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تمهيد

»�القت�ساد �الأخ�سر يف عامل عربي متغري« هو الرابع يف �شل�شلة التقارير ال�شنوية التي ي�شدرها 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية حول و�شع البيئة العربية. التقرير االأول، الذي �شدر عام 2008 

بعنوان »البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل«، عر�ض الأبرز الق�شايا البيئية يف املنطقة واقرتح 

حني  يف  العربية،  البلدان  على  املناخ  تغري  اأثر  يف   2009 عام  الثاين  التقرير  وبحث  لها.  حلواًل 

كانت املياه مو�شوع تقرير عام 2010، يف اأكرث مناطق العامل جفافًا.

عام  اأواخر  يف  والتنمية،  للبيئة  العربي  املنتدى  اأمناء  جمل�ض  قرار  على  �شهرين  من  اأقل  بعد 

2010، اأن يكون االقت�شاد االأخ�شر مو�شوع تقريره ل�شنة 2011، انطلقت االنتفا�شات يف املنطقة 

عندئٍذ،  العاملية.  االأخبار  �شدارة  احتل  الذي  العربي«،  بـ»الربيع  ت�شميته  على  ا�شُطلح  ما  يف 

العربي  العامل  نقل  يف  ي�شاعد  اأن  االأخ�شر  لالقت�شاد  ميكن  كيف  على  التقرير  يركز  اأن  قررنا 

حيث  االقت�شاد،  يف  كما  البيئة  يف  واال�شتقرار،  اال�شتدامة  يوؤمن  التنمية  يف  جديد  اجتاه  اىل 

التوقعات يف املجالني ما زالت قامتة. غري اأنه من املنتظر اأن توؤدي اال�شالحات ال�شيا�شية اىل 

متثياًل  االأكرث  للحكومات  بد  فال  الطبيعية.  املوارد  ادارة  ل�شوء  كما  االداري  للف�شاد  حد  و�شع 

بحيث  البيئة،  على  واحلفاظ  الطبيعية  املوارد  الدارة  اأقوى  �شيا�شية  باإرادة  تعمل  اأن  ل�شعوبها 

يكون للنا�ض االأكرث تاأثرًا �شوت م�شموع يف تكوين القرارات ال�شيا�شية. لهذا فمن الطبيعي اأن 

ينعك�ض حت�شني اأنظمة احلكم عامة ب�شكل اإيجابي على ادارة البيئة واملوارد الطبيعية.

تعاين  للنفط،  املنتجة  غري  املنطقة  دول  على  حتى  واآثاره  البرتول  دخل  ارتفاع  من  الرغم  على 

االنتقال  من  متنعها  ه�شة،  �شيا�شية  باأنظمة  م�شحوبة  بنيوية،  م�شاكل  العربية  االقت�شادات 

الفّعال اىل االقت�شاد االأخ�شر. فهذه االقت�شادات ما زالت تفتقر اىل التنوع، وهي تعتمد بقوة 

على البرتول وبع�ض ال�شلع االأ�شا�شية التي تفتقر اىل القيمة امل�شافة، مثل اال�شمنت واالألومنيوم 

واالأ�شمدة والفو�شفات.

ومتثل التحوالت ال�شكانية حتديًا كبريًا يف املنطقة، حيث ارتفع عدد ال�شكان من مئة مليون عام 

1960 اىل نحو 400 مليون اليوم، �شّتون يف املئة منهم حتت �شن اخلام�شة والع�شرين. وازداد 

عدد �شكان املدن من 38 يف املئة عام 1970 اىل اأكرث من 65 يف املئة اليوم. فاإذا مل ت�شبح التنمية 

الريفية اأولوية، �شتواجه املنطقة العربية املزيد من الهجرة الريفية نحو املدن بحثًا عن وظائف، 

مما �شي�شع �شغوطًا اأكرب على البنى التحتية غري املالئمة اأ�شاًل. كما اأن اأمناط التنمية الراهنة 

حتد من قدرة احلكومات العربية على خلق مزيد من الوظائف املجزية، يف منطقة تتجاوز فيها 

ن�شبة العاطلني عن العمل بني ال�شباب �شعفي املعدل العاملي.

من  وغريها  والكهرباء  والنقل  والرتبية  وال�شكن  واملياه  الغذاء  على  الطلب  يزداد  اأن  املحتم  من 

اخلدمات البلدية. فالطلب املحلي على الطاقة يف ال�شعودية، مثاًل، يرتفع مبا يتجاوز 7 يف املئة 

متدد  اأمام  تندثر  العربية  املدن  من  وغريهما  والقاهرة  عّمان  حول  الزراعية  االأرا�شي  �شنويًا. 

املدن وال�شواحي. ويف حني يزداد عدد اجلامعات، تبقى نوعية الرتبية دون امل�شتوى املقبول. 
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اجليد  ال�شكن  اهمال  ي�شتمر  ال�شاهقة،  املكاتب  واأبنية  الفخمة  ال�شكنية  املجمعات  ازدهار  ومع 

لذوي الدخل املحدود. وحتى حني يتوفر التمويل، تتوجه اال�شتثمارات اىل حيث ميكن حتقيق 

مردود اأ�شرع، يف غياب �شيا�شات توجهها بحيث ت�شاهم يف االمناء املتوازن.

وجد تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 2010 اأن املنطقة العربية تتجه اىل كارثة مائية 

خالل �شنوات معدودة. وكان تقرير املنتدى لعام 2009 وجد اأن تغرّي املناخ �شي�شاعف خماطر 

ندرة املياه والغذاء. ومع هذا، ال تتجاوز كفاءة الري يف املنطقة 30 يف املئة، غالبًا النتاج حما�شيل 

قليلة القيمة وحتتاج اىل كميات كبرية من املياه. وهذا يقت�شي تنويعًا يف املحا�شيل النتاج كمية 

اأكرب مبياه اأقل، حتى لو اقت�شى هذا تعديالت يف العادات الغذائية عن طريق ا�شتبدال اأ�شناف 

خالل  من  الكربونية،  االنبعاثات  تخفي�ض  يف  دورها  توؤدي  اأن  العربية  الدول  وعلى  باأخرى. 

كفاءة اأف�شل للطاقة وا�شتخدام اأنظف للنفط والغاز واعتماد اأو�شع على الطاقات املتجددة.

كونه   على  يقت�شر  ال  التحديات،  هذه  مواجهة  يف  االأخ�شر،  االقت�شاد  اىل  التحول  اأن  احلقيقة 

خيارًا للمنطقة العربية، بل يغدو حاجة لتاأمني عبور ماأمون اىل التنمية امل�شتدامة.

املدين  املجتمع  وهيئات  اخلا�ض  القطاع  جتمع  عربية  اإقليمية  كمنظمة  موقعه  اىل  ا�شتنادًا 

واملوؤ�ش�شات الرتبوية واالعالمية، حتت �شقف واحد مع الهيئات احلكومية كاأع�شاء مراقبني، 

لتحويل  كاأ�شا�ض  االأخ�شر  االقت�شاد  مفهوم  ترويج  اىل  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  بادر 

من  التحول  يعني  وهذا  امل�شتدامة.  التنمية  حتقيق  يخولها  اجتاه  يف  العربية  االقت�شادات 

»االقت�شاد الوهمي«، القائم اأ�شا�شًا على امل�شاربات العقارية واملالية، اىل »االقت�شاد احلقيقي« 

الذي يركز على االنتاج امل�شتدام، اذ وحده املوؤهل حلماية راأ�ض املال الطبيعي وخلق فر�ض عمل 

دائمة.

االأوىل  املرحلة  ميثل  العربية  البلدان  يف  االأخ�شر  االقت�شاد  خيارات  حول  ال�شامل  التقرير  هذا 

من مبادرة املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف هذا املجال. عمل على هذا التقرير اأكرث من 100 

خبري، ومتت مناق�شة م�شوداته يف اجتماعات ا�شت�شارية حول العامل العربي، و�شواًل اىل ن�شر 

)اأكتوبر(  االأول  ت�شرين  يف  للمنتدى  ال�شنوي  املوؤمتر  اىل  وتقدميه  النهائية  ب�شيغته  التقرير 

اىل  التحول  على  وم�شاعدتها  االأعمال  وقطاعات  احلكومات  حث  التقرير  ويتوخى   .2011

االقت�شاد االأخ�شر. وهو يقرتح �شيا�شات حكومية ومناذج اقت�شادية وفر�شًا ا�شتثمارية خ�شراء 

وحلواًل مبتكرة، كما يقدم درا�شات حالة منوذجية يف ثمانية قطاعات: الزراعة، املياه، الطاقة، 

ال�شناعة، املدن واالأبنية، النقل، ال�شياحة، اإدارة النفايات.

املرحلة الثانية من املبادرة ت�شمل نقل التو�شيات اىل حيز التطبيق، من خالل تنفيذ م�شاريع 

اأنتج املنتدى دلياًل عمليًا لكفاءة ا�شتخدام  خ�شراء منوذجية مب�شاركة موؤ�ش�شات وطنية. وقد 

املياه، كما اأطلق �شل�شلة من ور�ض العمل حول كفاءة املياه، بالتعاون مع وزارة البيئة والكهرباء 

ا�شتخدام  لكفاءة  دليل  انتاج  االأخرى  الن�شاطات  وت�شمل  ال�شركاء.  من  وغريها  ال�شعودية 

ال�شناعة  يف  املياه  وكفاءة  االأخ�شر،  التمويل  حول  عمل  وور�ض  املكاتب،  اأبنية  يف  الطاقة 

موؤمتره  وتو�شيات  تقريره  نتائج  املنتدى  و�شيناق�ض  لل�شركات.  اال�شتدامة  وتقارير  والزراعة، 

حول  املتحدة  االأمم  موؤمتر  يف  قوي  عربي  موقف  اىل  التو�شل  يف  للم�شاهمة  احلكومات،  مع 

التنمية امل�شتدامة »Rio+20  الذي يعقد يف حزيران )يونيو( 2012، ويبحث االقت�شاد االأخ�شر 

كمو�شوع رئي�شي. و�شيكون املوؤمتر فر�شة لتوظيف االقت�شاد االأخ�شر كاأداة لتحقيق التنمية 

امل�شتدامة.

وقد اأثبتت التطورات االأخرية يف الدول العربية اأن حتقيق التنمية امل�شتدامة ال ميكن اأن يقوم 

متهيد
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على املفا�شلة بني احلرية واال�شتقرار. وال�شحيح اأي�شًا اأنه ال ميكن اأن نربح حربًا على االرهاب 

اإذا اأخفقنا يف احلرب على الفقر واال�شطهاد وتدمري احلقوق الوطنية واالن�شانية.

املنطقة  اىل  االأخ�شر  االقت�شاد  مفاهيم  اإدخال  يف  التقرير  هذا  ي�شاهم  اأن  املنتدى  ياأمل 

املوؤ�ش�شات  يف  مالئمة  ا�شالحات  تطوير  على  احلث  فيه  مبا  التنفيذ،  مو�شع  وو�شعها  العربية 

وال�شيا�شات. اإذا جنح هذا التقرير يف اإي�شال املعلومات واإحداث بع�ض التغيريات يف ال�شيا�شات 

احلكومية وت�شجيع القطاع اخلا�ض على اال�شتثمار يف االقت�شاد االأخ�شر لدفع عملية التنمية 

امل�شتدامة يف العامل العربي، فهو يكون قد حقق هدفه.

هذا  دعموا  الذين  جميع  اىل  بال�شكر  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  العامة  االأمانة  وتتوجه 

العمل، وال �شّيما املوؤلفني واخلرباء الذين �شاعدوا يف التخطيط والكتابة واملراجعة. كما ي�شكر 

اال�شالمي  والبنك  املنتدى،  لربنامج  املتوا�شل  لدعمه  الدولية  للتنمية  اأوبك  �شندوق  املنتدى 

للتنمية، وال�شندوق الكويتي للتنمية االقت�شادية العربية، وجميع ال�شركاء من القطاع اخلا�ض 

التحرير  لفريق  اأي�شًا  وال�شكر  ممكنًا.  العمل  هذا  اجناز  جعلوا  الذين  االعالمية،  واملوؤ�ش�شات 

واالدارة واالنتاج يف جملة »البيئة والتنمية«، الذي لواله ملا كان انتاج التقرير والكتاب ممكنًا 

خالل فرتة مل تتجاوز ع�شرة اأ�شهر.

جنيب �سعب

الأمني العام

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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كان االأداء الفعلي لالقت�شادات العربية �شيئًا خالل العقود االأربعة املا�شية. وقد تبنت البلدان 

امل�شائل  يف  التقدم  قو�شت  ال�شبيل  هذا  يف  لكنها  االقت�شادي،  للنمو  جريئة  مناذج  العربية 

الغذائي  االأمن  وتهديدات  والبطالة  الفقر  من  اأ�شكال  عن  ذلك  واأ�شفر  والبيئية.  االجتماعية 

نتائج  هي  بل  طبيعية،  معوقات  عن  بال�شرورة  تنم  ال  النواق�ض  هذه  البيئي.  والتدهور  واملائي 

خيارات �شيا�شية.

مواطن ال�شعف هذه يف اأداء االقت�شادات العربية �شاهمت ب�شكل كبري اأي�شًا يف تدهور االأو�شاع 

االجتماعية. واأدى ا�شتمرار الفقر والبطالة اىل تهمي�ض اجتماعي، زادت تباينات املداخيل يف 

تفاقمه. وت�شببت التاأثريات الكلية لهذه النواق�ض يف عدم ا�شتقرار اجتماعي و�شيا�شي. وُتظهر 

مطالب التغيري يف البلدان العربية اأن التوترات االقت�شادية واالجتماعية والبيئية املتعاظمة، 

وما ينتج عنها من تداعيات على االأمن املعي�شي، اأ�شبحت ال حتتمل.

تقرير »االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغري«، ال�شادر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

املبادئ االأ�شا�شية لالقت�شاد  اأخ�شر. فمن  )اأفد(، يدعو اىل منوذج تنموي متجذر يف اقت�شاد 

البيئية.  واال�شتدامة  االجتماعية  والعدالة  االقت�شادية  للتنمية  مت�شاو  وزن  اإعطاء  االأخ�شر 

االقت�شادات  نواق�ض  ملعاجلة  �شليمًا  اأ�شا�شًا  يوفر  الثالثة  االأهداف  هذه  تلبية  اأن  التقرير  ويرى 

توزيع  اإىل  وطاقوي،  ومائي  غذائي  اأمن  حتقيق  اإىل  والبطالة،  الفقر  تخفيف  من  العربية، 

الكفوءين  والتوزيع  اال�شتعمال  على  االأخ�شر  االقت�شاد  يركز  ذلك،  اإىل  للمداخيل.  عدالة  اأكرث 

لالأ�شول الطبيعية من اأجل تنويع االقت�شاد، وهذا يوفر مناعة يف وجه تقلبات االقت�شاد العاملي 

و�شغوطه الركودية.

وميكن فهم التوترات العامة التي ت�شببها مناذج التنمية العربية من خالل تفح�ض املوؤ�شرات يف 

جمموعة من االأبعاد. فالفقر ما زال يهيمن على 65 مليون ن�شمة يف البلدان العربية. وانعدام 

االأمن االقت�شادي يتفاقم مع ارتفاع مقلق ملعدالت البطالة التي بلغت 14.8 يف املئة من ال�شكان، 

االقت�شادات  هذه  �شجلت  اإجمايل،  وب�شكل  ال�شباب.  �شفوف  يف  املئة  يف   27.3 اإىل  ت�شل  وهي 

ارتفاعًا يقل عن 0.5 يف املئة يف الناجت املحلي االجمايل احلقيقي للفرد من العام 1980 اإىل 2004. 

احلالية،  هيكليتها  وفق  العربية،  االقت�شادات  قدرة  على  ال�شك  من  ظالاًل  االأرقام  هذه  وتلقي 

على خلق 51 مليون وظيفة جديدة ُيتوّقع اأن تكون مطلوبة بحلول �شنة 2020، ملجرد ا�شتيعاب 

الداخلني اجلدد اإىل ميدان العمل، مع اإبقاء معدالت البطالة الراهنة على حالها.

ال�شلعية  املنتجات  يف  ا�شتثمارات  العربية  التنمية  ا�شرتاتيجيات  على  تطغى  برحت  وما 

اال�شتخراجية املخ�ش�شة الأ�شواق الت�شدير. وتتطلب هذه ال�شناعات ا�شتثمارات اأولية مرتفعة، 

لكنها تولد م�شتويات عمالة منخف�شة. وعلى رغم اأن هذا النموذج يولد منوًا مرتفعًا يف الناجت 

يف  العاملية،  االأ�شواق  لتقلبات  عر�شة  اأكرث  العربية  االقت�شادات  يجعل  فهو  االجمايل،  املحلي 
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حني يخفق يف خلق فر�ض عمل جديرة باالعتبار. وي�شكل انعدام تنوع املداخيل �شببًا رئي�شيًا 

لل�شعف البنيوي لالقت�شادات العربية.

حتديات البيئة والتنمية

تواجه املوارد املائية اأزمة حادة يف معظم البلدان العربية، مدفوعة غالبًا ب�شيا�شات ت�شجع على 

االإفراط يف اال�شتهالك وجتيز املبالغة يف ا�شتغالل املوارد املائية ال�شحيحة املتوافرة، ما يجعل 

مليون   45 من  اأكرث  اليوم  العربية  البلدان  ويف  الراهنة.  ال�شيا�شات  ثمن  تدفع  املقبلة  االأجيال 

�شحية  وخدمات  نظيفة  مياه  اإىل  يفتقرون  ال�شكان  عدد  من  املئة  يف   10 نحو  ميثلون  ن�شمة 

ماأمونة.

وي�شكل االأمن الغذائي تهديدًا كبريًا اآخر، يدفعه ب�شكل رئي�شي اإهمال القطاع الزراعي وتخلفه، 

االأمر الذي يوؤدي اإىل �شوء االإنتاجية الزراعية وانخفا�ض كفاءة الري و�شعف خدمات االإر�شاد 

مة اإىل املزارعني. وقد بلغت الفاتورة ال�شافية مل�شتوردات ال�شلع الغذائية الرئي�شية  الزراعي املقدَّ

فواتري  ت�شاعد  وي�شبب  للحبوب.  دوالر  بليون   18.3 فيها  مبا   ،2008 عام  دوالر  بليون   30

ويجعلها  العربية  للبلدان  العامة  املوازنات  ويرهق  كبريًا،  جتاريًا  عجزًا  الغذائية  امل�شتوردات 

عر�شة حلظر ال�شادرات من قبل بلدان اأخرى.

وما تزال االقت�شادات العربية ت�شتنزف املوارد الطبيعية املتجددة ب�شكل غري م�شتدام، حتفزها 

قيمتها  وتقليل  ال�شحيحة  واملائية  االأر�شية  املوارد  باإفقار  يت�شبب  وهذا  االأجل.  ق�شرية  اأرباح 

 95 بنحو  العربية  البلدان  يف  البيئي  للتدهور  ال�شنوية  الكلفة  معدل  ر  ويقدَّ املقبلة.  لالأجيال 

بليون دوالر، اأي ما يعادل 5 يف املئة من جمموع ناجتها املحلي االجمايل عام 2010.

ويفتقر نحو 60 مليون ن�شمة يف البلدان العربية اإىل خدمات طاقة ميكن حتمل نفقاتها، ما يحد 

اأمن الطاقة همًا جديًا للبلدان  من الفر�ض املتاحة لهم لتح�شني م�شتويات معي�شتهم. واأ�شبح 

كفاية  االأقل  بني  من  عدة  عربية  اقت�شادات  وتعترب  اأ�شعاره.  ارتفاع  ب�شبب  للنفط  امل�شتوردة 

حول العامل يف جماالت الطاقة، قيا�شًا على انبعاثاتها الكربونية ال�شنوية للفرد وبوحدة الناجت 

املحلي االجمايل. ومع ت�شاعد الطلب على الكهرباء يف هذه البلدان، فاإن �شيا�شة بناء املزيد من 

حمطات الطاقة ودعم االأ�شعار لن تبقى م�شتدامة اقت�شاديًا.

اإن�شاء الطرق ال�شريعة والعادية بداًل من النقل  ركزت �شيا�شات النقل يف البلدان العربية على 

العام اجلماعي. واأدى غياب �شيا�شات تدّخل فعالة يف قطاع النقل اإىل زحمات �شري خانقة يف 

املراكز احل�شرية، و�شوء نوعية الهواء يف كثري من املدن، وتدهور االأرا�شي.

ح�شري  متدد  ومن  االأرا�شي،  ا�شتخدام  اأمناط  يف  فو�شوية  حاالت  من  العربية  املدن  تعاين 

املنا�شب.  بال�شكل  �شكانها  دعم  على  قادرة  غري  التحتية  البنى  نظم  يجعل  ما  وهذا  مفرط. 

انت�شار  يف  العربية  املدن  من  كثري  يف  ال�شكن  تكاليف  وارتفاع  االأرياف  من  الهجرة  و�شاهمت 

اأحياء البوؤ�ض، التي تعاين من نق�ض اخلدمات االأ�شا�شية اأو غيابها متامًا.

الكفاءة  بعدم  واحلكومية،  التجارية  خ�شو�شًا  االأبنية،  يف  واملياه  الطاقة  ا�شتخدام  ويت�شف 

على نحو ينذر باخلطر. وال تتنا�شب املقاربة املعوملة للعمارة والبناء يف املنطقة ب�شكل كاف مع 

د للطاقة. الظروف املناخية املحلية. وهذا يوؤدي اإىل ا�شتهالك مبدِّ

ويعاين قطاع اإدارة النفايات يف البلدان العربية من التخلف ونق�ض اال�شتثمار وممار�شات عالية 

ملخ�ص تنفيذي
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اخلطورة للتخل�ض من النفايات، ومن اأنظمة غري وافية و�شعف معايري التخل�ض من النفايات. 

ويف كثري من البلدان العربية، يبقى اأكرث من 50 يف املئة من النفايات املولدة بال جتميع. وكثريًا 

ما ميار�ض احلرق يف الهواء الطلق يف مواقع املكبات، ما يجعل النفايات املتحللة تلوث الهواء 

والرتبة واملياه اجلوفية وال�شطحية.

