainability Index
World Bank Energy Sector Management Assistance Program
Enhanced Thematic Mapper
European Union
European Union Emission Trading System
Environmental Vulnerability Index
Emirates Wildlife Society
Egyptian Water Regulatory Agency
Free Air Carbon Enrichment

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FDI

Foreign Direct Investment

FFEM

French Fund for Global Environment

FiBL

Research Institute of Organic Agriculture

FIFA

Fédération Internationale de Football Association

FIT
FOEME
FTIAB

Feed-in-tariff
Friends of the Earth Middle East
Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden)

G7

Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States

G8

Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation, United Kingdom,

United States
GAPs
GAS
GATT
GERD

Good Agricultural Practices
Guarani Aquifer System
General Agreement on Tariffs and Trade
Gross Domestic Expenditure on Research and Development

GBC

Green Building Council

GBIF

Global Biodiversity Information Facility

GCC

Gulf Cooperation Council

GCM

General Circulation Model

GCOS
GDP
GE
GECF
GEF
GEMS

Global Climate Observing System
Gross Domestic Product
General Electric
Gas Exporting Countries Forum
Global Environment Facility
Global Environment Monitoring System

GEO

Global Environment Outlook

GFEI

Global Fuel Economy Initiative
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GFU

Global Facilitation Unit for Underutilized Species

GHGs

Greenhouse Gases

GIPB

Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

GIS
GIWA
GLASOD
GLCA
GM
GMEF
GMO

Geographical Information Systems
Global International Waters Assessment
Global Assessment of Soil Degradation
Global Leadership for Climate Action
Genetically Modified
Global Ministerial Environment Forum
Genetically Modified Organism

GNI

Gross National Income

GNP

Gross National Product

GPC

Green petroleum coke

GPRS
GRI
GRID
GSI
GSLAS

Green Pyramid Rating System
Global Reporting Initiative
Global Resource Information Database
IISD Global Subsidies Initiative
General Secretariat of League of Arab States

GSR

Global Status Report

GTZ

German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm)

GVC

Civil Volunteers’ Group (Italy)

GW

Greywater

GWI

Global Water Intelligence

GWP

Global Water Partnership

ha
HACCP
HDI
HFCs
HIV

Hectares
Hazardous Analysis and Critical Control Points
Human Development Index
Hydrofluorocarbons
Human Immunodeficiency Virus

HNWI

High net worth individuals

HVAC

Heating, ventilation, and air-conditioning

I/M
IAASTD
		
IAS
IC
ICAM
ICARDA
ICBA
ICC
ICGEB
ICM
ICPDR

Inspection and maintenance
International Assessment of Agricultural Knowledge
Science and Technology for Development
Irrigation Advisory Service
Irrigation Council
Integrated Coastal Area Management
International Center for Agricultural Research in Dry Areas
International Center for Biosaline Agriculture
International Chamber of Commerce
International Center for Genetic Engineering and Biotechnology
Integrated Coastal Management
International Commission for the Protection of the Danube River

IDA

International Desalination Association

IDB

Islamic Development Bank

ICT

Information and Communication Technology

ICZM

Integrated Coastal Zone Management

IDRC

International Development Research Center

IDSC

Information and Decision Support Center

IEADSM
IEEE
IFOAM

International Energy Agency Demand-side Management
Institute of Electrical and Electronic Engineers
International Federation of Organic Agriculture Movements

امل�صطلحات املخت�صرة
IFPRI

International Food Policy Research Institute

IEA

International Energy Agency

IFA

International Fertilizer Industry Association

IFAD

International Fund for Agricultural Development

IHP

International Hydrology Program

IIED

International Institute for Environment and Development

IIIEE

Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics

IIIP

Integrated Irrigation Improvement Project

IIP

Irrigation Improvement Project

IISD

International Institute for Sustainable Development

ILO

International Labour Organization

IMC

Istituto Mediterraneo Di Certificazione

IMF

International Monetary Fund

IMO

International Maritime Organization

InWEnt
IPCC

Capacity Building International-Germany
Intergovernmental Panel on Climate Change

IPF

Intergovernmental Panel on Forests

IPM

Integrated Pest Management

IPP

Independent power producer

IPR

Intellectual Property Rights

IPTRID

International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage

IRENA

International Renewable Energy Agency

IRR
ISCC
ISESCO
ISWM

Internal rate of return
Integrated solar combined cycle
Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization
Integrated solid waste management

ISO

International Organization for Standardization

ISIC

UN International Standard Industrial Classification

ITC

Integrated tourism centers

ITC

International Trade Center

ITSAM

Integrated Transport System in the Arab Mashreq

IUCN

International Union for Conservation of Nature

IUCN

World Conservation Union

		