تغيري امل�ضار: التحول اىل اقت�ضاد اأخ�ضر

لتحفيز  ت�شميمها  واإعادة  احلكومية  ال�شيا�شات  مراجعة  اأخ�شر  اقت�شاد  اىل  التحول  يتطلب 

املنتدى  تقرير  ف�شول  وتقدم  واال�شتثمار.  وال�شراء  واال�شتهالك  االإنتاج  اأمناط  يف  حتوالت 

العربي للبيئة والتنمية �شيا�شات واأو�شاعًا متكينية �شتكون مطلوبة للتحول اىل اقت�شاد اأخ�شر 

يف ثمانية قطاعات ذات اأولوية.

�شيا�شي  كهدف  اأولوية،  الزراعية  الريفية  التنمية  اإيالء  اىل  العربية  احلكومات  التقرير  يدعو 

ا�شرتاتيجي لتخفيف الفقر يف االأرياف وعك�ض اجتاه �شنوات االهمال. هذا التحول ال�شيا�شي، 

نوعية  حت�شني  من  املزارعني  ن  ميكِّ �شوف  الت�شميم،  جيدة  زراعي  اإر�شاد  بخدمات  مقرونًا 

البذور وكفاءة الري وحفظ الرتبة واملحا�شيل الزراعية واملمار�شات امل�شتدامة. ومن �شاأن اإعادة 

ن م�شتويات  احليوية اىل القطاع الزراعي اأن تزيد ح�شته يف القوة العاملة املنتجة، على نحو يح�شّ

املعي�شة ويحد من هجرة اأهل االأرياف اىل املدن. واإذا ارتفعت ن�شبة العمال الزراعيني يف املنطقة 

اأكرث من 10  اإىل 40 يف املئة من القوة العاملة، ف�شوف يوّلد ذلك  العربية، نتيجة هذا التحّول، 

ماليني وظيفة يف القطاع. اإ�شافة اىل هذا، من املتوقع اأن يحقق التحول اىل املمار�شات الزراعية 

امل�شتدامة ُوفورات يف البلدان العربية تراوح بني 5 و6 يف املئة من الناجت املحلي االجمايل، اأي 

ما مقداره نحو 100 بليون دوالر �شنويًا، نتيجة ازدياد االنتاجية املائية وحت�شني ال�شحة العامة 

وحماية اأف�شل للموارد البيئية.

توؤثر  وقانونية  موؤ�ش�شية  اإ�شالحات  بادخال  تبداأ  اأن  يجب  املياه  قطاع  �شيا�شات  يف  التحوالت 

يف ا�شتخدام املياه وتنظيمها وحوكمتها. وعلى البلدان العربية اأن تركز على �شيا�شات ت�شبط 

وتنظم الو�شول اىل املياه، وتعزز كفاءة الري وا�شتخدام املياه، ومتنع تلوث املياه، وتقيم مناطق 

حممية حيوية ملوارد املياه. يجب العمل على زيادة ن�شبة مياه ال�شرف املعاجلة من 60 يف املئة 

حاليًا اإىل ما بني 90ـ  100 يف املئة، كما يجب زيادة ن�شبة املياه املعاجلة التي يعاد ا�شتخدامها من 

20 يف املئة حاليًا اإىل مئة يف املئة. وال بد من تطوير تكنولوجيات جديدة للتحلية حمليًا، خا�شة 

با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية.

بالن�شبة اىل قطاع الطاقة، يقرتح التقرير ا�شتثمارات م�شتدامة يف جماالت الكفاءة ويف م�شادر 

الطاقة املتجددة، من خالل اجلمع بني املقايي�ض التنظيمية واحلوافز االقت�شادية. واإذا انخف�ض 

معدل اال�شتهالك الفردي ال�شنوي للكهرباء يف البلدان العربية اىل املعدل العاملي، من خالل 

ر اأن ت�شل اىل 73  اإجراءات كفاءة الطاقة، ف�شوف يولد ذلك وفورات يف ا�شتهالك الكهرباء يقدَّ

بليون دوالر �شنويًا. واإذا خف�ض دعم اأ�شعار الطاقة بن�شبة 25 يف املئة، ف�شوف يحرر ذلك اأكرث 

100 بليون دوالر خالل مدة ثالث �شنوات، وهذا مبلغ ميكن حتويله لتمويل االنتقال اىل  من 

م�شادر الطاقة اخل�شراء.

حتفزها  ال�شناعية،  للتنمية  الكربون  منخف�شة  ا�شرتاتيجيات  ت�شع  اأن  العربية  البلدان  على 

فر�شة التطور اىل اقت�شادات فّعالة يف جماالت الطاقة. وهذا يعزز املناف�شة ال�شناعية املحلية 

طن  لكل  الطاقة  متطلبات  يف  العملي  االنخفا�ض  ويقدر  العمل.  فر�ض  وخلق  املداخيل  وتنوع 

من املنتج يف حدود 30 يف املئة. فعلى �شبيل املثال، من �شاأن تعزيز كفاءة الطاقة يف �شناعة 
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اأن يخف�ض ا�شتهالك الطاقة بن�شبة 20 اىل 40 يف املئة لكل طن من اال�شمنت. وهذا  اال�شمنت 

مينح ال�شركة املنتجة اأف�شلية من خالل انخفا�ض تكاليف الطاقة.

ومن اأهم االجراءات لتخفي�ض االنبعاثات اعتماد تكنولوجيات االنتاج االأكرث كفاءة يف امل�شانع 

اجلديدة، وجتهيز املحطات القائمة مبعدات كفوءة بالطاقة حيثما كان ذلك عمليًا من الناحية 

عمليات  نتيجة  املئة،  يف   30 بن�شبة  الطاقة  متطلبات  تخفي�ض  يوؤدي  اأن  ر  ويقدَّ االقت�شادية. 

 12.3 اأو  �شاعة،  كيلوواط  بليون   150.000 مقدارها  �شنوية  وفورات  اىل  جدارة،  اأكرث  �شناعية 

بليون دوالر.

ومبعايري  اجلماعي،  العام  النقل  نظم  تدعم  ب�شيا�شات  التقرير  فيطالب  النقل،  قطاع  يف  اأما 

لفعالية وقود ال�شيارات. وقد ثبت اأن لهذه التدخالت ال�شيا�شية كلفة منخف�شة ن�شبيًا، يف حني 

الفوائد  وت�شمل  ق�شرية.  زمنية  فرتة  خالل  مرتفعة  وبيئية  واجتماعية  اقت�شادية  اأرباحًا  تنتج 

ويف  اجلميع،  قدرة  و�شمن  الطاقة  مردود  يف  وكفوءة  وماأمونة  موثوقة  نقل  خدمات  تقدمي 

الوقت نف�شه تقلل التلوث وزحمة ال�شري والتمدد احل�شري الع�شوائي. وبتحقيق هدف لتخ�شري 

50 يف املئة من قطاع النقل، نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد ا�شتعمال النقل العام وال�شيارات 

الهجينة )هايربيد(، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دوالر �شنويًا.

م�شتويات  توفري  على  وقادرة  اقت�شاديًا  وتناف�شية  �شحية  مدينية  جمتمعات  خلق  اأجل  ومن 

املختلطة  والتنمية  االأرا�شي  ت�شنيف  اأنظمة  تبّني  اىل  التقرير  يدعو  ل�شكانها،  عالية  معي�شة 

التي  العربية،  العمارة  يف  التقليدية  الت�شميم  مقاربات  تكييف  يجب  كذلك  اال�شتعماالت. 

بحيث  مالئمة،  تكون  حني  وتطبيقها  احلاالت،  من  كثري  يف  البيئية  لالعتبارات  ت�شتجيب 

ت�شاهم يف اال�شتدامة البيئية واالجتماعية والثقافية.

املبنى  �شكل  يف  البيئية  املبادئ  تدمج  �شمولية،  ت�شميمية  مقاربة  فاإن  االأبنية،  اىل  وبالن�شبة 

ومواده ووجهته واملعدات املركبة فيه وجوانب اأخرى، ت�شتطيع اأن حتقق مكا�شب اأعلى يف كفاءة 

البناء.  ممار�شات  يف  للتاأثري  املوؤ�ش�شية  املحركات  اأفعل  االأبنية  كفاءة  معايري  وتعترب  الطاقة. 

بن�شبة  انخفا�ض  عن  االأبنية  ت�شميم  يف  الطاقة  فعالية  اعتبارات  دمج  ي�شفر  اأن  املتوقع  ومن 

نحو 29 يف املئة يف االنبعاثات الكربونية بحلول �شنة 2020، ما يخف�ض اال�شتهالك مبقدار 217 

بليون كيلوواط �شاعة ويولد وفورات مبقدار 17.5 بليون دوالر �شنويًا. اىل ذلك، فاإن اإنفاق 100 

بليون دوالر يف تخ�شري 20 يف املئة من االأبنية القائمة يف البلدان العربية خالل ال�شنني الع�شر 

ع اأن يخلق  املقبلة، با�شتثمار ما معدله 10000 دوالر لكل مبنى لرتكيب جتهيزات حديثة، ُيتوقَّ

اأربعة ماليني فر�شة عمل.

وي�شري التقرير اىل حاجة ملحة لتحول اأ�شا�شي يف الت�شدي مل�شاألة النفايات البلدية ال�شلبة، 

اأرباح  جني  اىل  ت�شعى  املورد  لهذا  اإدارية  مقاربة  اىل  والطمر  واحلرق  الع�شوائي  الرمي  من 

اأن  وميكن  واال�شرتداد.  والتدوير  اال�شتعمال  واإعادة  التقليل  باعتماد  النفايات  من  اإيجابية 

يوؤمن تخ�شري قطاع اإدارة النفايات للبلدان العربية 5.7 بليون دوالر �شنويًا. وت�شاهم االإدارة 

على  الطلب  وحتفز  العاملة  االأيدي  على  تعتمد  الأنها  الوظائف،  خلق  يف  للنفايات  اخل�شراء 

املنتجات والنظم واخلدمات يف �شناعات اأخرى، كما توّفر فر�شًا ا�شتثمارية فريدة يف اإعادة 

التدوير واإنتاج ال�شماد الع�شوي وتوليد الطاقة. وميكن ا�شتعمال النفايات الغذائية الع�شوية، 

التي ت�شكل من 40 اإىل 80 يف املئة من النفايات البلدية يف البلدان العربية، كمادة اأولية الإنتاج 

الوقود  مكان  للحلول  )بيوغاز(  احليوي  الغاز  وتوليد  الزراعي  لال�شتعمال  الع�شوي  ال�شماد 

احليوي  الوقود  الإنتاج  حمتملة  اأولية  كمادة  الزراعية  النفايات  ا�شتخدام  وميكن  االأحفوري. 

)بيوفيول(.

ملخ�ص تنفيذي
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االأجل  ق�شري  بنمو  مرتبطًا  ال�شائد  االقت�شادي  التخطيط  زال  ما  حاليًا،  العربية  البلدان  يف 

للناجت املحلي االجمايل، وبحلول �شريعة، مع اإهمال االأ�شباب الكامنة للفقر، وانعدام العدالة، 

يرتبط  وما  النواق�ض  لهذه  ال�شيا�شية  اال�شتجابة  اأن  الوا�شح  ومن  البيئي.  والتدهور  والبطالة، 

بها من تباينات يف الدخل والقدرات مل تكن كافية على االطالق.

اأن  على  بقوة  وي�شدد  اأخ�شر.  اقت�شاد  نحو  بالتحّول  ترتبط  ا�شتجابة  اىل  »اأفد«  تقرير  يدعو 

والنظم  االجتماعية  وامل�شاواة  االقت�شادية  التنمية  بني  االختيار  اىل  م�شطرة  غري  املنطقة 

االيكولوجية ال�شليمة. فاالقت�شاد االأخ�شر، يف ت�شميمه، ي�شعى اىل حتقيق اأهداف �شيا�شية 

التقرير اىل حتوالت يف  اقت�شادية واجتماعية وبيئية. و�شوف حتتاج التغريات التي يقرتحها 

ال�شيا�شات والنظم االقت�شادية.

خذ على م�شتوى  اإن االنتقال اىل تنمية خ�شراء لي�ض حدثًا فوريًا ميكن حتقيقه بقرار واحد ُيتَّ

القاعدة  اىل  االأعلى  من  �شيا�شية  نظرة  توجهها  و�شاقة،  طويلة  عملية  اعتباره  يجب  بل  عال. 

ال�شيا�شية  ال�شرعية  التحول  تعطي  املقاربة  هذه  فوق.  اىل  القاعدة  من  جماهريية  وم�شاركة 

واالجتماعية املطلوبة ل�شمان ح�شد اجلهود على نطاق وا�شع جلعل هذا التحول حقيقة.
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مقدمة

التقرير ال�ضنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية »اأفد« 2011

القت�ضاد الأخ�ضر يف عامل عربي متغي

م  عامل االن�شان الطبيعة منذ اأقدم الع�شور كاأنها معني ال ين�شب للموارد. وكانت االأن�شطة تقيَّ

مراعاة  دون  ومن  النقدية  غري  للمنافع  االقت�شادي  التقييم  دون  من  ْرف  �شِ مالية  مبعطيات 

وراأ�ض  الطبيعي  املال  راأ�ض  اأّن  ال�شائدة  الفَر�شيات  ومن  واالجتماعية.  البيئية  االعتبارات 

النا�ض بدعائم حياتهم  اإمداد  واأّن قدرة الطبيعة على  املن�شاأ قابالن لال�شتبدال،  الب�شري  املال 

االأن�شطة  توّلدها  التي  النفايات  ال�شتيعاب  لها  حّد  ال  اإمكانات  الطبيعة  يف  واأّن  مطلقة،  قدرة 

االقت�شادية. لكّن التجربة اأثبتت عدم �شحة ذلك، والدليل ما ن�شهده من ترّدي االأو�شاع البيئية 

يف اأ�شقاع االأر�ض كافة.

والظروف  الب�شرية  االأن�شطة  بني  التفاعل  اإىل  للنظر  خمتلفًا  مثااًل  االأخ�شر  االقت�شاد  ي�شّكل 

يدر�ض  الذي  االقت�شادي  التخطيط  يف  ال�شائد  االجتاه  عك�ض  وعلى  والبيئة.  االجتماعية 

الكلي  االقت�شاد  �شيا�شات  بني  يوّفق  االأخ�شر  االقت�شاد  فاإن  اآخر،  �شيء  اأي  عن  مبعزل  البيئة 

 على دمج النمو االقت�شادي 
ّ

للدولة واالأهداف البيئية واالجتماعية لل�شيا�شات. اإنه نهج مبني

قيمة  االأخ�شر  االقت�شاد  ويعطي  متكامل.  ب�شكل  االجتماعية  وامل�شاواة  البيئية  واال�شتدامة 

االعتبار  بعني  الب�شرية  لالأن�شطة  اخلارجية  املظاهر  باأخذ  ي�شمح  مّما  الطبيعي،  املال  لراأ�ض 

احلدود  تخّطي  دون  من  االقت�شادية  التنمية  حتقيق  اأمل  على  القرارات،  اتخاذ  عملية  يف 

االإيكولوجية لالأنظمة البيئية اأو التاأثري �شلبًا على االأو�شاع االجتماعية.

الكامنة يف  القيم االأ�شيلة  اأنه، على رغم �شرورة حماية  العربي للبيئة والتنمية  املنتدى  يرى 

حماية  بهدف  لي�شت  االأنظمة  هذه  �شالمة  على  للمحافظة  الدعوات  فاإن  البيئية،  االأنظمة 

اإىل  اأي�شًا  تهدف  هي  بل  ب،  فح�شْ الطبيعة  اأجل  من  ومناخها  وحميطاتها  االأر�ض  غابات 

الب�شرية احلالية والقادمة. وال  حت�شني الظروف االقت�شادية واالجتماعية املحيطة باالأجيال 

ميكن اعتبار مظاهر مثل نق�ض املاء العذب وتاأّكل الرتبة ال�شطحية وامتالء اجلّو باملواد ال�شامة 

ُتعاَلج  مل  واإذا  وقبولها.  حتّملها  ميكن  االقت�شادي  للنمّو  جانبية  اآثارًا  اأو  مق�شودة  غري  عواقب 

املرتاكمة  اآثارها  وتوؤدي  بحّدة  �شتتفاقم  الوقت،  مرور  مع  فاإنها،  بحكمة  البيئية  االأ�شرار  هذه 

اأن انعكا�شاتها قد ت�شّبب التفّكك  اإىل اإجهاد �شامل يطال املوارد واالقت�شادات وال�شحة، حتى 

االجتماعي واال�شطرابات ال�شيا�شية. وهذه تكاليف غري م�شتدامة بالن�شبة الأي جمتمع.

لطاملا كانت اأ�شباب الرزق واالقت�شادات تعتمد على املوارد واخلدمات التي تتيحها هبات الطبيعة. 

لذلك فاإن زيادة تدهور املوجودات الطبيعية والبيئية نتيجة الأن�شطة االإن�شان �شوف ُت�شعف القدرة 

االإنتاجية الطويلة االأجل لهذه االأنظمة االإيكولوجية ـ من حميطات وتربة وبحريات ـ التي تعتمد 

عليها االقت�شادات لتلبية احتياجاتها االأ�شا�شية، ومنها املياه النظيفة والطعام واالألياف واالأدوية. 

لذا ينبغي اأن نتبع منط عي�ض اأكرث اّتزانًا وبرناجمًا يخدم التقدم االقت�شادي واالجتماعي والبيئي 

بالت�شاوي. هذه املجاالت الثالثة مرتابطة، وحماوالت ت�شريع النمو االقت�شادي باأ�شاليب ُت�شعف 

االأو�شاع البيئية اأو االجتماعية ال بد من اأن تقّو�شها امل�شاعفات وعوامل االإجهاد املرتاكمة.
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 65 نحو  ي�شيب  فالفقر  م�شتويات.  عّدة  على  خمتلفة  نواق�ض  العربية  التنمية  برامج  ت�شوب 

مليون عربي وفقًا ملا ورد يف تقرير التنمية االإن�شانية العربية للعام 2009. وقد خل�ض التقرير 

اإىل اأّن ن�شبة ال�شّكان دون خط الفقر الوطني االأعلى هي نحو 29% يف لبنان و�شورية، و41% يف 

م�شر و59.5% يف اليمن. ويقع على كاهل �شكان االأرياف معظم عواقب فقر املداخيل وما ينتج 

عن ذلك من انعدام االأمن االقت�شادي.

التوظيف.  اأو�شاع  العربية  البلدان  يف  االقت�شادي  االأمن  انعدام  على  املقلقة  املوؤ�شرات  من 

فمعّدل البطالة يف الدول العربية بلغ 14.8% يف العام 2009. وو�شل معّدل البطالة بني ال�شباب 

وموريتانيا  واالأردن  م�شر  يف  البطالة  من   %70 من  اأكرث  م�شجاًل   ،2007 العام  يف   %27.3 اإىل 

كان  العمر  من  عامًا   15 يتجاوزون  ال  الذين  العربية  الدول  �شكان  ن�شبة  اأن  اإىل  ُي�شار  واليمن. 

35.5% عام 2005. لذا ت�شري التقديرات اإىل اأن املنطقة العربية بحاجة الإيجاد 51 مليون وظيفة 

على  املحافظة  )مع  العاملة  القوة  اإىل  اجُلدد  الداخلني  لتوظيف   2020 �شنة  بحلول  جديدة 

م�شتوى معّدالت البطالة احلالية(. هذه االأرقام تلقي ظالاًل من ال�شك على قدرة االقت�شادات 

العربية، يف هيكلّيتها احلالية، على التو�شع وخلق فر�ض عمل جديدة لهذا العدد الكبري من 

طالبي الوظائف يف ال�شنني الع�شر املقبلة.

ف�شل  على  دلياًل  العربية  البلدان  بع�ض  يف  الفقر  وا�شتمرار  احلاّد  البطالة  م�شتوى  وُيعترب 

مليون   45 حرمان  نرّبر  فكيف  واإاّل  املن�شرمة.  االأربعة  العقود  خالل  العربية  التنمية  اأمناط 

ر اأّن  اإن�شان من احل�شول على املياه النظيفة اأو خدمات ال�شرف ال�شحي املاأمونة؟ وكيف نف�شّ

60 مليون اإن�شان ال يح�شلون على خدمات طاقة معقولة الكلفة، بل ي�شتخدمون بداًل من ذلك 

اليومية  احتياجاتهم  ليلّبوا  الزراعية  واملخلفات  والروث  احلطب  مثل  جتاري  غري  وقود  اأنواع 

اليوم كما كانت يف �شبعينات وثمانينات  التدفئة والطبخ؟ وال تزال التحديات قائمة  اأجل  من 

وت�شعينات القرن الع�شرين: فلماذا مل تتمّكن االقت�شادات العربية من توفري فر�ض توظيف 

رت االقت�شادات العربية عن  م�شمونة للباحثني عن عمل، وكثري منهم متعّلمون؟ وملاذا ق�شّ

تلبية االحتياجات االأ�شا�شية ملاليني النا�ض؟

تنويع  يف  ال�شبعينات  منذ  رغبتها،  عدم  اأو  العربية،  الدول  قدرة  عدم  اإىل  ال�شبب  يعود 

االقت�شادي  النمو  يف  ريب،  بال  �شاهمت،  والغاز  النفط  مداخيل  اأّن  ومع  اقت�شاداتها. 

العقود  مدى  على  ظّلت،  العربية  االقت�شادات  فاإن  العربية،  البلدان  يف  ال�شريع  واالجتماعي 

االأربعة املا�شية، تتاأّثر بتقّلبات اأ�شعار النفط العاملية. ولقد كان لدورات االزدهار والك�شاد يف 

اأ�شواق النفط العاملية، خ�شو�شًا يف ال�شبعينات والثمانينات والت�شعينات، اأثرها على البلدان 

االقت�شادي  النمّو  يف  م�شاعفاتها  متّثلت  قا�شية  اقت�شادية  ات  خل�شّ عّر�شتها  اإذ  العربية، 

الناجت  واإنزال  ولبنان(  واملغرب  )م�شر  الديون  م�شتويات  وارتفاع  واالأردن(  )الكويت  ال�شلبي 

املحلي االإجمايل اإىل الن�شف )ال�شعودية(. والواقع اأّن تقرير التنمية االإن�شانية العربية للعام 

2009 يوؤّكد اأّن »املنطقة بالكاد �شهدت اأي منو اقت�شادي ُيذكر على مدى عقدين ون�شف عقد 

اأّن منّو الناجت املحلي االإجمايل  تقريبًا بعد العام 1980«، واأّن »بيانات البنك الدويل ت�شري اإىل 

احلقيقي للفرد يف البلدان العربية مل يتجاوز 6.4 يف املئة على مدى 24 عامًا من 1980 اإىل 2004 

)اأي اأقل من 0.5 يف املئة �شنوّيًا(«.

ولعل ف�شل الدول العربية يف تعزيز تنويع اقت�شاداتها عن طريق التطوير الزراعي وال�شناعي 

ر عدم قدرتها على خلق فر�ض عمل حقيقية. ويخل�ض تقرير التنمية االإن�شانية العربية  يف�شّ

اإىل اأّن »البلدان العربية كانت، على وجه العموم، اأقّل تقّدمًا يف الت�شنيع عام 2007 مّما كانت 

مقدمة
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التي  العربية،  احلكومات  �شيا�شات  خيارات  اإن  عقود«.  اأربعة  بنحو  ذلك  قبل  اأي   ،1970 عام 

اأنتجت االإهمال املزمن للزراعة والتنمية الريفية والت�شنيع، هي ال�شيا�شات نف�شها التي اأوجدت 

رة واملعتمدة على اال�شترياد. االقت�شادات املبذِّ

بعد االنتعا�ض املايل الكبري الذي عرفته الدول العربية املنتجة للنفط نتيجة ارتفاع اأ�شعاره يف 

ال�شناعات  يف  اال�شتثمارات  لتوظيف  جاهدة  اليوم  الدول  هذه  ت�شعى   ،2008 –  2002 الفرتة 

اأن  كما  والفوالذ.  واال�شمنت  واالألومنيوم  البرتوكيماويات  مثل  للطاقة  اال�شتهالك  الكثرية 

واحلديد.  والذهب  والنحا�ض  الفو�شفات  ومنها  اخلام  املواد  ا�شتخراج  ت�شّجع  العربية  الدول 

�شة الأ�شواق الت�شدير، فاإن عائدات هذه اال�شتثمارات تظّل  ونظرًا اإىل اأن املنتجات االأولية خم�شّ

عر�شة للتاأّثر بالتقّلبات احلاّدة الأ�شعار املواد االأولّية العاملية ولدورات االزدهار والك�شاد. عالوًة 

ا�شتثمارات  اإىل  حتتاج  لذا  راأ�شمالية،  كثافة  تتطّلب  ال�شلعية  ال�شناعات  هذه  فاإن  ذلك،  على 

اأولية مرتفعة، لكنها ال حتتاج اإىل الكثري من الوظائف. وهذا الو�شع يزيد من تاأثر االقت�شادات 

العربية وعدم قدرتها على خلق فر�ض عمل جديدة.

يف  عمالقة  عقارية  م�شاريع  تطوير  يف  االأن�شطة  هذه  عن  الناجتة  املرتفعة  املداخيل  �شاهمت 

حتت  اأو  حربية  مناطق  يف  الواقعة  املدن  تلك  حتى  العربي،  العامل  يف  الرئي�شية  املدن  معظم 

اأبراج للمكاتب التجارية ومراكز  االحتالل. وتتمثل غالبية م�شاريع التطوير العقاري يف بناء 

لال�شتخدام التجاري والرتفيهي، وحتى بناء مدن كاملة. لكن �شرعة تخطيط هذه املدن وتنفيذ 

عّدة  تثري  واملاء(،  الطاقة  اأ�شعار  لدعم  )نتيجًة  املفرط  اال�شتهالك  حوافز  اإىل  باالإ�شافة  بنائها، 

واالجتماعية  االقت�شادية  ال�شُعد  على  اال�شتثمارات  لهذه  املدى  البعيدة  االآثار  حول  ت�شاوؤالت 

والبيئية.

ولطاملا  املنطقة.  يف  واملائي  الغذائي  االأمن  حاجات  االآن  حتى  العربية  التنمية  برامج  تعالج  مل 

لتلبية  املياه  اإمدادات  ا�شتغالل  يف  االإفراط  ثقافة  العذبة  املياه  موارد  اإدارات  على  �شيطرت 

ة الفرد من  الطلب املتزايد مع جتاهل اإدارة هذا الطلب. ونتيجًة لذلك، ُيخ�شى اأن تنخف�ض ح�شّ

املياه العذبة انخفا�شًا حاّدًا بحلول �شنة 2015 وت�شبح عائقًا اأمام التنمية االقت�شادية وال�شحة 

الب�شرية ورفاهية االإن�شان، ورمبا تتحّول، يف بع�ض البلدان العربية، اإىل خطر يهّدد احلياة. 

ي�شاف اإىل ذلك اأن الو�شول اإىل موارد املياه هو َمثار خالفات يف اأنحاء عديدة من العامل العربي 

حيث، يف اأحوال كثرية، حت�شل عليها ب�شكل غري عادل ال�شركات الكبرية وامل�شتثمرون االأثرياء 

ال�شيا�شات،  الإ�شالح  الكايف  الدعم  ح�شد  جّدًا  ال�شعب  من  وكان  واملراكز.  النفوذ  واأ�شحاب 

خ�شو�شًا اأن هذه امل�شالح املتجّذرة ت�شتفيد كثريًا من الو�شع احلايل وتن�شط يف �شبيل املحافظة 

عليه.

وميّثل االأمن الغذائي تهديدًا اآخر خطريًا. فمعظم الدول العربية حتتاج اإىل ا�شترياد االأغذية 

امليزان  يف  كبريًا  عجزًا  تتحّمل  بالتايل  وهي  الغذائية،  املواد  يف  املتنامي  النق�ض  لتغطية 

التجاري لل�شلع الزراعية. والدول العربية هي اأكرب م�شتورد �شاٍف للحبوب يف العامل، وم�شر 

بالذات اأكرب م�شتورد للقمح. لذلك فاإن معظم بلدان املنطقة �شديدة التاأثر بزيادة اأ�شعار املواد 

رت فاتورة اال�شترياد ال�شايف لل�شلع  الغذائية، كما حدث يف ال�شنوات القليلة املا�شية. وقد ُقدِّ

الغذائية الرئي�شية بنحو 30 بليون دوالر يف العام 2008، منها نحو 18.3 بليون دوالر للحبوب 

وحدها. وعلى افرتا�ض ثبات اأ�شعار العام 2008 ومنّو �شايف الواردات مبا يوازي النمّو ال�شكاين 

يف املنطقة العربية، اأي 1.6% �شنويًا خالل الفرتة 2010 ـ 2030، فاإن فاتورة اال�شترياد ال�شايف 

 .2030 �شنة  بليونًا   25 اإىل  وللحبوب  دوالر  بليون   96 اإىل  �شت�شل  الرئي�شية  الغذائية  لل�شلع 

وبالن�شبة اىل احلبوب وحدها، فاإّن الكلفة الرتاكمية ل�شايف الواردات على مدى الفرتة 2010 

450 بليون دوالر. تتجاوز  �شوف   2030 –
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اإ�شافة اإىل ال�شغط على املاليات العامة، فاإن الدول العربية �شريعة التاأّثر بحظر الت�شدير الذي 

خرى. فم�شر مثاًل ُتركت تتخّبط بحثًا عن م�شدر اآخر ملا يزيد على 500 األف 
ُ
قد تفر�شه دول اأ

طن من م�شرتيات القمح، بعد اأن فر�شت رو�شيا يف اآب )اأغ�شط�ض( 2010 حظرًا دام 11 �شهرًا 

على ت�شدير احلبوب نتيجًة لتلف حما�شيلها ب�شبب اجلفاف. كما ُيعزى عجز الدول العربية 

عن  ا�شتعا�شت  �شيا�شات  تبّني  اإىل  االأ�شا�شية  الغذائية  ال�شلع  يف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  عن 

العلف  بزراعة  ال�شكان،  معظم  متناول  يف  اأ�شعارها  تكون  اأن  ُيحتمل  التي  احلبوب،  زراعة 

اأن م�شر تزرع  ر  ُقدِّ )لرتبية املوا�شي( واخل�شر، وهما �شلعتان يف متناول االأغنياء فقط. وقد 

من املحا�شيل الزراعية لرتبية احليوانات اأكرث مما تزرع لال�شتهالك الب�شري.

ثّمة عامل اآخر يزيد تفاقم م�شاألة الفقر من جهة، واالأمن الغذائي واملائي من جهة اأخرى، هو 

تغرّي  اأثر  حول   ،2009 عام  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  ا�شتنتج  ولقد  املناخ.  تغرّي 

خماطر  ب�شّدة  ُتفاِقم  �شوف  املنطقة  يف  املناخ  تغرّي  م�شاعفات  اأن  العربية،  البلدان  على  املناخ 

القدرة املحدودة على  الكثريين، خ�شو�شًا ذوي  اأ�شباب عي�ض  املياه والغذاء، مّما يهّدد  نق�ض 

التكّيف. وعلى رغم التحذيرات ال�شديدة ب�شاأن املخاطر الو�شيكة الناجمة عن تغرّي املناخ والتي 

تهدد االإنتاجية الزراعية وتواُفر املياه، فاإّن احلكومات العربية مل ت�شع ا�شرتاتيجّيات متما�شكة 

لتخفيف حّدة املخاطر والتكّيف مع املتغرّيات.

فرتاجعت  البيئة،  اإفقار  يف  العربية  الدول  تبّنتها  التي  االقت�شادية  التنمية  �شيغ  �شاهمت  لقد 

تطلقها  التي  ال�شامة  االنبعاثات  فمثاًل،  متوا�شل.  ب�شكل  والرتبة  واملاء  الهواء  جودة  م�شتويات 

الهواء.  لتلّوث  املعّر�شني  لكل  االأ�شرار  ت�شبب  الهواء  يف  وامل�شانع  وال�شيارات  الكهرباء  معامل 

لال�شتعمال.  �شاحلة  غري  العذبة  املياه  يجعل  قد  البحريات  اأو  االأنهر  يف  ال�شرف  مياه  وتفريغ 

ويخّف�شا  الرتبة  تاأّكل  ي�شّببا  اأن  فيمكن  الرعي  يف  واالإفراط  امل�شتدامة  غري  الزراعية  االأ�شاليب  اأما 

املتجّددة فوق حدود جتّددها  املياه  االإفراط يف ا�شتغالل موارد  اأن  االأر�ض تدريجيًا. كما  اإنتاجية 

�شوف ي�شّرع وترية ن�شوب هذه املوارد ويحرم االأجيال القادمة من اإمكانية ا�شتخدامها. وال �شك يف 

اأن مثل هذه ال�شلبيات البيئية تكّلف خ�شائر اقت�شادية باهظة وحتّد من رفاه النا�ض واملجتمعات. 

يف درا�شة للمنتدى االقت�شادي العربي، ُقدرت تكاليف التدهور املرتبطة بثالث فئات بيئية يف 

16 بلدًا عربيًا. تناولت الدرا�شة تكاليف الرعاية ال�شحية املرتبطة بعدم �شالحية مياه ال�شرب 

االأرا�شي  تدهور  وتكاليف  اخلارجي،  الهواء  وبتلّوث  ال�شحية،  والنظافة  ال�شحي  وال�شرف 

لت اإىل اأن التكاليف ال�شنوية للتدهور البيئي يف  الناجم عن زراعة املحا�شيل الزراعية. وتو�شّ

هذه الدول بلغت 27 بليون دوالر يف العام 2008. ويظهر ال�شكل 1 تقديرات التكاليف لكل بلد. 

ويالحظ اأن التكاليف ال�شنوية يف البلدان الع�شرة ذات الناجت املحلي االإجمايل االأعلى للفرد، 

من بني البلدان التي �شملتها الدرا�شة، بلغت ما معّدله 3.1% من الناجت املحّلي االإجمايل )هذه 

وال�شفة  وتون�ض  و�شورية  واملغرب  وليبيا  ولبنان  واالأردن  والعراق  وم�شر  اجلزائر  هي  البلدان 

)جزر  املتبقّية  ال�شت  الدول  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %8.7 يوازي  وما  وغزة(،  الغربية 

القمر وجيبوتي وموريتانيا وال�شومال وال�شودان واليمن(. ولوحظ اأن اأعلى التكاليف ال�شنوية 

كانت يف م�شر حيث بلغت 5.6 بليون دوالر، ويف ال�شودان حيث بلغت 4.1 بليون دوالر، ويف 

اجلزائر حيث بلغت 3.6 بليون دوالر. ي�شار اإىل اأن تقديرات تكاليف التدهور البيئي املذكورة 

هنا تنح�شر يف ثالث فئات بيئية، وال ت�شمل تكاليف تدهور املراعي والغابات واملياه العذبة، 

اإدارة  و�شوء  االأ�شماك،  وم�شائد  ال�شواحل  وتدهور  اجلوفّية،  املياه  ا�شتخراج  يف  واالإفراط 

املحمّية،  املناطق  نوعية  ويف  البيولوجي  التنّوع  يف  املحتملة  واخل�شائر  والت�شّحر،  النفايات، 

وتاأثريات تغرّي املناخ العاملي. وعالوًة على ذلك، يتعّذر اأحيانًا تقدير وح�شاب تكاليف التدهور 

البيئي. مثال على ذلك اأّن الرتبة ال�شطحية اخل�شبة والهواء النظيف واملناخ امل�شتقّر لي�ض لها 

بدائل م�شتدامة ومعقولة الكلفة االقت�شادية.

مقدمة
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واإذا كانت االأرقام املالية ت�شري اإىل �شخامة االأ�شرار البيئية املفرو�شة وتوّفر اأداة مدرو�شة للفئة 

زاوية  من  احلا�شل  ال�شرر  درا�شة  كذلك  ينبغي  فاإنه  االأولوية،  اإعطاوؤها  ينبغي  التي  البيئية 

خمتلفة. وغالبًا ما يتحّمل الفقراء واجلماعات املهّم�شة والن�شاء واالأطفال العبء االأكرب لهذه 

التكاليف، بدليل ارتفاع معّدالت وفيات االأطفال باالإ�شهال وحاالت �شوء التغذية بني االأطفال، 

ال�شحية.  والنظافة  ال�شحية  واملرافق  النظيفة  املياه  على  واف  ب�شكل  احل�شول  لعدم  نتيجة 

الوفاء مبعظم احتياجاتهم االأ�شا�شية يف  اأفراد هذه اجلماعات على  اأن عدم قدرة  وال �شك يف 

جمال ال�شحة يطرح ت�شاوؤالت عّما فعلته احلكومات العربية ب�شاأن التفاوت االجتماعي وتباين 

املداخيل.

النموذج  عن  الناجمة  ال�شلبية  امل�شاعفات  اإىل  املذكورة  العربية  االقت�شادات  نواق�ض  وت�شري 

« )غري االأخ�شر( الذي تبّنته الدول العربية. فاأي منوذج تطوير مبني على 
ّ

االقت�شادي »البّني

ي�شّكل  املوارد،  ون�شوب  االجتماعي  التهمي�ض  تفاقم  زيادة  مع  االجمايل،  املحلي  الناجت  منّو 

خماطر كربى على رفاه املجتمعات العربية وا�شتقرارها.

دور القت�ضاد العربي الأخ�ضر

الناجت  منو  بزيادة  حتقيقه  ميكن  امل�شتدام  الرفاه  باأن  ال�شائد  االعتقاد  يف  النظر  اإعادة  ينبغي 

والتحول  والبيئي.  ال�شيا�شي   / االجتماعي  التقدم  اإ�شعاف  اأو  اإهمال  مع  االإجمايل  املحلي 

التنمية  بجعل  يق�شي  اّتباعه  اإىل  العربية  البلدان  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يدعو  الذي 

Larsen. B. 2010. Cost Assessment of Environmental Degradation in the Middle East and North Africa Region - selected issues. Prepared for the Economic Research Forum. Cairo.
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لتحقيق  عنها  غنى  ال  مت�شاوية  اأبعادًا  االجتماعية  وامل�شاواة  البيئية  واال�شتدامة  االقت�شادية 

رفاه االإن�شان. وهذا هو اأ�شا�ض االقت�شاد االأخ�شر.

وهو  والرخاء.  التقّدم  تعريف  كيفية  حول  القيم  �شياغة  احلقيقة  يف  هو  االأخ�شر  فاالقت�شاد 

يقت�شي اختيار مقاربة للتطوير على اأ�شا�ض تلك القيم. اإّنه، يف اجلوهر، منهجية تعّزز التو�شع 

عدم  مع  واحد،  اآن  يف  االجتماعية  امل�شاواة  وت�شمن  احليوي  الغالف  وحتمي  االقت�شادي 

ال�شماح بنجاح اأي من هذه االأبعاد الثالثة على ح�شاب البعدين االآخرين. وي�شتلزم هذا االإطار 

حدود  يتجاوز  ال  مبا  للموارد  امل�شتدام  اال�شتخدام  �شرط  االقت�شادية،  اال�شتثمارات  ت�شجيع 

االأر�ض االإيكولوجية، مع اإتاحة املجال لتاأمني الرفاهية والفر�ض االقت�شادية للجميع.

�شوف توؤدي ال�شيا�شة العامة دورًا رئي�شيًا يف التمكني من حتقيق اأهداف االقت�شاد االأخ�شر 

اقت�شاد  باجتاه  تقدم  اإحراز  ويتطلب  واملمار�شة.  ال�شيا�شة  يف  اجلوهرية  قيمه  على  واحلفاظ 

واأثناء  الراهنة.  العربية  العامة  ال�شيا�شات  يف  اأ�شا�شية  نظر  واعادة  مراجعة  اأخ�شر  عربي 

االأولوية ذاته الذي  البيئية واالجتماعية م�شتوى  اإعطاء االأهداف  املراجعة، يجب  القيام بهذه 

يعطى لالأهداف االقت�شادية. وينبغي اأن ت�شمن املقاربة اجلديدة اأال تهِمل النتائج االقت�شادية 

الق�شرية االأجل اأهداف ال�شيا�شات االجتماعية والبيئية الطويلة االأجل.

الطويل،  املدى  على  كفاءة  اأكرث  االقت�شاد  جلعل  الكبرية  باالإمكانية  االأخ�شر  االقت�شاد  يهتم 

فيزيد اإنتاجية املوارد )خ�شو�شًا الطاقة واملاء( اإىل اأق�شى حّد ممكن ويقلل النفايات ويخف�ض 

االإدارة  اإىل  االأخ�شر،  االقت�شاد  يف  اال�شتثمارات،  ه  وُتوجَّ امل�شتعملة.  املواد  وكميات  التلوث 

امل�شتدامة للموارد الطبيعية من اأجل زيادة اإنتاجيتها االقت�شادية والبيئية وقدرتها على خلق 

وظائف خ�شراء ودعم الفقراء اإىل اأق�شى حّد ممكن. اإىل ذلك، يتم اعتماد احلوكمة امل�شرتكة 

�شلطة  متلك  التي  اجلماعات  خ�شو�شًا  املعنية،  اجلهات  جميع  لت�شم  الطبيعية،  املوارد  لهذه 

موؤ�ش�شية �شعيفة. وهذا ي�شمن امل�شاءلة وال�شفافية ب�شاأن كيفية اإدارة املوارد الطبيعية.

اأن  ينبغي  االأخ�شر  االقت�شاد  فاإن  واالإنتاجية،  الكفاءة  يف  املكا�شب  هذه  اإىل  التو�شل  والإتاحة 

يلغي دعم االأ�شعار )خ�شو�شًا للوقود والكهرباء واملاء( وبقية احلوافز امل�شّرة. فهذه االإعانات 

ت�شّجع على املبالغة يف اال�شتهالك، وال ت�شل عادة اإىل الفقراء ب�شكل عادل، وت�شبب االإ�شرار 

�ض اال�شتثمارات اخل�شراء. وينبغي اال�شتعا�شة عن مثل هذه االإعانات  باملوارد البيئية، وتقوِّ

االأموال  تخ�شي�ض  يعاد  اأن  على  للم�شاعدة،  حاجة  االأكرث  للفئات  �شة  خم�شّ باإعانات  العامة 

اإن  اخل�شراء.  احلوافز  برامج  وجميع  اخل�شراء  التحتّية  البنى  م�شاريع  لتمويل  رة  املوفَّ العامة 

اأهمية يف معاجلة عجز االقت�شادات العربية احلالية وق�شور  ملميزات االقت�شاد االأخ�شر هذه 

ال�شيا�شات يف العقود االأربعة املا�شية.

اأو  امل�شتدامة  بالتنمية  االلتزام  تقت�شي  اأخ�شر  عربي  اقت�شاد  اإىل  النقلة  اأن  يف  �شك  وال 

)مثل  فعاًل  اأهملتها  العربية  احلكومات  كانت  التي  القطاعات  يف  »اخل�شراء«  اال�شتثمارات 

الزراعة وكفاءة الطاقة والطاقة املتجّددة واإدارة النفايات(، وكذلك تطوير القطاعات التي كانت 

« وحتويلها اإىل قطاعات م�شتدامة 
ّ

رت ب�شكل غري م�شتدام من �شمن االقت�شاد »البّني قد ُطوِّ

اأو خ�شراء )ومنها قطاعات املاء والنقل وال�شياحة وال�شناعة والبناء(.

البنى  ومنها  املادية،  باالأ�شول  مرتبطة  ا�شتثمارات  اإىل  االأخ�شر  العربي  االقت�شاد  يحتاج 

التحتية للنقل العام، وخطوط ال�شكك احلديد االقليمية، ومعامل حتويل النفايات اإىل طاقة، 

وحمطات الطاقة املتجددة، وكفاءة الطاقة، ونظم توليد الطاقة ال�شم�شية يف املناطق الريفية 

غري املربوطة بال�شبكة العامة. وتكون جميع هذه اال�شتثمارات اخل�شراء مرتكزة حملّيًا وذات 

مقدمة
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اأ�شواق حمدودة تخدم �شكانًا متزايدين، مّما ي�شمن عائدات م�شتقرة يف املدى البعيد مع كونها 

مبناأى، اإىل حّد ما، عن تقّلبات االأ�شواق العاملية. وباالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن هذه اال�شتثمارات 

فر�ض  من  الكثري  توّلد  �شوف  االأخ�شر  االإنتاج  يف  اخل�شراء  اال�شتثمارات  اأ�شكال  من  وغريها 

التوظيف ذات االأجور اجلّيدة.