(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)

IWRB

International Waterfowl and Wetlands Research Bureau

IWRM

Integrated Water Resources Management

IWMI

International Water Management Institute

IWPP

Independent water and power producer

JBAW

Jordan Business Alliance on Water

JD
JI
JMWI
JVA
KA-CARE

Jordanian Dinar
Joint Implementation
Jordan Ministry for Water and Irrigation
Jordan Valley Authority
King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy

KAUST

King Abdullah University of Science and Technology

KFAED

Kuwait Fund for Arab Economic Development

KfW

German Development Bank

KISR

Kuwait Institute for Scientific Research

KSA

Kingdom of Saudi Arabia

kWh

Kilowatt-hours

LADA
LAS

Land Degradation Assessment of Drylands
League of Arab States
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LATA
LAU

Lebanese Appropriate Technology Association
Lebanese American University

LBNL

Lawrence Berkeley National Laboratory

LCEC

Lebanese Center for Energy Conservation

LDCs

Least Developed Countries

LED

Light-emitted diode

LEED

Leadership in Environmental Design

LEMA

Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh

LGBC

Lebanon Green Building Council

LNG

Liquefied natural gas

LowCVP

Low Carbon Vehicle Partnership

LMBAs

Land and Marine Based Activities

LMEs

Large Marine Ecosystems

LMG

Like Minded Group

LMO

Living Modified Organism

LPG

Liquefied Petroleum Gas

LRA

Litani River Authority

MAAR
MAD
MALR
MAP
MARPOL

Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform
Moroccan Dirham
Ministry of Agriculture and Land Reclamation
UNEP Mediterranean Action Plan
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

MBT

Mechanical-biological treatment

MCM

Million Cubic Meters

MD
MDGs
MEA
MECTAT
MED
MED-ENEC
MED WWR WG
MEES
MEMAC
MENA
METAP

Membrane distillation
Millennium Development Goals
Multilateral Environmental Agreement
Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology
Multiple-Effect Distillation
Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean
Mediterranean Wastewater Reuse Working Group
Middle East Economic Survey
Marine Emergency Mutual Aid Centre
Middle East and North Africa
UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program

MEW

Lebanese Ministry of Energy and Water

MGD

Million gallon per day

MHT

Mechanical heat treatment

MICE

Meetings, incentives, conferences, and events

MIST

Masdar Institute of Science and Technology

MOQ

Maersk Oil Qatar

MOU

Memorandum of Understanding

MPA

Marine Protected Area

MSF

Multi-Stage Flash

MSW

Municipal solid waste

MT
MTPY
Mt
MW
MWRI

Million ton
Metric tons per year
Megatonnes
Megawatt
Ministry of Water Resources and Irrigation

NARI

National agricultural research institutes

NASA

National Aeronautics and Space Administration

امل�صطلحات املخت�صرة
NBC
NBDF

National Biosafety Committee
Nile Basin Discourse Forum

NBF

National Biosafety Framework

NBI

Nile Basin Initiative

NBM
NCSR
ND
NDW
NEEAP
NEEREA
NF

Nile Basin Management
Lebanese National Council of Scientific Research
Neighborhood development
Moroccan National Drought Watch
National energy efficiency action plans
National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)
Nano-Filtration

NFC

Nile Forecast Center

NGV

Natural gas vehicles

NGWA

Northern Governorates Water Authority (Jordan)

NOAA

National Oceanic and Atmospheric Administration

NOC
NOGA
NORDEN
NOx
NRC

National oil company
National Oil and Gas Authority (Bahrain)
Nordic Council of Ministers
Nitrogen oxides
National Research Council

NREL

National Renewable Energy Laboratory

NRW

non-revenue water

NSAS

Nubian Sandstone Aquifer System

NWRC

National Water Research Center (Egypt)

NWSAS

North Western Sahara Aquifer System

NEAP

National Environmental Action Plan

NFP

National Focal Point

NGO

Non-Governmental Organization

NPK

Nitrogen, Phosphates and Potash

NPP

Net Primary Productivity

NUS

Neglected and underutilized species

O&M

Operation and Maintenance

OAPEC

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

OAU

Organization for African Unity

ODA

Official Development Assistance

ODS

Ozone-Depleting Substance

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OFID

OPEC Fund for International Development

OMW

Olive mills wastewater

ONA

Omnium Nord-Africain

ONEP

National Office of Potable Water

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries

OSS
PACD
PC
PCB

Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)
Plan of Action to Combat Desertification
Personal computer
Polychlorinated biphenyls

PCFPI

Per Capita Food Production Index

PCFV

Partnership for Clean Fuels and Vehicles

PERSGA

Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden

PFCs

Perfluorocarbons

PICs

Pacific Island Countries

PIM

participatory irrigation management
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PM

Particulate matter

PMU

Program Management Unit

PNA

Palestinian National Authority

PNEEI

Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation

PPIAF

Public-Private Infrastructure Advisory Facility

PPP
POPs

public-private partnership
Persistent Organic Pollutants

PPM

Parts Per Million

PPM

Process and Production Methods

PRM

Persons with reduced mobility

PRY

Potential researcher year

PTSs
PV
PWA
QP
QSAS
R&D
RA
RADEEMA

Persistent Toxic Substances
Photovoltaic
Palestinian Water Authority
Qatar Petroleum
Qatar Sustainable Assessment System
Research and Development
Risk Assessment
Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech

RBO

River Basin Organization

RBP

Restrictive Business Practices

RCREEE

Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency

RCM

Regional Circulation Model

RDF

Refuse derived fuel

RE

Renewable energy

REMPEC
REN21

Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

RO

reverse osmosis

RM

Risk Management

ROPME

Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area

		

surrounded by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and

		

the United Arab Emirates

RPS

Renewable portfolio standard

RSA

Ropme Sea Area

RSCN
RSC
RSGA

Royal Society for the Conservation of Nature
Royal Society of Chemistry (UK)
Red Sea and Gulf of Aden

S&T

Science and Technology

SAIC

Science Applications International Corporation

SAP

Strategic Action Program

SCP

Sustainable Consumption and Production

SCPI

Sustainable crop production intensification

SD

Sustainable development

SEA

Strategic Environmental Assessment

SFD

Saudi Fund for Development

SHS

Solar home system

SIR
SIWI

Shuttle Imaging Radar
Stockholm International Water Institute

SL

Syrian Pound

SLR

Sea Level Rise

SME

Small and medium-size enterprises

SPM

Suspended Particulate Matter

امل�صطلحات املخت�صرة
SONEDE

Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux

SoE

State of the Environment

SOx

Sulfur oxides

SRES

Special Report on Emission Scenarios

SRTM

Shuttle Radar Topography Mission

SWCC

Saline Water Conversion Corporation

SWH
SWRO

solar water heating
Seawater Reverse Osmosis

TAC

Technical Advisory Committee

TAR

Third Assessment Report

TDM

Transportation demand management

TDS

Total Dissolved Solids

TFP

Total factor productivity

TIES

The International Ecotourism Society

TOE

Tonnes of Oil Equivalent

TRI

Toxics Release Inventory

TRIPs
TRAFFIC
TRMM
UAE
UCLA
UCS
UF
UfM
UK
UNCED
UNESCO
UNESCO-ROSTAS
UIS
USA

Trade-Related Aspects of International Property Rights
Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce
Tropical Rainfall Measuring Mission
United Arab Emirates
University of California at Los Angeles
Union of Concerned Scientists
ultrafiltration
Union for the Mediterranean
United Kingdom
United Nations Conference on Environment and Development
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States
UNESCO Institute for Statistics
United States of America

USAID

United States Agency for International Development

USEPA

United States Environmental Protection Agency

USPTO

United States Patent and Trademark Office

UHI
UMA
UN

Urban Heat Island
Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)
United Nations

UNCBD

United Nations Convention on Biological Diversity

UNCCD

United Nations Convention to Combat Desertification

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNCHS

United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat)

UNCLOS
UNCOD
UNCTAD
UNDAF

United Nations Convention on the Law of the Sea
United Nations Conference on Desertification
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Development Assistance Framework

UNDP

United Nations Development Programme

UNEP

United Nations Environment Programme

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UNFPA

United Nations Population Fund

UNHCR

United Nations High Commission for Refugees

UNICE

United Nations Children’s Fund

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization
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UNWTO
UPC

United Nations World Tourism Organization
Abu Dhabi Urban Planning Council

UPI

United Press International

USA

United States of America

USCCSP

United States Climate Change Science Program

USAID

United States Agency for International Development

USEK

Université Saint-Esprit De Kaslik

USEPA
USJ
UV
VAT
VC

United States Environmental Protection Agency
Saint Joseph University
Ultraviolet (A and B)
Value-added tax
vapor compression

VCM

Volatile combustible matter

VMT

Vehicle miles traveled

VOC

Volatile organic compounds

VRS

Vapor recovery system

WaDImena
WAJ
WALIR
WB
WDM
VOC
WBCSD

Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa
Water Authority of Jordan
Water Law and Indigenous Rights
West Bank
Water Demand Management
Volatile Organic Compound
World Business Council for Sustainable Development