وال�شناعات  الزراعة  مثل  الطبيعية،  املوارد  قطاعات  يف  اال�شتثمارات  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف 

حاجة  فهناك  املدى.  وا�شعة  تكون  اأن  ميكن  بها،  املرتبطة  امل�شافة  القيمة  ذات  واخلدمات 

االأمن  لتحقيق  الري  كفاءة  حت�شني  ويف  الزراعية  االإنتاجية  يف  خا�ض،  ب�شكل  لال�شتثمار، 

اأنواع  اإنتاج  هي  والتطوير،  االأبحاث  يف  ا�شتثمارات  اإىل  بحاجة  فكرة  وثّمة  واملائي.  الغذائي 

اأي�شًا  وهناك  جّيدة.  تكون  قد  املالية  الفوائد  اأن  علمًا  الزراعية،  النفايات  من  امل�شتّق  الوقود 

للمزارعني  وتوّفر  املداخيل  وزيادة  الريفية  التنمية  يف  ت�شاهم  التي  الزراعة  يف  اال�شتثمارات 

الفر�ض االقت�شادية التي يحتاجونها للتخّل�ض من الدين والفقر.

اقت�شاد  اىل  التحول  نحو  ال�شخمة  ومواردها  طاقاتها  توجيه  اإعادة  العربية  احلكومات  على 

اأخ�شر. واإ�شافة اىل تلبية املطالبة بالتغيري، �شيعالج االقت�شاد العربي االأخ�شر نواق�ض االأداء 

االقت�شادي العربي ال�شابق، من الفقر والبطالة اىل تهديدات االأمن الغذائي واملائي.

القت�ضاد العربي الأخ�ضر: فر�ص وحتديات

اإذا اأرادت احلكومات العربية اأن تطّبق جدواًل فعااًل للتنمية امل�شتدامة، ف�شيتعنّي عليها و�شع 

تواجه  التي  والبيئية  واالجتماعية  االقت�شادية  التحّديات  ملعاجلة  املدى  بعيدة  ا�شرتاتيجّيات 

اقت�شادية  تنمية  اأعمال  جلدول  خّطة  وعر�ض  اإطالق  بغية  التقرير  هذا  اأِعّد  ولقد  املنطقة. 

املنتدى  ويحدد  العربية.  ال�شعوب  واإىل  العرب  ال�شيا�شات  �شانعي  اإىل  يتوجه  وهو  خ�شراء. 

العربي للبيئة والتنمية، يف هذا التقرير، جمموعة خيارات لل�شيا�شة العامة من اأجل التحّول 

اإىل االقت�شاد االأخ�شر يف ثمانية قطاعات: الزراعة، والطاقة، واملياه، واملدن والعمارة، والنقل 

واملوا�شالت، وال�شناعة، واإدارة النفايات، وال�شياحة. وي�شتعر�ض التقرير اال�شتنتاجات حول 

اأداء كل قطاع يف ظل ال�شيا�شات احلالية، وُيربز الظروف التي ت�شاهم يف متكني اال�شرتاتيجيات 

اخل�شراء وانعكا�شاتها االإيجابية املحتملة على االأو�شاع االقت�شادية واالجتماعية والبيئية.

القطاعات  من  كل  يف  االأداء  على  احلالية  ال�شيا�شات  النعكا�شات  موجز  عر�ض  ياأتي  ما  يف 

املذكورة، متبوعًا بتو�شيات مقرتحة لل�شيا�شات.

�لزر�عة

ذات  واال�شتثمارات  واالإهمال  املنحرفة  احلكومية  ال�شيا�شات  من  ال�شنوات  لع�شرات  نتيجًة 

التوّجهات اخلاطئة، و�شلت الزراعة يف املنطقة العربية اإىل الو�شع املتقلقل الذي تتخّبط فيه 

الالزم   
ّ

التكاملي التوّجه  اإىل  العربية  للحكومات  الزراعية  اال�شرتاتيجيات  افتقرت  فلقد  االآن. 

والتنظيمية  املوؤ�ش�شّية  البنى  حيث  الريفية،  املناطق  يف  الفقر  وطاأة  وتخفيف  التطّور  لتعزيز 

هزيلة واخلدمات االإر�شادية الفّعالة معدومة. وجنم عن ذلك تهمي�ض �شغار املزارعني ووقوعهم 

يف الديون. اأما امل�شاعدات اخلارجية من موؤ�ش�شات التمويل وهيئات التنمية الدولّية، فقد اأفاد 

تهمي�ض  يف  زاد  ما  وهذا  اجلن�شية.  املتعّددة  وال�شركات  الدولة  وموظفو  املاّلكني  كبار  منها 

املزارعني ال�شغار والفقراء.

اأكرث  حالّيًا  الزراعة  وت�شتهلك  فّعالة.  غري  العربية  البلدان  يف  الري  اأنظمة  معظم  اأن  يالحظ 

 50 تتجاوز  ال  ا�شتهالك  كفاءة  مع  املتوافرة،  الطبيعية  العذبة  املياه  موارد  من  املئة  يف   85 من 

اأن تتدّنى حتى 30 يف املئة يف العديد من الدول العربية. ومع تنامي الطلب  يف املئة وميكن 
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على املاء لال�شتعمال املنزيل وال�شناعة، ال بد اأن ي�شبح تخ�شي�شه وتوزيعه يف العقود املقبلة 

البلدان  يف  الزراعية  واملمار�شات  ال�شيا�شات  اأهملت  ما  وكثريًا  ونزاعات.  خالفات  مو�شع 

العربية حماية املوارد الطبيعية واالأنظمة البيئية، مّما اأّدى اإىل تاأكل الرتبة واجنرافها وتدهور 

اخلارجية  االآثار  هذه  وت�شّكل  اجلوفية.  املياه  طبقات  ون�شوب  املاء  وتلّوث  ح  والتَملُّ االأرا�شي 

ومتو�شطة  املدى  ق�شرية  فوائد  حتقيق  مع  املحدودة،  الزراعية  املوارد  على  متزايدة  �شغوطًا 

املدى على ح�شاب اال�شتدامة الزراعية البعيدة املدى. لذا جند اأن اإنتاجية املحا�شيل يف العامل 

العربي متدنية جّدًا، خ�شو�شًا حما�شيل احلبوب والبقول احلّبّية والعلف.

املياه  وموارد  املحدودة  االأرا�شي  ال�شتغالل  ا�شتدامًة  اأكرث  منهج  اإىل  احلاجة  تربز  هنا  من 

الزراعية.  املمار�شات  واأف�شل  ال�شيا�شات  اإ�شالح  بني  املنهج  هذا  يجمع  اأن  على  ال�شحيحة، 

والعمال  املزارعني  متكني  وجعل  االأرا�شي،  واإ�شالح  واالإعانات  الدعم  بتقدمي  البدء  وينبغي 

الزراعيني حمور ا�شرتاتيجيات النمو االجتماعي واالقت�شادي االأو�شع. وال مهرب من معاجلة 

م�شكلة ترّكز االأرا�شي يف ملكّيات قليلة ن�شبّيًا، وم�شكلة العائالت الزراعية التي ال متلك اأر�شًا. 

ال�شطحية  املياه  موارد  ا�شتدامة  على  للمحافظة  املالئمة  ال�شيا�شات  اىل  اأي�شًا  حاجة  وهناك 

رفع  من  بداًل  املاء  اإنتاجية  على  الت�شديد  مع  الري،  يف  ا�شتخدامها  كفاءة  و�شمان  واجلوفية 

منا�شبة  هيكلية  طّبقت  ما  واإذا  ممكن.  حّد  اأق�شى  اإىل  االأر�ض  من  وحدة  لكل  الغّلة  م�شتوى 

للحوافز واالأنظمة، فقد يكون ذلك عاماًل مف�شلّيًا يف رفع كفاءة الري، وهذا بدوره يوؤدي اإىل 

زيادة اإنتاجية املاء واملحا�شيل ويخّفف التاأثريات ال�شلبية على البيئة.

واملائي  الغذائي  االأمن  على  جوهرية  نتائج  ال�شيا�شات  يف  االإ�شالحات  لهذه  يكون  اأن  وميكن 

احلايل  م�شتواها  من  احلبوب  اإنتاجية  رفع  مّت  ما  اإذا  جيدة  نتائج  حتقيق  وُيتوّقع  العربي. 

املتدين، البالغ 1700 كيلوغرام لكل هكتار يف �شت دول عربية )اجلزائر وم�شر والعراق واملغرب 

وال�شودان و�شورية( اإىل امل�شتوى العاملي البالغ 3700 كيلوغرام لكل هكتار، خ�شو�شًا اإذا ُقرن 

70 يف املئة. فحينذاك �شريتفع االإنتاج االإجمايل للحبوب يف  ذلك بتح�شني كفاءة الري بنحو 

هذه الدول ال�شت مبقدار 50 مليون طن، ما يكفي لتغطية النق�ض احلايل البالغ 20 مليون طن، 

وحتى توفري فائ�ض يبلغ نحو 30 مليون طن �شنة 2030، و12 مليون طن �شنة 2050. واإذا متكن 

ال�شودان وحده من رفع اإنتاجية احلبوب لديه من م�شتواها احلايل البالغ 567 كيلوغرامًا لكل 

اإنتاجه من احلبوب بنحو 28 مليون طن �شنويًا، وهذه  اإىل املعّدل العاملي، فاإنه �شيزيد  هكتار 

كمية تزيد عن العجز يف اإنتاج احلبوب �شنة 2030 املقّدر بنحو 20 مليون طن.

التدابري  على  االهتمام  تركيز  يتحّتم  العربي،  العامل  يف  املطرية  الزراعة  �شيطرة  اإىل  ونظرًا 

اإذا توّفرت معطيات النوعية  اإنتاجية هذه املحا�شيل. وميكن حتقيق هذا الهدف  ن  التي حت�شّ

ل اإىل اأف�شل املعطيات  املنا�شبة وا�شتخدمت بكمّيات مالئمة. وال غنى البّتة عن االأبحاث للتو�شّ

واكت�شاف االأنواع امل�شَتنبتة املقاومة للجفاف واملحا�شيل التي حتتمل امللوحة. كما ينبغي تعزيز 

ودعم االأ�شاليب الزراعية ـ البيئية اجلديدة التي حتمي الرتبة واالأرا�شي واملياه، مثل اأ�شاليب 

الزراعة الع�شوية والزراعة احلافظة.

ُيالَحظ اأّن �شوق املنتجات الزراعية الع�شوية، على ال�شعيد العاملي، مَنت من 15 بليون دوالر 

عام 1999 اإىل 55 بليون دوالر عام 2009. وتوّفر الزراعة الع�شوية وظائف لكل هكتار تزيد اأكرث 

من 30 يف املئة عما توفره اأمناط الزراعة التقليدية. لذا فاإن دعم الزراعة امل�شتدامة يف البلدان 

�شة  العربية �شوف ُينِتج فر�ض عمل ومداخيل جديدة ل�شكان االأرياف، مع اإيجاد �شوق خم�شّ

للمنتجات الزراعية العربية يف االأ�شواق الدولية.

العقدين  فخالل  الريفية.  االقت�شادية  التنمية  يف  اال�شتثمار  اأهمية  اإنكار  ميكن  ال  عمومًا، 
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املئة  يف   44 من  العربية  املنطقة  يف  العاملة  القوة  يف  الزراعة  قطاع  ح�شة  هبطت  املا�شيني، 

�شتزداد،  العاملة  القوة  يف  ح�شته  فاإن  الزراعي  القطاع  اإحياء  عيد 
ُ
اأ ما  فاإذا  املئة.  يف   29 اإىل 

اأن رفع ن�شبة  اإىل  اإىل املدن. ي�شار  ن م�شتويات املعي�شة ويقّلل الهجرة من الريف  مّما �شيح�شّ

 10 يتجاوز  ما  يوّلد  �شوف  املئة  يف   40 اإىل  العربية  املنطقة  يف  العاملة  القوة  يف  الزراعة  عمال 

ماليني وظيفة جديدة يف القطاع )من 27.5 مليون اإىل 37.8 مليون(، ا�شتنادًا اإىل تقديرات 

عدد ال�شكان عام 2010. ونظرًا اإىل اأن 76 يف املئة من الفقراء يف املنطقة العربية يعي�شون يف 

املناطق الريفية، فاإن توفري االنتعا�ض االقت�شادي واالجتماعي للمجتمعات الريفية والزراعية 

�شوف يف�شي اإىل تعزيز العدالة واال�شتقرار.

ج�شيمة  منافع  العربية  للبلدان  يوّفر  اأن  ميكن  املذكورة  املختلفة  اال�شرتاتيجيات  اعتماد  اإن 

وملمو�شة. فالتحّول اإىل املمار�شات الزراعية امل�شتدامة، مثاًل، ُينتَظر اأن ميّكن الدول العربية 

ورفع  املاء  اإنتاجية  لزيادة  نتيجًة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف  و6   5 بني  ما  توفري  من 

االإجمايل  املحلي  الناجت  اأرقام  من  وانطالقًا  البيئية.  املوارد  وحماية  العامة  ال�شحة  م�شتوى 

للبلدان العربية عام 2010، فاإن اإجمايل التوفري �شيبلغ 114 بليون دوالر*. كما اأن اإعادة اإحياء 

تخفي�ض  اإىل  �شتوؤدي  والتطوير  واالأبحاث  املنا�شبة  اال�شتثمارات  طريق  عن  الزراعي  القطاع 

الواردات على مدى ال�شنوات اخلم�ض املقبلة بن�شبة 30 يف املئة، يف اأقل تقدير، وبالتايل تدعيم 

ال�شنوات  هذه  خالل  دوالر  مليون   45 مبلغ  املنطقة  توفري  ذلك  عن  و�شينجم  الغذائي.  االأمن 

اخلم�ض**.

�ملياه

يكاد و�شع موارد املياه يف معظم البلدان العربية يالم�ض حّد االأزمة، وذلك ناجم عن عدم النظر 

اإىل البعيد واجلمود ال�شيا�شي حيال اأي اإ�شالح. ونتيجًة لذلك، ُيخ�شى اأن يواجه العامل العربي 

مكعب.  مرت   500 ال�شنوية  الفرد  ح�شة  تتجاوز  فال   ،2015 �شنة  قريبًا  احلاّد  املائي  ال�شح  خطر 

ة �شنوّية  ر املعّدل العاملي البالغ 6000 مرت مكعب. وُتعترب اأي ح�شّ وهذا امُلعّدل هو اأدنى من ُع�شْ

للفرد دون 1000 مرت مكّعب عائقًا خطريًا للتنمية االقت�شادية وال�شحة والرفاه. اأما دون معدل 

500 مرت مكعب، فاإن �شّح املاء ي�شبح خطرًا يهّدد احلياة.

جممل  من  املئة  يف   10 نحو  اأو  اليوم،  العربي  العامل  يف  �شخ�ض  مليون   45 من  اأكرث  يفتقر 

اأن امليزانيات العمومية  املاأمون، علمًا  اإىل املياه النظيفة وال�شرف ال�شحي  ال�شكان، للو�شول 

احلكومية مكّبلة، وهي اأعجز من اأن توؤّمن م�شتًوى فاعاًل من خدمات املياه لل�شكان احلاليني 

الذين تنمو اأعدادهم مبعدل 2 ـ 3 يف املئة �شنويًا. وال �شك يف اأن هذا النمو يزيد ال�شغط على 

املدن املكتّظة اأ�شاًل والتي حت�شل على خدمات غري وافية. ولقد كان لنظام االقت�شاد ال�شيا�شي 

يف  �شاهم  اإذ  العربي،  العامل  يف  ال�شلبي  اأثره  اأ�شعاره  ودعم  املاء  تعرفة  تخفي�ض  يحّبذ  الذي 

نق�ض  ثمة  الفا�شدة،  احلوافز  تلك  لتف�شي  ونظرًا  ال�شحيحة.  املياه  موارد  با�شتخدام  االإفراط 

يف  مقلقة  حقيقة  وهذه  ر�شيد،  ب�شكل  وا�شتهالكها  باعتدال  املياه  ا�شتخدام  خلقيات  يف  فادح 

ظل ندرة املياه يف املنطقة.

*   هذا الرقم مبني على التكاليف التقديرية للتدهور البيئي التي اأعّدها البنك الدويل للمغرب يف العام 2000، 
الإيجابية وزيادة احتمالت  ال�سحية  التاأثريات  الأخرى مثل  والتوفريات  املنافع  العتبار  تاأخذ بعني  وهي مل 

الو�سول اإىل الأ�سواق اخلارجية وتخفي�ض الهجرة من الريف اإىل املدن وزيادة فر�ض العمل.

**   ي�ستند ذلك اإىل تكاليف واردات املنطقة من الأغذية يف العام 2008 واملقدرة مببلغ 29.9 بليون دولر، من 
دون ح�ساب الزيادة يف الطلب على الغذاء ب�سبب النمّو ال�سكاين وارتفاع اأ�سعاراملواد الغذائية.
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ال�شرت�شاء  اجلوفية  املياه  موارد  ا�شتغالل  يف  التمادي  ت�شّجع  العربية  الدول  كانت  ما  غالبًا 

املتجّددة  غري  اجلوفية  املياه  طبقات  فاإّن  لذا  العقاري.  التطوير  و�شركات  وال�شناعيني  املزارعني 

اآخذة يف الن�شوب ب�شرعة، فيما يتّم ا�شتغالل موارد املياه اجلوفية املتجّددة ب�شكل مفرط يتجاوز 

املدى  يف  االنفراج  من  �شيئًا  توّفر  املمار�شات  هذه  كانت  واإذا  املاأمونة.  االإنتاج  م�شتويات  حدود 

الق�شري، فاإن �شالمة ا�شتدامة موارد املياه العذبة مهّددة بالتديّن على املدى الطويل، و�شت�شطر 

االأجيال القادمة لتكّبد ثمن هذه املمار�شات غري امل�شتدامة. ُي�شاف اإىل ذلك م�شكلة خطرية تعاين 

منها املنطقة، هي تلّوث املياه الناجم عن االإكثار من ا�شتخدام املواد الكيميائية يف الزراعة وازدياد 

تفريغ مياه ال�شرف املنزلية وال�شناعية غري املعاجلة يف االأج�شام املائية. وي�شاهم نق�ض مرافق 

ال�شرف ال�شّحي لقطاعات كبرية من ال�شكان يف تلويث املياه العذبة مبياه املجارير غري املعاجلة.

اأن كلفة الرعاية ال�شحية ال�شنوية املرتبطة بفقدان املياه النظيفة وظروف ال�شحة  ولقد تبنّي 

العامة يف 16 دولة عربية بلغت 8.5 بليون دوالر عام 2008، اأي ما يوازي 2.7 يف املئة من جمموع 

اأن جزءًا كبريًا من مدخول العائالت  الناجت املحلي االإجمايل لتلك البلدان جمتمعًة. وُيالَحظ 

�ض، ب�شكل متزايد، ل�شراء مياه ال�شرب. ولكن ما زالت تكاليف االأمرا�ض املحمولة  اأ�شبح يخ�شَّ

يف املاء اآخذة يف االزدياد، علمًا اأن تكرار حدوثها يوؤدي اإىل التغّيب عن العمل واملدر�شة، مّما 

يعني خ�شارًة يف االإنتاجية.

اأن تبداأ باإدخال  الأجل هذا نرى اأن مواجهة التحديات يف قطاع املياه يف العامل العربي ينبغي 

وعلى  وحوكمته.  وتنظيمه  املاء  ا�شتخدام  يف  توؤثر  و�شيا�شية  وقانونية  موؤ�ش�شية  اإ�شالحات 

االإمدادات  م�شاريع  يف  النطاق  الوا�شعة  اال�شتثمارات  عن  اهتمامها  حتّول  اأن  العربية  الدول 

وت�شّجع  املياه  على  احل�شول  وتنّظم  ت�شبط  التي  الطلب  �شيا�شات  على  ذلك،  من  بداًل  وترّكز 

كفاءة الري وكفاءة ا�شتخدام املياه ومتنع تلّوثها. فمثاًل، ميكن و�شع حوافز اقت�شادية ملكافاأة 

املاء  على  الطلب  اإدارة  اأن  وثبت  املخالفات.  على  غرامات  فر�ض  مع  املياه،  ا�شتخدام  كفاءة 

توؤدي اإىل نتائج جيدة، بتح�شني كفاءة اال�شتخدام واحلّد من اخل�شائر وو�شع حّد لالإفراط يف 

يف  التقليدّية  التدابري  من  اأجدى  اأنها  على  دالئل  ظهور  جانب  اإىل  التلّوث،  ومنع  اال�شتخدام 

اإدارة االإمدادات.

حتتاج معاجلة اأزمة املياه اإىل عمل جاّد على �شعيد ال�شيا�شات يف امل�شتويات كافة. فاالإ�شالح 

املاء  االأرا�شي واإعانات  اإ�شالحات ملكية  اأن ي�شمل ق�شايا  العام يف هذا املجال يجب  ال�شيا�شي 

وامل�شاركة  املياه  م�شتجمعات  واإدارة  للماء  العادل  والتوزيع  التنظيمية  واالأطر  املاء  وحقوق 

العامة والتمكني االجتماعي واحلكم الدميوقراطي. باالإ�شافة اإىل ذلك، من ال�شروري متكني 

الن�شاء والفقراء واملزارعني ليكون لهم �شوت يف عملية امل�شاركة باتخاذ القرارات، ل�شمان اأخذ 

اآرائهم بعني االعتبار بعدما كانوا حتى االآن اأ�شحاب م�شلحة بال راأي م�شموع.

ر اأن تكون الدول العربية بحاجة اإىل توظيف ما ال يقل عن 1.5 يف املئة من ناجتها املحلي  وُيقدَّ

كفاءة  وابتكارات  للمياه،  التحتية  والبنى  ال�شحي،  ال�شرف  جماالت  يف  �شنويًا  االإجمايل 

ا�شتخدام املياه، وتقنيات اإعادة التدوير، للتمّكن من تلبية الطلب املتنامي على املاء. وا�شتنادًا 

اإىل اأرقام الناجت املحلي االإجمايل للعام 2010، فاإن ذلك ي�شل اإىل 28 بليون دوالر �شنويًا.

من اال�شرتاتيجيات الواعدة يف جمال اال�شتفادة من املياه املبتذلة معاجلة مياه ال�شرف واإعادة 

اإلزاميًا  تدوير املياه الرمادية. وعلى قوانني البناء اأن جتعل اإعادة تدوير املياه الرمادية �شرطًا 

مل�شاريع البناء ال�شكني والتجاري اجلديدة. وعلى اأي ا�شرتاتيجية الإعادة تدوير مياه ال�شرف 

واإعادة  املنا�شب  بال�شكل  ال�شرف  مياه  معاجلة  ل�شمان  قوي  موؤ�ش�شي  بتن�شيق  تلتزم  اأن 

ا�شتخدامها جيدًا وفقًا ملتطّلبات حماية ال�شحة والبيئة.

مقدمة
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�لطاقة

اأ�شبح اأمن الطاقة م�شدر قلق بالغ يف جميع البلدان العربية، نتيجًة للزيادة احلادة يف الطلب 

الطلب  لتلبية  االأحفوري  الوقود  على  حاليًا  العربي  الطاقة  نظام  ويعتمد  التنّوع.  وانعدام 

املحلي، حيث �شكل النفط والغاز الطبيعي نحو 98.2 يف املئة من اإجمايل ا�شتهالك الطاقة عام 

2009. وتكاد كل االقت�شادات العربية تكون عر�شة للتاأثر بتقّلبات اأ�شواق النفط العاملية، علمًا 

م�شتورداتها  فواتري  قيمة  تخفي�ض  اأولّوياتها  راأ�ض  على  جعلت  للنفط  امل�شتوردة  البلدان  اأن 

النفطية، وذلك عائد بالدرجة االأوىل اإىل العبء الكبري الذي تلقيه الطاقة على املالّيات العامة.

تنجم  م�شّوهة  �شيا�شات  باّتباع  العربية  البلدان  من  كثري  يف  املحلي  الطاقة  قطاع  اإدارة  تّت�شم 

دوالر  بليون   135 الراهن،  الوقت  يف  جمتمعًة،  العربية  احلكومات  وتنفق  �شلبية.  اآثار  عنها 

للدول  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  املئة  يف   7 نحو  يوازي  ما  اأي  الطاقة،  اأ�شعار  لدعم  عام  كل 

اال�شتهالك،  يف  واالإ�شراف  الهدر  على  ي�شّجع  الدعم  هذا  اأن  ويبدو   .2010 العام  يف  العربية 

دين على حّد �شواء، ويهّدد اجلدوى االقت�شادية ال�شتثمارات كفاءة  وي�شّلل امل�شتهلكني واملورِّ

الطاقة والطاقة املتجّددة، ويزيد من تفاقم التلوث البيئي وانبعاث الغازات امل�شّببة لالحتبا�ض 

حة لالزدياد على كاهل احلكومات العربية. ف�شاًل  احلراري، ويلقي باأعباء مالية مرهقة مر�شّ

عن ذلك، يف�شي هذا الدعم يف الغالب اإىل اختالل يف توزيع فوائده، اإذ ان اأكرث من يفيد منه 

هي الطبقات املو�شرة الأن معّدل ا�شتهالك الفرد للطاقة لدى الفقراء متدنٍّ جدًا.

خالل  العربي،  العامل  يف  للطاقة  التحتية  البنى  يف  واالإعانات  اال�شتثمارات  �شخامة  رغم  وعلى 

العقود االأخرية، فاإن هناك تباينات وا�شعة بالن�شبة للح�شول على خدمات الطاقة احلديثة املعقولة 

الكلفة بني الدول املختلفة وبني �شكان املدن و�شكان االأرياف يف كل دولة. فنحو 60 مليون عربي 

حمرومون من نيل خدمات الطاقة املعقولة الكلفة، وهذا يحّد من فر�ض النمو االقت�شادي وحت�شني 

م�شتويات املعي�شة املتاحة لهم. ففي ال�شودان واليمن مثاًل، ي�شتخدم ُخْم�ض ال�شكان تقريبًا الوقود 

والطبخ.  للتدفئة  اليومية  حاجتهم  لتلبية  الزراعية  واملخّلفات  والروث  احلطب  مثل  التجاري  غري 

املئة، وهذه ُتعترب ن�شبًا  10 يف  ـ  وتبلغ ن�شبة هوؤالء يف كل من اجلزائر وم�شر واملغرب و�شورية 5 

ُي�شّر  املمار�شات  تلك  عن  الناجت  الداخلي  الهواء  تلّوث  اأن  ذلك  على  ُيزاد  ال�شكان.  من  مرتفعة 

خ�شو�شًا ب�شّحة الن�شاء واالأطفال الذين يهتمون عادة بالطهي واالأعمال املنزلية.

من  هي  العربية  الدول  ت�شدرها  التي  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  معّدالت  اأّن  �شحيح 

معدل  اأن  اإال  العاملية،  االنبعاثات  جممل  من  فقط  املئة  يف   5 نحو  تبلغ  اإذ  عامليًا،  االأدنى  بني 

زيادة انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري هي من بني االأ�شرع عامليًا. فقد بلغ معدل الزيادة 

معّدل  بلغ  حيث  اآ�شيا  جنوب  بعد  الثانية  املرتبة  يف  وكان   ،2003 حتى   1990 من  املئة  يف   4.5

الكربون  اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  م�شتويات  ان  كما  نف�شها.  الفرتة  خالل  املئة  يف   4.9 الزيادة 

للفرد ولكل وحدة من الناجت املحلي االإجمايل هي يف بع�ض البلدان العربية من االأعلى على 

ال�شعيد العاملي. وقد كانت قطر والبحرين واالإمارات والكويت وال�شعودية وُعمان من بني 20 

دولة �شجلت اأعلى ن�شبة من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون للفرد عام 2006. وجاءت االأردن 

وال�شعودية و�شورية بني 20 دولة �شجلت اأعلى ن�شب من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون لكل 

وحدة من الناجت املحلي االإجمايل عام 2006 اأي�شًا. وبلغ متو�شط ا�شتهالك الفرد للكهرباء يف 

الدول العربية 5343 كيلوواط �شاعة عام 2008، اأي �شعفا املعّدل العاملي البالغ 2782 كيلوواط 

�شاعة، مع االإ�شارة اإىل االرتفاع احلاد جّدًا لهذا املعّدل يف كل من االإمارات والكويت، حيث بلغ 

معّدل اال�شتهالك الفردي نحو 6 اأ�شعاف املعّدل العاملي عام 2008.

على  فالطلب  ذريعًا.  ف�شاًل  العربية  االقت�شادات  ف�شل  على  دليل  االأرقام  هذه  اأن  يف  �شك  ال 

والنمو  والت�شنيع  احل�شري  ع  بالتو�شّ مدفوعًا  فائقة،  ب�شرعة  ينمو  العربية  البلدان  يف  الطاقة 
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ال�شكاين وتغريات اأمناط احلياة. ومع ذلك فال ا�شرتاتيجيات وطنية بعيدة املدى لزيادة كفاءة 

الطاقة، كما ان القدرة املرّكبة للتوليد من م�شادر متجّددة، كالطاقة ال�شم�شّية، ال تزال �شبه 

معدومة. ووفقًا ملا ت�شري اإليه االأرقام، فاإّن اال�شتثمارات العربية يف م�شادر الطاقة املتجّددة ال 

تتعّدى 2 يف املئة من جممل اال�شتثمارات العاملية يف هذا امليدان.

ملكا�شب  تهديدًا  االأحفوري  الوقود  اإىل  املرتكز  العربي  الطاقة  لنظام  البيئية  التداعيات  ت�شّكل 

التطور االجتماعي – االقت�شادي التي حتققت يف العقود القليلة املن�شرمة، وتوؤدي اإىل تدهور 

تدّنيًا  االأحفوري  الوقود  اأنواع  اإحراق  انعك�ض  وقد  والعاملية.  واالإقليمية  املحلية  البيئية  االأنظمة 

ودم�شق  القاهرة  املثال  �شبيل  على  ومنها  كثرية،  ح�شرية  مراكز  يف  الهواء  جودة  يف  حاّدًا 

الهواء يف العديد من املدن العربية معايري منظمة ال�شحة  و�شنعاء. وتتجاوز م�شتويات تلّوث 

العاملية، وتزداد ب�شبب هذا التلّوث حاالت االأمرا�ض التنف�شية والقلبية – الوعائية واملوت املبّكر.

وال ميكن التغا�شي عن عواقب انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري على البلدان العربية، مع اأن 

مقدار انبعاثاتها من هذه الغازات لي�ض �شوى 5 يف املئة من االنبعاثات العاملية. كما ان الت�شّحر 

والتغرّيات املتوقعة يف كميات املطر وارتفاع م�شتوى �شطح البحر وتكرار حاالت اجلفاف هي 

من امل�شاكل التي ُيخ�شى اأن ت�شهدها املنطقة، ويكون من تداعياتها انتقا�ض االإنتاجية الزراعية 

من  للتخفيف  الدولية  االتفاقيات  يف  م�شلحة  العربية  وللدول  االأمرا�ض.  وانت�شار  املاء  و�شّح 

انبعاثات الغازات امل�شّببة لالحتبا�ض احلراري. وُينتَظر اأن يكون تاأثري تغرّي املناخ ال�شلبي على 

املنطقة عظيمًا، خ�شو�شًا من الناحية املالية. ووفقًا لتقديرات البنك الدويل، فاإن كلفة التدهور 

البيئي الناجم عن تغرّي املناخ هي 2.1 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل يف تون�ض و4.8 يف املئة 

اأخذنا متو�شط هذين الرقمني )3.5 يف املئة( ليمّثل الكلفة بالن�شبة للمنطقة  يف م�شر. واإذا 

اإىل تغرّي املناخ �شوف يرّتب على الدول العربية كلفة �شنوية  كلها، فاإن التدهور البيئي املعزّو 

تبلغ 65.7 بليون دوالر.

يف ظل هذا الواقع، فاإن حتّول ال�شيا�شات نحو اال�شتثمارات يف كفاءة الطاقة وم�شادر الطاقة 

اأكرث  طاقة  قطاع  نحو  التغيري  لدفع  االأ�شا�شية  الدعامة  ي�شّكل  اأن  ميكن  ما  وحده  هو  املتجّددة 

ا�شتدامة من الناحيتني االقت�شادية والبيئية. وا�شتنادًا اإىل توقعات اال�شتثمارات العاملية يف 

ة الدول العربية من الطلب  اأّن ح�شّ قطاع الطاقة خالل ال�شنني الع�شر املقبلة، وعلى افرتا�ض 

يف  العربية  اال�شتثمارات  تبلغ  اأن  ر  املقدَّ فمن  املئة،  يف   20 �شتكون  الطاقة  على  املتوّقع  العاملي 

بعيد  ا�شرتاتيجّيًا  حتّواًل  حتّقق  اأن  العربية  الدول  اأرادت  واإذا  �شنويًا.  دوالر  بليون   200 الطاقة 

بليون   100 توظيف  اإىل  بحاجة  فاإنها  املئة،  يف   50 بن�شبة  املتجّددة  الطاقة  م�شادر  اإىل  املدى 

دوالر من اال�شتثمارات �شنويًا يف هذا القطاع.

ميكن فر�ض التحّول التدريجي اإىل م�شادر الطاقة املتجّددة ببدء العمل مبعايري حافظة الطاقة 

املتجّددة، اإ�شافة اإىل حوافز مثل التعريفات التف�شيلية الإمدادات الطاقة املتجّددة واالإعفاءات 

االأبنية  يف  الطاقة  كفاءة  ا�شتثمارات  ت�شجيع  ميكن  كما  اإليها.  املتحّولني  الأوائل  ال�شريبية 

وقد  االقت�شادية.  واحلوافز  التنظيمية  املقايي�ض  من  مزيج  طريق  عن  واملوا�شالت  وال�شناعة 

ثبت اأّن كودات البناء التي تفر�ض حّدًا اأدنى من �شروط كفاءة الطاقة هي اأداة فاعلة يف توفري 

احلكومات  اأرادت  واإذا  املبنى.  عمر  مدى  على  الكربون  انبعاثات  وتخفي�ض  الطاقة  ا�شتهالك 

العربية اأن تلجم ازدياد الطلب على وقود املوا�شالت، يتوّجب عليها اأن تفر�ض قانونيًا معايري 

ة اأّن جمموع اأعداد ال�شيارات اآخذ يف التزايد، وقطاع  اقت�شاد ا�شتهالك الوقود لل�شيارات، خا�شّ

على  ينبغي  كما  العربية.  البلدان  يف  الطاقة  ا�شتهالك  من  كبري  جزء  عن  م�شوؤول  املوا�شالت 

مة اأن تقّر معايري كفاءة االأداء لالأجهزة الكهربائية واالإنارة يف املنازل واملباين  ال�شلطات املنظِّ

التجارية واملن�شاآت ال�شناعية.
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وباالإمكان اأن ت�شل التوفريات الناجمة عن تدابري كفاءة الطاقة يف املنطقة العربية اإىل اأحجام 

وهو   ،2008 عام  العربية  البلدان  يف  للكهرباء  الفرد  ا�شتهالك  معّدل  من  انطلقنا  فاإذا  كبرية. 

5343 كيلوواط �شاعة، فاإن تخفي�شه اإىل معّدل اال�شتهالك الفردي العاملي البالغ 2782 كيلوواط 

ا�شتهالك  يف  تخفي�شًا  يوّلد  �شوف  �شابقًا،  املذكورة  الطاقة  كفاءة  تدابري  طريق  عن  �شاعة، 

الكهرباء قدره نحو 900000 بليون كيلوواط �شاعة. وعلى اأ�شا�ض متو�شط كلفة وحدة الكهرباء 

التوفريات  الغاز الطبيعي، فاإن  التوليد بوقود  اإذا كان  البالغ 0.081 دوالر لكل كيلوواط �شاعة 

املالية على اقت�شادات الدول العربية �شت�شل اإىل 73 مليون دوالر كل عام.

وباالإ�شافة اإىل تخفي�ض فاتورة الكهرباء بالن�شبة اىل امل�شتخدمني النهائيني )اأو كلفة الدعم(، 

�شوف  الكهرباء  على  الطلب  ذروة  فم�شتويات  �شاأن.  ذات  مبا�شرة  غري  اأخرى  منافع  ثّمة 

هذا  لتلبية  الكلفة  باهظة  جديدة  كهرباء  حمطات  بناء  اىل  احلاجة  �شيقّلل  ما  وهذا  تنخف�ض، 

االأخرى  الفوائد  وت�شمل  النفقات.  من  الدوالرات  ماليني  تخفي�ض  اإىل  يوؤدي  مّما  الطلب، 

منظومة  يف  االأخرى  الفرعية  وال�شبكات  العامة  الكهربائية  ال�شبكة  وثبات  موثوقية  حت�شني 

ال�شامة  الهواء  ثات  ملوِّ انبعاثات  مقادير  وتخفي�ض  البعيد،  املدى  على  للطاقة  التحتية  البنى 

وغازات االحتبا�ض احلراري.

اإىل جانب اإدخال معايري الكفاءة، فاإن االإلغاء التدريجي لدعم ا�شتهالك الوقود االأحفوري هو 

خطوة اأ�شا�شية يف بلورة تطّور نظام الطاقة على املدى البعيد. وميكن اإعادة تخ�شي�ض مبالغ 

التوفري الناجم عن تخفي�ض اأو اإلغاء الدعم احلكومي لتكون حوافز مالية لت�شجيع اال�شتثمارات 

يف كفاءة الطاقة وم�شادر الطاقة املتجّددة، علمًا اأن تخفي�ض 25 يف املئة من دعم اأ�شعار الطاقة 

�شيحّرر مبلغًا يزيد على 100 بليون دوالر يف مدة ثالث �شنوات.

ولقد ثبت اأن اال�شتثمار يف الطاقة املتجّددة وتدابري كفاءة الطاقة على امتداد قطاعات خمتلفة 

وظائف  اإىل  يحتاج  املتجّددة  الطاقة  قطاع  اأّن  اإىل  الدرا�شات  وت�شري  للتوظيف.  فر�شًا  يوّلد 

العربية  املنطقة  يف  العاملة  القوة  جممل  ر  وُقدِّ التقليدية.  الطاقة  حتتاجه  مما  اأكرث  جديدة 

مبلغ  ُوّظف  واإذا  الطاقة.  قطاع  يف  فقط  منهم  املئة  يف   3 عامل،  مليون   94.6 بنحو   2009 عام 

100 بليون دوالر �شنويًا يف الطاقة املتجّددة وحدها، فُيتوّقع اأن ينجم عن ذلك اإيجاد 565 األف 

وظيفة جديدة على مدى ع�شر �شنني.

العربية  احلكومات  رغبة  عن  نت�شاءل  اأن  ميكننا  العربي،  الطاقة  نظام  م�شتقبل  تاأّملنا  ما  اإذا 

يف اال�شتثمار يف الطاقة النووية وقدرتها على ذلك. اإن مقدرة البلدان العربية يف اإدارة كامل 

دورة حياة الطاقة النووية هي مو�شع �شك كبري، وكذلك هي احلال بالن�شبة اىل م�شائل ح�شا�شة 

تتعلق بال�شالمة والتقنيات مثل تخزين النفايات النووية والتخل�ض منها. ي�شاف اإىل ذلك اأن 

�شعيفة  العربية  الدول  يف  النووية  الكهرباء  حمطات  و�شيانة  وت�شغيل  لبناء  التقنية  القدرات 

العاملني  اأمن الطاقة، حيث ان االعتماد االأكرب �شيكون على  جدًا، مّما يثري املخاوف لناحية 

ب من دول اأخرى، فاإن  االأجانب. واإىل جانب القيود املفرو�شة على ا�شترياد اليورانيوم املخ�شّ

املدى  على  الطاقة  اأمن  اأو  الطاقة  اإمدادات  ل�شيا�شة  مالئمًا  خيارًا  تكون  ال  قد  النووية  الطاقة 

الطويل يف املنطقة العربية. 

ال�شم�شّية  الطاقة  مثل  املتجّددة،  الطاقة  م�شادر  يف  لال�شتثمار  االأولوية  اإعطاء  ينبغي  لذا 

وهذه  حملّيًا.  املتوافرة  الطاقة  مل�شادر  االأنظف  واال�شتخدام  الطاقة  كفاءة  ويف  الرياح،  وطاقة 

وتقنية  ب�شرية  بطاقات  تطويرها  وميكن  ال�شالمة،  على  اأقل  خماطر  حتمل  اال�شتثمارات 

حملية، و�شيكون لها وقع اأكرب على النمّو االقت�شادي عن طريق اإيجاد فر�ض عمل. وبالن�شبة 

عامة  درا�شات  اإعداد  على  العربية  احلكومات  تعمل  اأن  ُي�شتح�شن  النووية،  الطاقة  ال�شتخدام 
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ويف  جهة،  من  املتجددة  الطاقة  وم�شادر  الطاقة  كفاءة  يف  اال�شتثمار  وفوائد  تكاليف  حول 

الطاقة النووية من جهة اأخرى. وينبغي على احلكومات اأي�شًا اأن تتيح املجال ملعرفة اآراء النا�ض 

عمومًا يف م�شتقبل الطاقة النووية يف البلدان العربية.

�ل�سناعة

وتعزيز  املداخيل  جلني  والغاز  النفط  موارد  على  العربية  الدول  من  العديد  اعتماد  رغم  على 

ا�شتهالك  لُتخّف�ض  الكربون  الإدارة  متما�شكة  اإ�شرتاتيجيات  بعد  تطّور  مل  فاإنها  الت�شنيع، 

الطاقة وانبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون، ولتحّقق اأهدافًا بعيدة املدى يف املحافظة على املوارد 

واملنافع  الكيمائية  واملواد  والغاز  النفط  مثل  الكربون،  الكثيفة  فال�شناعات  امل�شتقبل.  الأجيال 

اأهّم م�شادر انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري  اإذا اعتربناها قطاعًا واحدًا، هي من  العامة، 

الب�شرية املن�شاأ. ومع ذلك، مل تبادر احلكومات العربية اإىل اتخاذ اأي موقف جريء لتخفي�ض 

فاإن  وهكذا  املدى.  القريبة  االقت�شادية  املكا�شب  تتخّطى  ذلك  فوائد  اأن  مع  االنبعاثات،  هذه 

حتى  العربية،  احلكومات  اإخفاق  يعك�ض  الكربون  منخف�شة  �شناعية  ا�شرتاتيجية  اأي  انعدام 

االآن، يف املوازنة بني النمو االقت�شادي الق�شري االأمد والتنمية امل�شتدامة اقت�شاديًا وبيئّيًا على 

املدى الطويل.

يف  ي�شاهم  اأن  العربية  البلدان  يف  الكربون  تخفي�ض  وم�شاريع  برامج  يف  اال�شتثمار  �شاأن  من 

الدول  على  ينبغي  اقت�شادية.  فر�شة  اإىل  املناخ  تغرّي  ب�شاأن  املتنامي  العاملي  ال�شغط  حتويل 

العربية اأن تبني ا�شرتاتيجيات تطوير �شناعي منخف�ض الكربون، مدفوعًة بالفر�شة املنا�شبة 

للتحّول اإىل اقت�شادات ذات كفاءة يف ا�شتخدام الطاقة. و�شيكون من اآثار ذلك تن�شيط القدرة 

التناف�شية لل�شناعة املحلية وتنويع م�شادر الدخل واإيجاد فر�ض عمل جديدة. وباالإ�شافة اإىل 

تخفي�ض انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري، يوؤدي ذلك اأي�شًا اإىل حت�شني نوعية الهواء.

واالإقليمي،  الوطني  ال�شعيدين  على  املنخف�ض،  الكربون  ا�شرتاتيجيات  تطوير  يتطلب 

توفريّية  تاأثريات  حتقيق  ميكن  حيث  الطاقة،  ا�شتهالك  يف  امل�شرفة  القطاعات  ا�شتهداف 

يف  كفاءة  االأكرث  االإنتاج  تقنّيات  تطبيق  االنبعاثات  لتخفي�ض  اخلطوات  اأهم  ومن  هامة. 

املعامل اجلديدة، واإدخال جتهيزات كفاءة الطاقة على املعامل القائمة حاليًا. وميكن تخفي�ض 

متطلبات الطاقة لكل طن من املنتجات بحدود 30 يف املئة. فمثاًل، حت�شينات كفاءة الطاقة يف 

�شناعة االأ�شمنت ميكن اأن تخّف�ض ا�شتهالك الطاقة ما بني 20 و40 يف املئة لكل طن اأ�شمنت. 

وهذا يعود بالفائدة على املنتج تبعًا النخفا�ض كلفة الطاقة.