WBGU

German Advisory Council on Global Change

WCED

World Commission on Environment and Development

WCD
WCMC

World Commission on Dams
UNEP World Conservation Monitoring Center

WCP

World Climate Programme

WCS

World Conservation Strategy

WDPA

World Database on Protected Areas

WEEE

Waste of electronic and electrical equipment

WEF

World Economic Forum

WEI

Water Exploitation Index

WFP

World Food Programme

WGP-AS

Water Governance Program in the Arab States

WHO

World Health Organization

WMO

World Meteorological Organization

WNA

World Nuclear Association

Wp

Watt-peak

WRI

World Resources Institute

WSSCC
WSSD
WTO

Water Supply and Sanitation Collaborative Council
World Summit on Sustainable Development
World Trade Organization

WTTC

World Travel and Tourism Council

WWAP

World Water Assessment Programme

WWC

World Water Council

WWF

World Wide Fund for Nature

WUA

water user association

WWAP

World Water Assessment Program

WWF

World Water Forum

WWI

First World War

WWII

Second World War
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للمرة الأوىل يو�ضع قيد النقا�ش العام تقرير
�شامل وم�ستقل حول البيئة العربية« .البيئة
العربية :حتديات امل�ستقبل» �أعده املنتدى
العربي للبيئة والتنمية بالتعاون مع بع�ض �أبرز
اخلرباء العرب.
ً
يعر�ض التقرير حالة البيئة العربية ،ا�ستنادا �إىل
�أحدث املعلومات املتوافرة .لكنه يذهب �أبعد من
هذا �إذ يجري تقييم ًا للتقدم احلا�صل يف حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،ويحلل ال�سيا�سات
الراهنة متفح�ص ًا فعالية امل�ساهمات العربية
يف امل�ساعي البيئية الدولية .ويف املح�صلة،
يقرتح التقرير �سيا�سات بديلة وحل ً
وال عملية
لال�صالح.
www.afedonline.org
info@afedonline.org

«�أثر تغري املناخ على البلدان العربية» هو الثاين
يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية .وقد مت ت�صميم
التقرير لتوفري معلومات موثوقة للحكومات
وقطاع الأعمال واالكادمييني واجلمهور عامة
حول �آثار تغيرّ املناخ على الدول العربية ،وال�سبل
املتاحة ملواجهة التحدي .ويحلل التقرير م�ستوى
التعامل العربي مع التحدي العاجل التخاذ
تدابري التك ّيف مع �آثار التغريات املناخية .وهو
ي�ستخدم �آخر ما تو�صلت اليه الأبحاث العلمية
لي�صف مواطن ال�ضعف يف الأنظمة الطبيعية
جتاه تغيرّ املناخ ،و�أثر هذا على االن�سان .ويف
حماولة للم�ساعدة يف تطوير �سيا�سات منا�سبة،
يبحث التقرير اخليارات املتاحة للدول العربية
يف املفاو�ضات اجلارية لالتفاق على اطار دويل
ملا بعد بروتوكول كيوتو.

«املياه� :إدارة م�ستدامة ملورد متناق�ص» هو
الثالث يف �سل�سلة التقارير ال�سنوية التي ي�صدرها
املنتدى العربي للبيئة والتنمية «�أفد» .وهو يلي
تقريري «البيئة العربية :حتديات امل�ستقبل»
و«�أثر تغري املناخ على البلدان العربية».
لقد مت ت�صميم تقرير  2010للم�ساهمة يف
النقا�ش حول االدارة امل�ستدامة للموارد املائية
يف العامل العربي ،وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه
يف املنطقة من دون �أن يكون تقني ًا �أو اكادميي ًا
يف طبيعته �أكرث مما ينبغي.
التقرير يقدم ا�صالحات يف ال�سيا�سات واالدارة
لتطوير قطاع مائي م�ستدام يف البلدان العربية،
كما ي�س ّلط ال�ضوء على درا�سات حاالت ،حتتوي
على ق�ص�ص جناح وف�شل ،لتعميم الفائدة.
من امل�أمول �أن ي�ساهم تقرير «�أفد»  2010يف
فتح حوار حول م�ستقبل املياه ويحفز على
اجراء ا�صالحات م�ؤ�س�ساتية و� ً
صوال اىل اتخاذ
�إجراءات فاعلة لو�ضع �سيا�سات مائية م�ستدامة
يف البلدان العربية.