من املبادرات االأخرى التي ت�شاهم يف حت�شني كفاءة عمليات الت�شنيع ا�شتخدام املحركات ذات 

املتجّددة.  الطاقة  وم�شادر  اال�شتهالك  يف  املقت�شدة  والتربيد  التدفئة  واأنظمة  العالية  الكفاءة 

ومن املهّم جّدًا اأن تدعم الدول العربية تلك املبادرات بحوافز مالية موؤاتية، خ�شو�شًا اأّن اأ�شعار 

الكهرباء ال�شائدة يف معظم البلدان العربية هي اأ�شعار منخف�شة. وال �شك يف اأن تكاليف طرح 

مثل هذه احلوافز �شتعّو�شها، ال بل �شتتجاوزها، التوفريات يف تكاليف توليد الكهرباء نتيجًة 

لتخفي�ض متطلبات حمل الذروة.

ة القطاع ال�شناعي من ا�شتهالك الطاقة الكهربائية يف البلدان العربية نحو 500000  تبلغ ح�شّ

كفاءة  زيادة  ب�شبب  الطاقة  متطلبات  من  املئة  يف   30 وبتخفي�ض  �شاعة.  كيلوواط  بليون 

ما  اأي  �شنويًا،  �شاعة  كيلوواط  بليون   150000 توفري  يتحّقق  اأن  ميكن  ال�شناعية،  العمليات 

قيمته نحو 12.3 بليون دوالر.

ميكن ا�شتخدام عدد من التدابري لدفع االأ�شواق املحلية نحو املنتجات ذات الكفاءة يف ا�شتهالك 
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تعزيز  اأجل  من  وذلك  اخلا�ض،  القطاع  يف  الفاعلة  للجهات  املالئمة  احلوافز  بتوفري  الطاقة، 

ال�شناعات القائمة. وبا�شتطاعة احلكومات فر�ض معايري احلّد االأدنى لكفاءة ا�شتخدام الطاقة 

واملياه التي يجب ا�شتيفاوؤها يف كل منَتج ُيطرح للبيع. كما ميكن منح املنافع العامة ح�شومًا 

للم�شاريع ال�شناعية التي ت�شرتي معّدات جديدة ت�شتويف حّدًا اأدنى معّينًا من معايري الكفاءة، 

اأو ت�شتبدل املعّدات القدمية غري الكفوءة لقاء مكافاأة ا�شمية. واذا ما ُرفعت تعرفة الكهرباء اأو 

ُعدلت هيكلّيتها بطريقة جتعل االإفراط يف اال�شتهالك اأكرث كلفًة، فاإن ذلك يزيد من االقتناع 

بفكرة �شراء معّدات جديدة اأ�شّد كفاءة يف ا�شتهالك الطاقة.

واملطلوب من احلكومات العربية، من اأجل خلق �شناعات جديدة منخف�شة الكربون وتنميتها، 

هذه  توّفر  اأن  وينبغي  اخلا�ض.  القطاع  لدعم  وطنية  �شناعية  �شيا�شة  اإ�شرتاتيجيات  تطّور  اأن 

�شّيًا منا�شبًا، وتبني اإطارًا �شيا�شّيًا وتنظيمّيًا مالئمًا لل�شناعات  ال�شيا�شة ال�شناعية و�شعًا موؤ�شّ

املنخف�شة الكربون، وتعّزز اإمكانات البحث والتطوير.

وعلى عك�ض االعتقاد ال�شعبي ال�شائد، فاإن معاجلة م�شاألة انبعاثات الغازات امل�شّببة لالحتبا�ض 

احلراري ميكن اأن تكون مربحة. وُي�شار اإىل اأن تدابري كفاءة الطاقة، وهي حمورية يف الكثري 

من مبادرات اإدارة االنبعاثات، تولد توفريات مبا�شرة يف النفقات بتخفي�ض ا�شتهالك الوقود. 

ثالث  يتجاوز  ال  مدى  يف  تكاليفها  الطاقة  كفاءة  تدابري  ت�شتعيد  االأحيان،  من  كثري  ويف 

�شنوات.

�لنقل و�ملو��سالت

يعود،  وهذا  فادح.  اأداء  �شوء  ومن  كثرية  نواق�ض  من  العربية  البلدان  يف  النقل  قطاع  يعاين 

بالدرجة االأوىل، اإىل عدم كفاية قدرات املوؤ�ش�شات العامة على تطوير اال�شرتاتيجيات الالزمة 

للتدّخل ب�شكل منا�شب وتخ�شي�ض اال�شتثمارات ب�شكل فاعل وحت�شني القدرات التنظيمية. 

ق لقطاع النقل، يف الغالب، القدرات الالزمة لتوفري خدمات موا�شالت  ونتيجة لذلك، مل تتحقِّ

موثوقة وماأمونة ومعتدلة الكلفة. وعلى رغم ارتفاع الطلب على خدمات املوا�شالت يف البلدان 

ال�شيارات  على  االعتماد  اإىل  النا�ض  وتدفع  متطّورة  غري  العام  النقل  �شبكات  تزال  ال  العربية، 

اخلا�شة. فقد لوحظ مثاًل اأّن زيادة اأعداد ال�شيارات راوحت بني 7 و10 يف املئة �شنويًا يف االأردن، 

وهذا الو�شع �شبيه مبا يحدث يف الدول العربية االأخرى. وعلى رغم توظيف اال�شتثمارات يف 

�شعيفًا  يظل  القطاع  هذا  اأداء  فاإن  االأخرية،  القليلة  العقود  يف  التحتية  وبناها  الطرق  �شبكات 

نتيجًة لالزدحام ال�شديد يف املراكز احل�شرية وتديّن جودة الهواء يف العديد من املدن وتدهور 

االأرا�شي وارتفاع معدالت انبعاثات الغازات امل�شّببة لالحتبا�ض احلراري.

ا�شتخدام  وزيادة  االنتقال  م�شافات  وطول  العربية  املدن  يف  العمراين  التمّدد  اأ�شباب  ولعل 

ال�شيارات تعود اإىل النمّو غري املنّظم و�شعف التخطيط. فقد جنم عن اإن�شاء املزيد من الطرق 

والقاهرة.  عّمان  مثل  احل�شرية  املراكز  حول  الزراعية  االأرا�شي  م�شاحات  نق�ض  ال�شريعة 

يف  واالإ�شابات  الوفيات  وتبلغ  والتاأخريات.  الكفاءة  عدم  من  االإقليمية  النقل  �شبكات  وتعاين 

اأخرى  حوادث ال�شري على الطرق يف عدد من الدول العربية ن�شبًا عالية باملقارنة مع مناطق 

من العامل، وذلك ما ي�شّبب املعاناة وفقدان املداخيل وارتفاع تكاليف الرعاية ال�شحية. وهذه 

جميعًا ُترتَجم خ�شائر اقت�شادية.

من  املئة  يف   32 عن  م�شوؤول  وهو  الكفاءة،  عدمي  للطاقة  كبري  م�شتهلك  العربي  النقل  وقطاع 

اإجمايل ا�شتهالك الطاقة و22 يف املئة من جممل انبعاثات الغازات امل�شّببة لالحتبا�ض احلراري 

يف البلدان العربية. كما ان رداءة نوعية الوقود وكرثة ال�شيارات القدمية عامالن ي�شاهمان، 

اإىل حّد بعيد، يف تديّن جودة الهواء يف اأجواء عدد من املدن العربية. وُتعترب انبعاثات غازات 
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البنية  واأو�شاع  احلالية  النقل  �شيا�شات  تداعيات  اأخطر  من  الهواء  وتلوث  احلراري  االحتبا�ض 

 161 االأردن  يف   2006 عام  الهواء  تلوث  اأ�شرار  تكاليف  اإجمايل  متو�شط  بلغ  فمثاًل،  التحتية. 

مليون دوالر اأو 1.15% من الناجت املحلي االجمايل. وبلغت تقديرات تكاليف الرعاية ال�شحية 

ب�شبب تلوث الهواء )وهو لي�ض ناجمًا عن و�شائل املوا�شالت وحدها( 10.9 بليون دوالر يف العام 

2008 يف 16 دولة عربية، وذلك يوازي 1.2 يف املئة من جمموع الناجت املحّلي االجمايل فيها.

هذه االأمناط يف قطاع النقل يف الدول العربية تعوق اأي حماولة خللق وظائف جديدة وتعزيز 

التنمية الريفية االجتماعية ـ ال�شيا�شية وتطوير التكامل االإقليمي. فاملدن العربية تكاد تختنق 

من جراء ازدحام املرور ورداءة نوعية الهواء والتلّوث ال�شو�شائي و�شعف الروؤية، وكل ذلك ال 

ر باخلري بالن�شبة لرفاه �شكان تلك املدن اأو قدراتها التناف�شية االقت�شادية. يب�شّ

املجتمعات  من  كثريًا  العربية  املدن  من  العديد  يف  املالئم  اجلماعي  العام  النقل  غياب  ويحرم 

من الو�شول اإىل املراكز االقت�شادية واخلدمات االجتماعية. ويوؤدي ذلك اإىل خ�شائر فادحة يف 

االإنتاجية االقت�شادية تراوح بني 3 و10 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل للبلد. ويزيد غياب 

النقل العام اجلماعي املالئم من تفاقم التفاوت االجتماعي والتهمي�ض.

واأنظمته  النقل  ومتويل  تخطيط  يف  املوؤثرة  احلكومية  ال�شيا�شات  تدّخالت  اأن  اإىل  ي�شار 

نقل  قطاع  نحو  التغيري  لدفع  ال�شروري  االأ�شا�ض  ت�شّكل  اأن  ميكن  ال�شيارات  وتكنولوجيات 

م�شتدام اأو اأخ�شر. وينبغي اأن يكون هدف هذه ال�شيا�شات توفري خدمات نقل موثوقة وماأمونة 

ومتدنية الكلفة، على اأن تكون كفوءة يف ا�شتهالك الطاقة، ويف الوقت نف�شه تخفي�ض التلوث 

واالزدحام والتمّدد العمراين الع�شوائي.

ومن التدابري التي ثبَت تدين كلفتها ن�شبّيًا، مع وفرة فوائدها االقت�شادية واالجتماعية والبيئية 

ا�شتهالك  اقت�شاد  معايري  وفر�ض  اجلماعي  العام  النقل  يف  اال�شتثمار  ق�شرية،  فرتة  خالل 

توريد  من  حتّد  �شوف  واملوا�شالت  النقل  تخطيط  يف  اخل�شراء  فاملنهجية  لل�شيارات.  الوقود 

ال�شيارات واإن�شاء الطرق ال�شريعة لتلبية الطلب املتنامي، و�شتحّول الرتكيز، بداًل من ذلك، اإىل 

ال�شيارات  اإ�شغال  العام وو�شع حوافز لزيادة ن�شبة  النقل  اإدارة الطلب على املوا�شالت بتعزيز 

وتخفي�ض امل�شافات التي تقطعها. وال بد من التذكري باأّن التدابري واالإجراءات التي توؤثر على 

اأمناط االنتقال وتقّلل االعتماد على ال�شيارات اخلا�شة هي اأجدى واأبعد اأثرًا من اال�شتثمارات 

التي ُت�شرف على اإن�شاء الطرقات ومتديد الطرق ال�شريعة، وهذه يف الغالب معاجلات موقتة.

لذا ينبغي تطوير قدرات موؤ�ش�شات النقل العام واأدائها متهيدًا العتماد ا�شرتاتيجيات املعاجلات 

ال�شحيحة. ويجب توجيه املوارد املالية نحو تو�شيع �شبكات النقل العام وغري ذلك من ممار�شات 

وا�شتخدام  املهّم�شة،  واجلماعات  الريفية  املناطق  اإىل  الو�شول  �شبل  وحت�شني  الطلب،  اإدارة 

تقنيات النقل االأخ�شر.

اأو  االأنفاق،  مرتو  �شبكة  يف  اأكان  �شواء  العام،  النقل  يف  االأموال  توظيف  جدًا  ال�شروري  ومن 

املرتو ال�شطحي، اأو القطارات، اأو احلافالت، اأو �شبكات النقل يف املجاري املائية. و�شتنجم عن 

ـ  االجتماعي  التطور  يف  امل�شاهمة  جانب  اإىل  العامة،  امليزانيات  يف  كربى  مالية  وفورات  ذلك 

االقت�شادي وتخفي�ض انبعاثات الغازات امل�شّببة لالحتبا�ض احلراري وحت�شني نوعية الهواء.

الطاقة  كفاءة  لرفع  نتيجًة   ،%50 بن�شبة  النقل  قطاع  بتخ�شري  ُمزَمع  هدف  حتقيق  مّت  ما  اإذا 

وزيادة ا�شتخدام النقل العام وال�شيارات الهجينة )هايربيد(، فيمكن توفري 280 بليون كيلوواط 

�شاعة �شنويًا اأي ما قيمته 23 بليون دوالر. ومن املمكن حتقيق كفاءة الطاقة يف النقل بال�شكك 
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احلديد بن�شبة ت�شل اىل 40%. كذلك ميكن بحلول �شنة 2015 حتقيق حت�شن بن�شبة 20% يف 

معايري كفاءة ا�شتهالك الطائرات للوقود اأكرث مما كانت عام 1997، وبن�شبة ت�شل اإىل 50% �شنة 

2050. ويقّدر اأّن حتويل 25% من جميع الرحالت اجلوية االأق�شر من م�شافة 750 كيلومرتًا اإىل 

خطوط ال�شكك احلديد ال�شريعة �شنة 2050، ميكن اأن يوؤدي اإىل تخفي�ض نحو 0.5 بليون طن 

من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون �شنويًا. واإذا ما حتّول 25% من جميع ال�شحن على الطرقات 

ثاين  من  طن  بليون   0.4 جتنب  فيمكن  احلديد،  ال�شكك  اإىل  كيلومرت   500 على  تزيد  مل�شافات 

اأوك�شيد الكربون �شنويًا. واإن انخفا�شًا بن�شبة 50% يف انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون املرتبطة 

بقطاع النقل يف البلدان العربية يخّف�ض خ�شائر الناجت املحلي االإجمايل بن�شبة 1.5 ـ 5%. واإذا 

البالغة 3.25%، فاحلا�شل هو توفري �شنوي مبقدار 61.8 بليون  الن�شبة املتو�شطة  ما اعتمدت 

دوالر )على اأ�شا�ض م�شتويات الناجت املحلي االإجمايل يف البلدان العربية عام 2010(.

�ملدن و�لعمارة

تعاين املدن العربية من �شوء التخطيط احل�شري، وت�شودها اأمناط فو�شوية من ا�شتخدامات 

عت  االأرا�شي والتمّدد العمراين املفرط. وكان لنموها غري املنّظم عّدة نتائج �شلبية. فقد تو�شّ

املاء  واإمدادات  بالنقل  املرتبطة  كتلك  التحتية،  بناها  منظومات  اإّن  حتى  مذهلة،  ب�شرعة 

رة عن تلبية حاجة ال�شكان. وهكذا جند اأن  والكهرباء واإدارة النفايات، اأ�شبحت جميعها مق�شّ

ازدحام حركة املرور و�شعف التخطيط يعيقان ب�شّدة التنّقل يف تلك املدن. وارتفعت م�شتويات 

تلّوث الهواء، الناجم بالدرجة االأوىل عن انبعاثات ال�شيارات، اإىل م�شتويات عالية جدًا يف املدن 

اإدارة النفايات ال�شلبة ومياه  الكربى يف العامل العربي. كما تعاين عّدة مدن من م�شاكل يف 

اإىل التخّل�ض  اأثره يف اللجوء غالبًا  ال�شرف. وكان للنق�ض يف �شبكات مياه ال�شرف الكفوءة 

عالوًة  ال�شاحلية.  املياه  اأو  ال�شوارع  اإىل  عادًة  االأمر  بها  ينتهي  حيث  قانوين،  غري  ب�شكل  منها 

هائلة،  ح�شرية  حتّوالت  غمار  حاليًا  ثراًء  االأكرث  العربية  املدن  من  العديد  يخو�ض  ذلك،  على 

اأو  اأو الثقافة  اإقليمية لعامل املال  يف �شباق الإحراز و�شعية املدينة العاملية والتحّول اإىل عا�شمة 

اأو الطب. لكن حجم ونوعية هذه امل�شاريع العامة الكربى يثريان ت�شاوؤالت  اأو االإعالم  التعليم 

حول  اأي�شًا  بل  فح�شب،  احل�شري  التطوير  يف  الهوية  ودور  الثقافية  الغربة  حول  ال  جّدية، 

اال�شتدامة البيئية.

بلغ التدهور البيئي داخل املدن العربية وحولها حدًا ينذر باخلطر. فتلّوث الهواء واملاء والرتبة 

االقت�شادي،  ال�شعيد  على  هامة  اأن�شطة  لعّدة  وتهديدًا  بالغ  �شحي  خطر  م�شدر  االآن  اأ�شبح 

خ�شو�شًا املتعلقة باإنتاج الغذاء. ولقد ُق�شي على العديد من االأنظمة البيئية واالأرا�شي الزراعية 

يف املدن العربية ويف حميطها نتيجًة للنمّو احل�شري غري املخّطط. وكان من نتيجة ذلك النمّو 

تلف م�شاحات من اأرا�ٍض زراعية حمدودة ومناطق حمّرجة ومراٍع واأج�شام مائية كاجلداول. 

ومواقع  للمدن  متنّف�شات  مبثابة  وهي  العامة،  اخل�شراء  امل�شاحات  يف  �شديد  نق�ض  وهناك 

اأو�شاع املدن يف الواليات املتحدة، يتبني  اإىل  يحتاجها ال�شكان للراحة واال�شتجمام. وبالنظر 

اأن معظمها ميتاز بوجود 20 ـ 40 مرتًا مرّبعًا من امل�شاحات اخل�شراء لكل فرد من ال�شكان. ويف 

املقابل، لي�ض يف دبي، التي بذلت جهودًا جبارة لتطوير مناطق خ�شراء عامة، �شوى 14 مرتًا 

مربعًا لكل فرد. اأما يف بريوت فالرقم هو مرت مربع واحد للفرد.

ويالحظ اأن اأ�شعار االأرا�شي وتكاليف البناء يف املدن العربية جتعل التو�شل اإىل حيازة امل�شكن 

الكلفة،  معقولة  الئقة  م�شاكن  اإىل  التو�شل  ال�شتحالة  ونتيجة  كثريين.  طاقة  فوق  املنا�شب 

وحيث  معدومة،  تكن  مل  اإن  كافية،  غري  االأ�شا�شية  اخلدمات  حيث  الفقرية  االأحياء  انت�شرت 

فيها  تنعدم  اإذ  بيئية،  بوؤرًا  البوؤ�ض  اأحياء  وتعترب  غام�شة.  االأرا�شي  بحيازة  املتعّلقة  االأو�شاع 

الع�شوائية  امل�شاكن  انت�شار  مقابل  ويف  املجاري.  مياه  ومعاجلة  ال�شلبة  النفايات  اإدارة  اأنظمة 

ال�شواحي  تطوير  وم�شاريع  امل�شّورة  اخلا�شة  املجّمعات  انت�شار  ازداد  املدن،  فقراء  توؤوي  التي 
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الف�شيحة حيث يقيم ال�شكان االأثرياء. غري اأن هذه امل�شاريع التطويرية القليلة الكثافة ال�شكانية 

وتو�شيع  العمراين  التمدد  زيادة  يف  وت�شاهم  املدن،  يف  االقت�شادي  ـ  االجتماعي  الفرز  تزيد 

منظومات  كفاءة  عدم  اإىل  يوؤدي  ما  �شحيًا،  خطرة  م�شتويات  اإىل  للمدن  اجلغرافية  التخوم 

البنية التحتية وارتفاع تكاليفها و�شعف اأدائها.

وهناك اأي�شًا �شوء كفاءة م�شتفحل يف ا�شتهالك الطاقة، وقد انت�شر يف جميع القطاعات واملدن 

انبعاثات  يف  االأوىل  الع�شر  الدول  بني  من  كانت  العربية  البلدان  بع�ض  اإّن  حيث  واأن�شطتها، 

االإجمايل.  املحلي  الناجت  من  وحدة  لكل  وبالن�شبة  للفرد  بالن�شبة  الكربون  اأوك�شيد  ثاين 

وت�شتاأثر املباين، يف املتو�شط، بـ35% من جممل ا�شتهالك الطاقة النهائي يف البلدان العربية. 

واالجتاه ال�شائد يف املنطقة هو قطاع البناء الذي ن�شاأ وتطّور من دون اإيالء االعتبارات البيئية 

اأنحاء  يف  حالّيًا  املوجودة  االأبنية  يف  واملياه  الطاقة  ا�شتخدام  اإن  اهتمام.  اأي  واالجتماعية 

ففي  خطري.  حّد  اإىل  الكفاءة  اإىل  يفتقر  والعامة،  التجارية  املباين  يف  وخ�شو�شًا  املنطقة، 

معظم االأبنية التجارية، ُتعترب اأنظمة التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء املركبة حاليًا من اأدنى 

اخليارات املتاحة يف كفاءة الطاقة، الأنها قائمة على التوفري يف الكلفة بداًل من الفاعلية. ومّما 

يزيد تفاقم هذه املمار�شة الدعم الكبري للكهرباء يف معظم بلدان املنطقة، حيث اإن دعم الطاقة 

يف العام 2006، مثاًل، جتاوز 7.1% من الناجت املحلي االإجمايل للمنطقة.

وتربز حتّديات كثرية حتول دون قيام اأي مبادرة لو�شع اأنظمة وكودات لكفاءة االأبنية. ومن 

اأهّم هذه التحديات نق�ض املعرفة الكافية داخل هذه ال�شناعة نف�شها، و�شعف اإمكانات االبتكار 

�شمن �شال�شل االإمدادات يف قطاعات البناء املحلية لتلبية الطلب على مواد ومكّونات اأجود، 

و�شعف القدرات املوؤ�ش�شية داخل الدوائر احلكومية ملراقبة ال�شروط البيئية وتطبيقها.

وال بد ملعاجلة هذه النواق�ض من منهجية جديدة يف تخطيط املدن واإدارتها التنظيمية، مبنية 

التوّجه  هذا  مثل  ي�شتمل  اأن  وينبغي  بيئيًا.  امل�شتدام  احل�شري  الت�شميم  مبادئ  اأ�شا�ض  على 

على حماية االأرا�شي الزراعية يف املدن وحولها، و�شمان �شالمة موارد املياه الطبيعية، واإيجاد 

ا�شتخدام  واعتماد  الطاقة،  ا�شتخدام  يف  كفاءة  ذات  اأبنية  وت�شميم  ماأمون،  عام  نقل  نظام 

واإعادة  املتوطنة،  النباتات  اأنواع  ت�شّم  التي  املفتوحة  اخل�شراء  امل�شاحات  و�شيانة  بكفاءة،  املاء 

النظر يف مفهوم اإدارة النفايات العتماد اإعادة التدوير ب�شكل وا�شع. هذه اجلهود �شوف تخلق 

جمتمعات ح�شرية �شليمة وذات اإمكانات اقت�شادية تناف�شية، توّفر ل�شّكانها معي�شة الئقة.

احلالية  املمار�شات  من  عدد  »تخ�شري«  ينبغي  خ�شراء،  واأبنية  مدن  اإىل  التحّول  ولت�شهيل 

الفعالة  االأدوات  اأهّم  من  عمرانيًا  االأرا�شي  ت�شنيف  وُيعترب  جديدة.  خ�شراء  تدابري  واإدخال 

يف �شيا�شات التخطيط احل�شري التي ميكن اأن تتبعها �شلطات املدن والبلديات. وهو يحدد، 

ميكن  التي  امل�شاحات  ومقدار  وحولها،  املدن  داخل  وموقعه  بناوؤه  ميكن  ما  اأ�شا�شي،  ب�شكل 

بناوؤها. وينبغي اأن ي�شتند حّكام املدن اإىل اآليات منا�شبة لل�شفافية واملحا�شبة، وذلك لتح�شني 

املتمكنة  االقت�شادية  امل�شالح  وجماعات  العقاري  التطوير  �شركات  وجه  يف  البلديات  موظفي 

القرارات  تكون  كي  بها،  التالعب  اأو  االأرا�شي  ت�شنيف  قوانني  يف  التدخل  يحاولون  قد  الذين 

املتخذة يف �شبيل امل�شلحة العامة فوق كل اعتبار.

تطوير  وم�شاريع  املدن  اأحياء  يف  ال�شكانية  الكثافة  ينظم  اأنه  االأرا�شي  ت�شنيف  فوائد  اأهم  من 

االأبنية املتعّددة االأغرا�ض. وهذا يتيح توفريًا اأف�شل للخدمات احل�شرية املتنوعة، كما ي�شهل 

ر التنّقل  وجود املراكز ال�شكنية والتجارية والتعليمية والثقافية والرتفيهية متقاربة، مّما يي�شّ

بينها ويعطي ال�شكان حرية التمّتع مبا تقّدمه املدار�ض واملحالت التجارية واملكاتب واحلدائق 

يخّف�ض  وبالتايل  م�شاكنهم،  من  قريبة  م�شافات  على  املوجودة  املرافق،  من  وغريها  العامة 
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ازدحام املرور يف املدن. وحتتاج املناطق احل�شرية الكثيفة ال�شكان اىل �شبكات نقل عام فّعالة 

لت�شهيل االنتقال بني اأنحاء املدينة، علمًا اأن هذه الكثافة ال�شكانية جتعل �شبكات النقل العام 

م�شاحات  توفري  اإىل  ما�شة  بحاجة  العربية  املدن  اأن  ذلك  كل  اإىل  ُي�شاف  اقت�شاديًا.  جمدية 

مالئمة للم�شاة، وحتى لراكبي الدراجات حيث ميكن ذلك.

د املبادئ  ولعل اإمكانات حتقيق اأف�شل النتائج تكمن يف منهجية الت�شميم املتكامل الذي يج�شّ

والتربيد  التدفئة  وجتهيزات  واجتاهه  البناء  �شكل  ومنها  الت�شميم،  مراحل  جميع  يف  البيئية 

ال  التي  »املنفِعلة«،  الت�شميم  عنا�شر  يف  العائد  اإىل  الكلفة  فن�شبة  املعمارية.  النواحي  و�شائر 

العنا�شر  حالة  يف  الن�شبة  من  بكثري  اأف�شل  هي  والكهربائية،  امليكانيكية  االأنظمة  ت�شتخدم 

»الفّعالة« التي ت�شتند اإىل تقنيات اأحدث. لذا ينبغي اال�شتفادة الق�شوى من عنا�شر الت�شميم 

املنفعلة التي ت�شتفيد من املناخ لتدفئة املباين اأو تربيدها مثاًل، وذلك قبل اال�شتثمار يف العنا�شر 

التقنية احلديثة. وُيتوّقع اأن يوؤدي دمج اعتبارات كفاءة الطاقة يف ت�شميم املباين اإىل تخفي�ض 

نحو 29% من االنبعاثات املرتقبة �شنة 2020. ونظرًا الأن قطاع املباين يف الدول العربية ي�شتهلك 

748 بليون كيلوواط �شاعة �شنويًا، فاإن تطبيق ن�شبة التخفي�ض هذه تعني اإنقا�ض 217 بليون 

كيلوواط �شاعة من اال�شتهالك �شنة 2020، ويف ذلك توفري 17.5 بليون دوالر �شنويًا.

املوؤ�ش�شّية  االأداة  هي  ومعايريه  البناء  كودات  فاإن  البناء،  ومواّد  االإن�شاء  اأعمال  خ�ّض  وفيما 

املوؤثرة يف ممار�شات االإن�شاء واختيار املواد. وت�شتطيع احلكومات و�شع �شيا�شات للم�شرتيات 

وباالإ�شافة  البلدية.  املقايي�ض  تنظم  التي  البناء  وقواعد  البناء  وتنفيذ  العقود  وموا�شفات 

اختيار  طريق  عن  للمباين  البيئي  االأداء  حت�شني  ميكن  واالإن�شاء،  الت�شميم  تكنولوجيا  اإىل 

نات مثل اأنظمة التدفئة والتربيد واالإ�شاءة واالأجهزة ومتديدات املاء. والتوفري  الرتكيبات واملكوِّ

الناجت من ترويج ا�شتخدام االأجهزة املنزلية وجتهيزات االإنارة واالأدوات املكتبية املوّفرة للطاقة، 

ميكن اأن ي�شل اإىل نحو 50% من التكاليف احلالية.

املراكز  يف  البطالة  م�شكلة  معاجلة  يف  خ�شراء  اأبنية  اإىل  التقليدية  االأبنية  حتويل  ي�شاهم 

اأن تكون لها �شوق متنامية يف املنطقة  احل�شرية، ويخلق كوادر جديدة من العاملني ينتظر 

جريت يف الواليات املتحدة، ُوجد اأّن حتويل املباين اإىل خ�شراء 
ُ
ويف اأنحاء العامل. ففي درا�شة اأ

اأو 4 وظائف غري مبا�شرة يف مقابل كل مليون دوالر  يوّلد ما بني 10 و14 وظيفة مبا�شرة و3 

ُينفق على حت�شينات الكفاءة. وينتظر اأن ي�شل ذلك يف املنطقة العربية اإىل �شعفي هذا املعّدل 

اأو ثالثة اأ�شعاف، نظرًا النخفا�ض معّدالت اإنتاجية العمال وعوامل الكلفة. لذا فاإن اإنفاق 100 

مدى  على  العربية  البلدان  يف  حاليًا  املوجودة  االأبنية  من  فقط   %20 لتخ�شري  دوالر  بليون 

ال�شنوات الع�شر املقبلة، با�شتثمار 10.000 دوالر يف املتو�شط على كل مبنى الإدخال تعديالت 

املال  راأ�ض  ا�شرتداد  فرتة  اأن  علمًا  جديدة،  وظيفة  ماليني   4 اإىل  يحتاج  اأن  ُيتوّقع  التح�شني، 

بالن�شبة لتعديالت كفاءة الطاقة واملاء ترتاوح بني �شنتني و7 �شنوات تبعًا مل�شتوى الدعم.

مع  والطاقة،  املاء  دعم  فاإلغاء  اجتماعي.  واآخر  اقت�شادي  جانب  اأي�شًا  البناء  قطاع  ولتخ�شري 

ا�شتخدام جزء من التوفري الناجم عن ذلك يف م�شاريع االإ�شكان االجتماعية اخل�شراء، ي�شاعد 

طريق  )عن  الدخل  املتدنية  العائالت  كاهل  عن  االأ�شا�شية  اخلدمات  تكاليف  عبء  رفع  يف 

مكّماًل  اخل�شراء  املباين  يف  اال�شتثمار  يكون  اأن  ميكن  ال�شياق،  هذا  ويف  الكفاءة(.  حت�شني 

لال�شرتاتيجيات االأخرى يف حت�شني و�شول الفقراء اإىل اخلدمات االأ�شا�شية وحت�شني ظروفهم 

املعي�شية. ويف الوقت نف�شه، فاإن تعديل الدعم يزيل اأحد اأهم عوامل اختالالت االأ�شواق، ويوّفر 

لتعزيز  �شيكون  ذلك،  على  وبناء  االإ�شكان.  �شوق  يف  اخل�شراء  للمباين  االقت�شادية  املربرات 

والتنمية  امل�شتدام  احل�شري  التحّول  على  االأثر  بالغة  انعكا�شات  االأخ�شر  البناء  ممار�شات 

من  وتعاين  مت�شارعًا  ح�شريًا  عًا  تو�شّ حاليًا  تعرف  منطقة  يف  االقت�شادية،  ـ  االجتماعية 
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معّدالت بطالة مرتفعة.

�سنة  �سي�سل  العربية  البلدان  يف  واالإن�ساء  البناء  على  االإنفاق  مقدار  اأن  اإىل  التقديرات  ت�سري 

2012 اإىل 116 ـ 233 بليون دوالر. واإذا تعّهدت احلكومات العربية بتخ�سري قطاع االإن�ساء، فاإن 

االإنفاق �سيزداد بن�سبة 20% يف اأقّل تقدير، مّما �سيزيد اال�ستثمارات بني 23 و46 بليون دوالر 

الوظائف  من   %10 �سُتوِجد  اخل�سراء  االإ�سافية  اال�ستثمارات  هذه  اأن  على  نف�سها،  ال�سنة  يف 

اجلديدة اخل�سراء يف ال�سنة نف�سها.

مالءمة  اأكرث  االأحيان،  معظم  يف  هي،  العربية  العمارة  يف  التقليدية  الت�سميم  مناهج  اإن 

ال�ستيعاب املتطّلبات البيئية. وتاأخذ هذه املفاهيم بعني االعتبار كثريًا من املعارف الع�سرية 

املتعلقة بالت�سميم املناخي ـ اأي عملية حتديد وفهم و�سبط التاأثريات املناخية يف موقع البناء 

ممّيزات الت�سميم التقليدي امل�ستدام بيئيًا  اأهم  ومن  لل�سّكان.  و�سّحي  مريح  جّو  – لتوفري 
احتواء املبنى على مكّونات مثل اأبراج الرياح والفناءات الداخلية وامل�ساحات اخل�سراء ونوافري 

يف  املنفعلة  الطاقة  ا�ستخدام  و�سائل  من  وغريه  املنزل  موقع  وتوجيه  التظليل،  وعنا�سر  املاء 

وا�ستلهامه  اإليه  الرجوع  ينبغي  املنطقة  يف  العريق  العمراين  الرتاث  هذا  التقليدية.  العمارة 

اأن يكون مكّماًل للتقنيات  وتطبيقه حيث يكون ذلك مالئمًا يف ظل الظروف املعا�سرة، على 

احلديثة وم�ساهمًا يف حتقيق اال�ستدامة البيئية والثقافية.

اإدارة النفايات ال�صلبة

واملمار�سات  اال�ستثمارات  و�سعف  بالتخلف  العربي  العامل  يف  النفايات  اإدارة  قطاع  يت�سف 

ال�سديدة اخلطورة يف »التخّل�ص من النفايات«. ومع اأن حجم النفايات املنَتجة اآخذ يف االزدياد 

ب�سكل مثري للقلق، فلي�ص لدى اجلهات ال�سيا�سية العليا التزام �سديد باإدارة النفايات، كما اإّن 

ال�سلبة  النفايات  الإدارة  متكاملة  خطط  اأو  وطنية  ا�سرتاتيجيات  اإىل  تفتقر  عربية  بلدان  عّدة 

بحلول  العربية  البلدان  يف  امُلنَتجة  البلدية  ال�سلبة  النفايات  كميات  تبلغ  اأن  ويتوّقع  البلدية. 

النفايات  جممل  من   %80 يقارب  ما  اأّن  ومع  �سنويًا.  طن  مليون   200 على  يزيد  ما   2020 �سنة 

اإعادة  معّدل  فاإن  التدوير،  والإعادة  ل  للتحلُّ قابل  العربية  البلدان  يف  املتوّلدة  البلدية  ال�سلبة 

التدوير ال يتجاوز %5.

من النواق�ص التي ت�سوب هذا القطاع غياب االأنظمة و�سعف مقايي�ص التخّل�ص من النفايات. 

فلي�ست هناك اأنظمة منا�سبة جلمع النفايات ونقلها، كما اإنها ال ت�سمل كل ال�سكان. وقد ت�سل 

امُلنَتجة،  اإىل 50% من جممل النفايات  النفايات غري املجموعة يف العديد من البلدان العربية 

والتي يذهب معظمها اإىل مكّبات مك�سوفة اأو م�سبوطة. وغالبًا ما ُي�ستخدم االإحراق يف الهواء 

بالنفايات  عادة  تختلط  البلدية  ال�سلبة  النفايات  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ساف  املكّبات.  هذه  يف  الطلق 

غري  ب�سكل  ال�سلبة  النفايات  اإلقاء  وبنتيجة  منها.  التخّل�ص  عملية  اأثناء  والطبية  ال�سناعية 

اجلوفية  واملياه  الهواء  تلّوث  اإىل  املتحّللة  منتجاتها  توؤدي  الطلق  الهواء  يف  وحرقها  �سليم 

�سل�سلة  تدخل  اأو  الهواء  اإىل  ذلك،  بعد  طريقها،  ثات  امللوِّ هذه  جتد  وقد  والرتبة.  وال�سطحية 

ب�سكل  النفايات،  اإدارة  متويل  معوقات  من  اإّن  كما  مبا�سرة.  �سحية  خماطر  بة  م�سبِّ الغذاء، 

بني  ما  تنفق  املدن  اأّن  املعروف  ومن  التكاليف.  ا�سرتداد  وحمدودية  امليزانّيات  �سعف  عام، 

20 و50% من ميزانياتها املكّررة املتاحة على اإدارة النفايات ال�سلبة، ومع ذلك فمن ال�سائع اأن 

يظّل ن�سف كميات النفايات يف املدن غري جمموع، واأاّل ت�سمل خدمات جمع النفايات ال�سلبة 

البلدية ن�سف �سكان املدن.

ر اأّن التكاليف ال�سنوية لالأ�سرار الناجمة عن �سوء اإدارة النفايات بلغت عام 2006 ما يوازي ن�سبة  ُيقدَّ

قطاع  اإىل  النفايات  اإدارة  حتويل  اأن  يعني  مّما  العربية،  للبلدان  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %0.3



XXXV البيئة العربية: القت�ضاد الأخ�ضر

اأخ�سر يخف�ض النفقات بقيمة 5.7 بليون دوالر، ا�ستنادًا اإىل اإجمايل الناجت املحلي يف العام 2010.

ما�سة  حاجة  تربز  فيه،  ال�سائدة  امل�ستدامة  غري  واملمار�سات  املتطّور  غري  القطاع  لو�سع  ونظرًا 

اإىل  وطمرها  وحرقها  رميها  من  البلدية،  ال�سلبة  النفايات  مقاربة  يف  عميق  حتّول  اإجراء  اإىل 

منهج الإدارة املوارد ي�سعى اإىل جني فوائد من مواد النفايات من خالل تقليل كميتها واإعادة 

ا�ستخدامها وتدويرها وا�سرتدادها. وهذا ما ال ميكن حتقيقه اإال باعتبار النفايات عبئًا خطريًا 

تاأخذ  بطريقة  ا�ستعماله  واإعادة  حتويله  ميكن  قّيمًا  اقت�ساديًا  موردًا  واعتبارها  الكلفة،  باهظ 

بعني االعتبار كل املخاوف املتعّلقة بال�سحة العامة والبيئة.

وخمّططات  النفايات  الإدارة  وطنية  ا�سرتاتيجّيات  تطّور  اأن  العربية  احلكومات  على  ينبغي 

عامة توفر الدعم ال�سيا�سي لاللتزام مبنهجية للنفايات ال�سلبة البلدية تقوم على تقليل كميتها 

اإىل احلّد االأدنى وحتويلها. والهدف من تخفي�ض النفايات هو اإلغاوؤها قبل اإنتاجها، والتقليل 

احلّد  اإىل  للتخفي�ض  االأ�سمل  التعريف  وي�سمل  واحد.  اآن  يف  و�سّمّيتها  النفايات  كميات  من 

االأدنى ثالثة عنا�سر هي على التوايل، بح�سب املرغوبية، جتّنب توليد النفايات اأو تقليلها ورفع 

جودتها من امل�سدر، وا�سرتداد املواد عن طريق اإعادة اال�ستعمال، واإعادة التدوير.

النفايات  خلدمات  الفعلية  التكاليف  معرفة  هي  املالية  اال�ستدامة  لتحقيق  الزمة  خطوة  اأول 

رت احتياجات اال�ستثمار يف هذا القطاع يف غرب  ال�سلبة البلدية يف البلدان العربية. وقد ُقدِّ

�سنويًا  دوالر  بليون   21.6 يفوق  مبا  املقبلة،  الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  اأفريقيا،  و�سمال  اآ�سيا 

 ،)%27( الكومبو�ست  و�سنع  الطمر   ،)%38( والتحويل  اجلمع  االآتي:  ال�سكل  على  موّزعة 

املعاجلة امليكانيكية والبيولوجية )17%(، حت�سني املكّبات اأو اإغالقها )12%(، حتويل النفايات 

اإىل طاقة )%6(.

وميكن تاأمني التمويل بفر�ض جمموعة تعرفات و�سرائب حملية، وت�سجيع ا�ستثمارات القطاع 

املعاد  املنتجات  بيع  من  االإيرادات  وزيادة  االأجل،  الطويلة  املنِتج  م�سوؤولية  واإقرار  اخلا�ض، 

ا�ستخدامها واملعاد تدويرها. ومع كل ذلك، فما يجني املداخيل االأكرب هو بناء اأ�سا�ض لتخفي�ض 

اإنتاج النفايات يف املقام االأول وتوظيف اال�ستثمارات يف البنية التحتية ال�سرتداد املوارد.

ومّما ي�سّجع اال�ستثمار يف تخفي�ض النفايات واإعادة ا�ستخدامها وا�ستعادتها ال�سيا�سات العامة 

وخمّططات  االبتكاري،  والتمويل  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  وال�سراكات  احلكومية، 

اقت�سادية،  حوافز  �سكل  اخل�سراء  ال�سيا�سات  هذه  تّتخذ  اأن  وميكن  التكاليف.  ا�ستعادة 

اإدارة النفايات ال�سلبة اخل�سراء،  والتزامات مب�سوؤوليات املنتج الطويلة االأجل، واأنظمة تعّزز 

وا�ستعادة التكاليف. وباالإمكان زيادة فعالية هذه ال�سيا�سات اإىل حّد كبري مبوا�سلة حمالت 

اأن االلتزام ال�سيا�سي وامل�ساركة  التوعية العامة وتثقيف اجلمهور والرتويج االجتماعي، علمًا 

اجلماهريية �سرطان اأ�سا�سيان لنجاح هذه ال�سيا�سات.

اإدارة النفايات ال�سلبة البلدية االقت�ساد ب�سكل مبا�سر، الأنها بحاجة اإىل وفرة يف اليد  ط  تن�سّ

اإدارة  قطاع  تطوير  اأما  واملعاجلة.  والنقل  املناولة  ومعدات  اآالت  يف  ا�ستثمارات  واإىل  العاملة 

خ�سراء للنفايات ال�سلبة البلدية، فاإنه يفتح اآفاق تنويع االقت�سادات العربية. وهو ي�ساهم يف 

اأخرى،  خلق وظائف جديدة وين�ّسط الطلب على املنتجات واالأنظمة واخلدمات يف قطاعات 

ومنها الزراعة وال�سناعة واالإن�ساء وحتويل النفايات اإىل طاقة واملعاجلة والنقل وجتارة التجزئة 

واخلدمات الفنية.

فر�سًا  اخل�سراء  البلدية  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  توفر  اقت�سادية،  ن�ساطات  عّدة  حتريك  واإىل 
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ت�شبيخ  ميكن  كما  الطاقة.  واإنتاج  الكومبو�شت  و�شناعة  التدوير  اإعادة  يف  عظيمة  ا�شتثمارية 

العربية،  البلدان  يف  البلدية  النفايات  من   %80 ـ   40 ت�شكل  التي  الع�شوية،  االأغذية  نفايات 

ل�شنع الكومبو�شت لال�شتخدام الزراعي، والإنتاج الغاز احليوي ال�شتخدامه عو�شًا عن الوقود 

ا�شرتداد  مع  اأكرب،  قيمة  ذات  منتجات  اإىل  النفايات  حتويل  حماوالت  اأن  ومع  االأحفوري. 

امل�شتقبل  يف  وجناحها  عها  تو�شّ اإمكانات  فاإّن  العربي،  العامل  يف  مهدها  يف  تزال  ال  الطاقة، 

واعدة. ومن هنا تاأتي اأهمية و�شع حوافز الإنتاج الكومبو�شت الع�شوي اأو ا�شرتداد الطاقة من 

النفايات ال�شلبة بهدف جذب اال�شتثمارات الالزمة.

�ل�سياحة

التنويع  يف  ت�شاهم  وهي  العربية،  الدول  معظم  اقت�شادات  يف  هاّمًا  قطاعًا  ال�شياحة  اأ�شبحت 

االقت�شادي واإيجاد فر�ض العمل وك�شب اإيرادات بالعمالت االأجنبية. غري اأّن التاأثريات البيئية 

ال�شراء  تنظيم  فعدم  القطاع.  لهذا  االقت�شادية  االإجنازات  د  تبدِّ املالئمة  غري  واالجتماعية 

اإىل  اأّدى  املنتجعات،  بناء  يف  بالفو�شى  مقرونًا  وال�شيافة،  والرتفيه  االإقامة  وخدمات  وال�شفر 

االإفراط يف ا�شتخدام الطاقة وا�شتغالل املياه من دون اأي ِح�ّض بامل�شوؤولية وتوليد كميات هائلة 

من النفايات. لذا يتزايد اإ�شهام هذا القطاع يف االنبعاثات العاملية لغازات االحتبا�ض احلراري 

البيئية  النظم  تدهور  اإىل  البحرية  املنتجعات  بناء  يف  ع  التو�شّ ويوؤدي  �شنويًا.   %3 ـ   2 مبقدار 

ال�شياحة  اأمناط  اإدخال  م�شاعفات  حول  والت�شاوؤالت  ال�شكوك  تربز  كما  والبحرية.  ال�شاحلية 

العاملية التوّجه على املجتمع والثقافة والتنمية االجتماعية.

�إىل  �لتحّول  لت�سهيل  �لوطنية  �ل�سُعد  على  �جلهود  بذل  جانب  �إىل 

�القت�ساد �الأخ�سر، ينبغي تفعيل �لتعاون بني �لدول �لعربية. و�سعيًا 

لتحقيق هذه �لغاية، يقرتح �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية عدد�ً من 

�حلكومات  و�إد�رتها  �إن�سائها  على  تعمل  �أن  على  �الإقليمية،  �ملبادر�ت 

�لتعاون  وجمل�ص  �لعربية  �لدول  جامعة  مثل  �الإقليمية  و�ملوؤ�س�سات 

�خلليجي.

موؤ�س�سة  �إىل  حاجة  ثّمة  �مل�ستد�مة:  للتنمية  �لعربية  �ملوؤ�س�سة 

يف  و�ملوؤ�س�سات  �لعامة  �ل�سيا�سات  �سانعي  لتوجيه  �إقليمية  عربية 

�مل�ستد�مة،  للتنمية  �لعربية  للموؤ�س�سة  وميكن  �لعربية.  �لبلد�ن 

�ملقرتحة، �لقيام بهذه �ملهمة عن طريق حتديد �أنو�ع �ل�سيا�سات �لعامة 

�لالزمة للتحول �إىل �القت�ساد �الأخ�سر. وت�سّم مهّمات �ملوؤ�س�سة تو�سيح 

وتقدير فو�ئد وتكاليف �سيا�سات �لقطاع �ملقرتحة، �لتي ت�ستمل على 

�حلو�فز و�إ�سار�ت �الأ�سعار و�لدعم و�حل�سومات �أو �الإعفاء�ت �ل�سريبية 

�الأعباء  تزيد  ال  �لتي  و�لتخفي�سات  �الأخ�سر  �لتمويل  و�آليات  و�ملنح 

�أن توؤخذ بعني �العتبار،  �أخرى. وينبغي  �آليات  �إىل جانب  �ل�سريبية، 

�لعدل و�الإن�ساف، و�لتاأثري على  �ل�سيا�سات، م�سائل مثل  عند تقييم 

�ل�سكان،  �سر�ئح  جميع  على  �ملحتملة  و�مل�ساعفات  �ملعنية،  �لفئات 

تنظيم  مهمة  �ملوؤ�س�سة  بهذه  تناط  �أن  وينبغي  �لفقر�ء.  خ�سو�سًا 

دور�ت تعليمية �سريعة للتنفيذيني حول �ل�سيا�سات، وذلك لتنمية 

�ل�سيا�سات  �سانعي  لدى  �لعامة  �ل�سيا�سات  �سياغة  قدر�ت  وتطوير 

در��سية  حلقات  �إقامة  كذلك  وميكن  �ملتو�سطة.  �ملر�تب  يف  �لعرب 

�ملمار�سات  �أف�سل  لن�سر  �ل�سيا�سات  ل�سانعي  توجيهية  و�جتماعات 

وتبادل �خلرب�ت حول �سيا�سات �لتنمية �مل�ستد�مة.

حاجة  هناك  �ستكون  و�لتنمية:  لالأبحاث  �لعربي  �ل�سندوق 

لتلبية  �ملبتَكرة  �خل�سر�ء  و�الأ�ساليب  و�ملنتجات  �لتكنولوجيات  �إىل 

على  يحّث  ومما  �الأخ�سر.  �القت�ساد  �إىل  �ملنطقة  حتّول  �حتياجات 

لذلك  حمّلّيًا.  لة  و�ملموَّ �ملنفذة  و�لتنمية  �لبحث  �أعمال  �لتجديد 

�لعرب لالطالع  �أمام  �ل�سبيل  لتمهيد  فيها �سروري  �ال�ستثمار  فاإن 

و�ل�سندوق  �لتنمية.  مر�حل  خمتلف  يف  �البتكار�ت  على  مبا�سرة 

�لالزم  �لتمويل  يوّفر  �أن  ميكن  �ملقرتح  و�لتنمية  لالأبحاث  �لعربي 

ومنّظمات  �الأبحاث  موؤ�س�سات  يف  و�لتنمية  �لبحث  ن�ساطات  لدعم 

حتويل  �إىل  وباالإ�سافة  و�جلامعات.  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 

و�لتطوير  �لبحث  فاإن  جديدة،  منتجات  �إىل  �خل�سر�ء  �ملفاهيم 

�أ�سا�سيان خللق و�نتهاز �لفر�ص �لتي تقود �إىل هو�م�ص ربح مرتفعة 

عات �قت�سادية. وتو�سّ

�ملتجّددة  �لطاقة  بر�مج  تز�ل  ال  �ملتجّددة:  للطاقة  �لعربي  �ملركز 

طور  ويف  مبعرثة  �ملنطقة،  بلد�ن  جميع  يف  �ملختلفة،  �لنطاقات  ذ�ت 

�الختبار مبعظمها وتفتقر �إىل �لتن�سيق �الإقليمي. لذلك يقرتح �إن�ساء 

�ملركز �لعربي للطاقة �ملتجّددة، لدعم �عتماد حلول �لطاقة �ملتجّددة 

مبادرات اإقليمية مقرتحة
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تبلغ ح�شة ال�شرق االأو�شط 6% يف �شوق ال�شياحة العاملية، وح�شة �شمال اأفريقيا 2%. وترتاوح 

ن�شبة ال�شياحة الدولية اإىل الناجت املحلي االإجمايل بني 26% يف لبنان، و17% يف االأردن، و%12 

ال�شياحة  اإيرادات  ن�شبة  اأما  البحرين.  يف  و%9  وتون�ض،  املغرب  من  كل  يف  و%10  م�شر،  يف 

الدولية اإىل جممل ال�شادرات عام 2009 فكانت االأعلى يف لبنان )33%(، يليه االأردن )%28( 

ثم املغرب )26%( فم�شر )22%( و�شورية )19%(. وقد اأّمنت ال�شياحة يف م�شر وظيفة واحدة 

من كل 7 وظائف يف العام 2010. كما بلغت ح�شة ال�شياحة من اإجمايل التوظيف يف املنطقة 

العربية عام 2010 نحو %4.

وعلى اأ�شا�ض القدرات املحتملة يف املنطقة جلذب ال�شياحة الدولية واحلاجة للتنويع االقت�شادي 

ال�شاحلية  املنتجعات  اإىل  فباالإ�شافة  كثرية.  ا�شتثمارات  القطاع  هذا  جذب  التوظيف،  وفَر�ض 

املوؤمترات  اأقدامها يف �شوق  اأخرى يف املنطقة  خت دول  اأفريقيا العربية، ر�شّ يف بلدان �شمال 

ودبي  اأبوظبي  ومنها  الغر�ض،  لهذا  مقا�شد  اأ�شبحت  بحيث  الثقافية  واللقاءات  واالجتماعات 

)يف االإمارات( وُعمان وقطر.

م�شر  يف  ال�شياحية  املقا�شد  اأهم  من  عدد  يف  ال�شياحي  التطوير  يف  حاليًا  الغالب  االجتاه 

وهي  املتكاملة،  ال�شياحية  املراكز  على  يركز  العربي  اخلليج  وبلدان  وتون�ض  واملغرب  واالأردن 

عادة م�شاريع تطوير وا�شعة تتجاوز م�شاحتها 200000 مرت مربع، وتقع يف املناطق ال�شاحلية. 

وميادين  للمراكب  واأحوا�ض  جتارية  وحمالت  وبيوت  فنادق  جمموعات  املراكز  هذه  وت�شم 

اأكرث  ومن  النفايات.  من  كبرية  كميات  وتخّلف  بكثافة  واملياه  الطاقة  ت�شتهلك  وهي  غولف، 

�لتعاون  لت�سهيل  �لوطنية  �ملبادر�ت  �لعمل بني  وتن�سيق  �ملنطقة  يف 

وتبادل �خلرب�ت.

�سرعة  �إىل  بالنظر  �مل�ستد�مة:  للمجتمعات  �الإقليمي  �ملركز 

وترية �لتو�سع �حل�سري وحركة �لبناء يف �ملنطقة و�نعكا�ص ذلك على 

طلب �خلدمات وتوفريها وتوزيعها، من �ل�سروري جّد�ً تبّني مبادئ 

وممار�سات �لت�سميم �حل�سري �مل�ستد�م يف �إد�رة تنمية �ملدن. ُيكّلف 

�الأر�ص  ��ستخد�م  �أمناط  ممار�سات  �أف�سل  ن�سر  مبهّمة  �ملركز  هذ� 

وم�ساريع تطوير �الأبنية �ملتعّددة �الأغر��ص وقو�عد ت�سنيف �الأر��سي 

من  �لبناء  وكود�ت  معايري  �ملركز  يطّور  �أن  ُينتظر  كما  �لذكّي.  و�لنمّو 

�أجل ت�سييد مباٍن خ�سر�ء وم�ستد�مة ت�سمل �إعادة تدوير مياه �ل�سرف 

و�لنفايات �ل�سلبة.

�إىل  �لعربية  �لبلد�ن  حتتاج  �الأنظف:  لالإنتاج  �الإقليمية  �ل�سبكة 

�إن�ساء �سبكة فّعالة من مر�كز وطنية لالإنتاج �الأنظف، وذلك لت�سجيع 

تتوىّل  �لنظيفة.  و�لعمليات  �لنظيف  �الإنتاج  يف  �ملمار�سات  �أف�سل  ن�سر 

عني على �لتحّول �إىل �أمناط �إنتاج  هذه �ل�سبكة مهّمة تطوير قدر�ت �مل�سنِّ

�أكرث ��ستد�مة وتخفي�ص توليد �لنفايات و��ستخد�م �ملو�رد بكفاءة.

�مل�ساريع �لزر�عية �الإقليمية: ثّمة حاجة ما�سة لتعزيز �لتعاون 

�أن يوؤّدي  �مل�ستد�مة. ويوؤّمل  �لزر�عة  �لعربية يف جمال  �لبلد�ن  بني 

�لتعاون و�ملبادر�ت �مل�سرتكة يف ميد�ن �لزر�عة �إىل حت�سني ��ستخد�م 

�أ�سا�ص  على  �ملنطقة،  يف  ممكن  حّد  �أق�سى  �إىل  �ملياه  ومو�رد  �الأر�ص 

للمنطقة  �لغذ�ئي  �الأمن  يف  �مل�ساهمة  مع  بلد،  لكل  �ملقاَرنة  �ملز�يا 

فاإنها  �إقليمية،  ُو�سعت م�ساريع زر�عية  و�إذ� ما  �لريفية.  وتنميتها 

فيها  مبا  �لعربية،  �لدول  خمتلف  مو�رد  متكاملة  بوتقة  يف  جتمع 

�أن  وينبغي  و�خلربة.  �ملالية  و�ملو�رد  و�ملاء  �لعاملة  و�ليد  �الأر�ص 

تهدف م�ساريع �لزر�عة �مل�ستد�مة �الإقليمية �إىل �إيجاد وظائف جديدة 

وزيادة �إنتاجية �الأر��سي �ملزروعة و�لتمّكن من زر�عة �أكرب م�ساحات 

ممكنة من �الأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة با�ستخد�م ممار�سات �لزر�عة 

�مل�ستد�مة.

�أن  �لعربية  �لدول  على  �لعربية:  �الإقليمية  �ملو��سالت  �سبكة 

�لكلفة  ومعقولة  ونظيفة  كفوءة  حديد  �سكك  �سبكة  �إن�ساء  تدر�ص 

ونقل  �الأفر�د  �نتقال  �ل�سبكة  هذه  و�ست�سّهل  جميعًا.  بينها  لرتبط 

�القت�سادي  و�لتكامل  �لتجارة  حركة  تعّزز  وبالتايل  �لب�سائع، 

�الإقليمي. وال �سك يف �أن �سبكة �ل�سكك �حلديد �سوف تخّف�ص تكاليف 

�لنقل و�ملو��سالت وتتيح �لو�سول �إىل �الأ�سو�ق �الإقليميةـ  وهو �أمر غري 

ممكن من دونها ـ وتن�ّسط �قت�ساد�ت �لقرى و�لبلد�ت و�ملدن، وحتى 

�ملناطق، �لتي متّر بها. كل ذلك ي�سجع �الأن�سطة �القت�سادية �لزر�عية 

و�ل�سناعية و�ل�سياحية و�لثقافية و�لتعليمية و�خلدماتية. وينبغي 

�إعطاء �أولوية لدر��سة �إمكانية ت�سيري �لقطار�ت بالطاقة �لكهربائية.
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تبتلع  التي  الغولف  مالعب  �شيانة  العربية  البلدان  يف  املتكاملة  ال�شياحية  املراكز  اهتمامات 

ط ا�شتهالك املياه يف ملعب  كميات هائلة من املياه، مع اأنها مورد �شحيح يف املنطقة. فمتو�شّ

غولف واحد يف منطقة اخلليج يقّدر بـ 1.16 مليون مرت مكعب �شنويًا، وي�شل يف دبي اإىل 1.3 

مليون مرت مكعب، وهي كمية كافية الحتياجات 15000 من مواطن �شنويًا.

اإن انعدام االأنظمة امُللزمة وغياب املراقبة هما من اأهم العوائق التي تعرت�ض التحول اإىل قطاع 

�شياحة م�شتدام. فاملبادرات اخل�شراء يف قطاع ال�شياحة العربية تكاد تكون اختيارية مبجملها، 

الأن احلكومات العربية الراهنة عاجزة اأو غري راغبة يف �شياغة واإنفاذ املعايري التنظيمية الالزمة 

ل�شبط اأعمال امل�شتثمرين و�شركات التطوير العقاري. اأ�شف اإىل ذلك اأن حوافز اال�شتثمار يف 

ال�شياحة اخل�شراء حمدودة جدًا. اأما �شروط تطوير املراكز ال�شياحية املتكاملة فنادرًا ما تفر�ض 

اأي اجراءات بيئية. حتى اإن احلكومات تدعم الكهرباء واملاء والوقود، مّما يدفع اإىل االإفراط يف 

ا�شتهالك هذه املوارد وما ي�شتتبع ذلك من تاأثريات بيئية �شلبية.

ويتّم اإجراء درا�شات تقييم االأثر البيئي على كل م�شروع مبفرده، وهذا يعّقد فعاًل تقييم االآثار 

احلكومية  الدوائر  فاإن  ذلك،  على  عالوًة  واالقت�شاد.  البيئية  على  ال�شياحة  الأعمال  الرتاكمية 

الكافية  اخلربة  اإىل  االأحيان،  اأكرث  يف  تفتقر،  البيئي  االأثر  تقييم  درا�شات  مبراجعة  املوكلة 

الإ�شدار تو�شيات اإ�شافية من اأجل التدابري الت�شحيحية.

واإذا كان من واجب وزارة ال�شياحة �شياغة اال�شرتاتيجية العامة لقطاع ال�شياحة، فاإن اإعدادها 

الوثيق  وبالتعاون  العالقة  ذات  واجلهات  املخت�شة  االأخرى  الوزارات  مب�شاورة  يتّم  اأن  ينبغي 

معها. ذلك الأن امل�شائل املتعلقة باملياه والطاقة والنقل والبناء واإدارة النفايات والبنية التحتية 

ال�شياحة.  وزارة  اخت�شا�شات  �شمن  جميعها  تقع  ال  االقت�شادية  ـ  االجتماعية  والتنمية 

اأن  ينبغي  واخل�شراء  امل�شتدامة  ال�شياحة  لتعزيز  ال�شيا�شات  يف  املطلوب  ق  املن�شَّ والتجاوب 

زة والتمويل والتقنيات املالئمة للبيئة وبناء  اآليات ت�شّم االأنظمة والتدابري املحفِّ ي�شمل حزمة 

ق هذه اجلهود بني الوزارات والدوائر املخت�شة املتعّددة. القدرات، على اأن تن�شَّ

املحافظة  يف  فاعاًل  دورًا  املجتمعات  على  املعتمدة  الثقافية  وال�شياحة  البيئية  ال�شياحة  توؤدي 

على الطبيعة ودعم االقت�شادات املحلية واإيقاف الهجرة من الريف اإىل املدينة، وبذلك ت�شاهم 

واحلكومات  الدولية  املنظمات  تقّدم  اأن  مبكان  االأهمية  من  لذا،  الفقر.  حمو  يف  فاعل  ب�شكل 

العربية الدعم املايل لهذه ال�شوق الهامة على �شغر حجمها.

يتوجه االهتمام الدويل حاليًا اإىل ال�شياحة امل�شتدامة، وهي مفهوم اأ�شمل من ال�شياحة البيئية، 

جتذب  وماأمونة  نظيفة  ببيئات  تتمّتع  التي  فاالماكن  التقليدية.  ال�شياحة  حمّل  للحلول 

اأكرب. فاإذا ما زادت الدول العربية  اأكرث من االأماكن امللّوثة واملكتّظة، وتاأتي مبداخيل  ال�شياح 

ا�شتثماراتها يف ال�شياحة امل�شتدامة، فاإنها بذلك تزيد ح�شتها يف �شوق ال�شياحة الدولية وتوّفر 

املزيد من الوظائف اخل�شراء اجلديدة وجتني اأرباحًا اأكرث يف اآن واحد.

الدولية  ال�شياحة  ازدياد  فاإن   ،2010 العام  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  م�شتويات  اإىل  ا�شتنادًا 

ر بـ228 بليون دوالر  بن�شبة 12% يف الدول العربية ميكن اأن يوؤدي اإىل زيادة يف االإيرادات تقدَّ

�شوق  جممل  يف  القطاع  هذا  ة  ح�شّ يرفع  مّما  جديدة،  وظيفة  مليون   5.6 يخلق  كما  عام،  كل 

العمل اإىل %10.

َوْقع  مدى  لقيا�ض  واملياه  الطاقة  ا�شتهالك  على  امل�شتدامة  ال�شياحة  اآثار  تقييم  اأي�شًا  وميكن 

قطاع  جذب   ،2010 العام  تقديرات  اإىل  ا�شتنادًا  اال�شتهالك.  خف�ض  على  الكفاءة  رفع  تدابري 
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يقيم  �شائح  لكل  الطاقة  ا�شتهالك  متو�شط  اأن  علمًا  �شائح،  مليون   59.2 نحو  العربية  ال�شياحة 

اأعلى من معّدل اال�شتهالك يف املنطقة بـ%20.  اأ�شبوع يقّدر بـ798 كيلوواط �شاعة، وهو  مدة 

اأن  ر  ُيقدَّ املتجّددة  الطاقة  م�شادر  وا�شتخدام  الطاقة  كفاءة  تدابري  اعتماد  بني  املزج  فاإن  لذا 

يوؤدي اإىل خف�ض 45% من اال�شتهالك، وهذا ُينق�ض 360 كيلوواط �شاعة من ا�شتهالك الطاقة 

لل�شائح الواحد يف اأ�شبوع واحد، اأي ما ي�شل اإىل 21300 مليون كيلوواط �شاعة �شنويًا يف كامل 

املنطقة العربية. كما اإن ذلك �شيخّف�ض 52% من انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون. اأما تدابري 

ط  كفاءة املياه ف�شيكون من تاأثرياتها خف�ض ا�شتهالكها بن�شبة 18%. وعلى افرتا�ض اأن متو�شّ

ا�شتهالك املياه لكل �شائح هو 300 ليرت يومّيًا، فاإن خف�ض 18% من ا�شتهالك املياه �شيوّفر على 

البلدان العربية �شرف 22400 مليون ليرت �شنوّيًا.

مالحظات ختامية

ف�شيغة  املاأمولة.  االأ�شا�شية  التطّلعات  ق  حتقِّ ومل  اأدائها  يف  العربية  االقت�شادات  رت  ق�شّ لقد 

التنمية احلالية التي اّتبعتها الدول العربية مل ُتثمر حتى االآن يف حت�شني ظروف املاليني يف 

العامل العربي. وهكذا جند اأّن معّدالت البطالة مرتفعة جّدًا، والفقر م�شتع�ٍض ومزمن، واالأمن 

تراوح  العربية  االقت�شادات  فيما  التقهقر،  يف  اآخذة  والبيئة  املنال،  بعيد  َوْهم  واملائي  الغذائي 

مكانها ببنيتها ال�شعيفة وعدم كفاءتها وافتقارها اإىل التنّوع.

خالل العقد املا�شي، حققت بلدان عربية معدالت منو اقت�شادي �شريعة ب�شبب ارتفاع اأ�شعار 

الطفرة  هذه  باآثار  غالبًا  ت�شعر  مل  االقت�شادي  الهرم  اأ�شفل  يف  الرازحة  البلدان  لكن  النفط. 

االقت�شادية االأخرية.

على كل حال، االأو�شاع ال�شلبية احلالية لالقت�شادات العربية هي نتيجة اأمور اأبعد من تق�شري 

ال�شيا�شات وعجز االأمناط االقت�شادية. فلطاملا كانت اأنظمة احلكم العربية عاجزة عن االإقرار 

باأن االقت�شاد والبيئة واملجتمع هي ثالوث مرتابط. وحتى عندما ُوجد مثل هذا االإدراك مل تتوّفر 

القدرة وال االإرادة ال�شيا�شية ملعاجلة الو�شع من زاوية هذا الرتابط. لذلك مل تدعم االقت�شادات 

وقوف  يعّلل  ما  الوا�شحة  احلقيقة  هذه  يف  ولعل  امل�شتدامة.  التنمية  ا�شرتاتيجيات  العربية 

االقت�شادات العربية، حاليًا، عاجزة حتت وطاأة هذه االآثار املرتاكمة التي دفعت بها اإىل حافة 

الهاوية.

اأظهرت االنتفا�شات اأن حت�شني االأو�شاع االجتماعية ـ ال�شيا�شية، مبا فيها العدالة االجتماعية 

نواق�ض  جتذر  مدى  اأي�شًا  واأظهرت  التنمية.  من  يتجزاأ  ال  جزء  هو  االقت�شادي،  والتمكن 

االنتفا�شات  واأو�شحت  املداخيل.  وتباينات  االجتماعي  التهمي�ض  يف  العربية  االقت�شادات 

املطلب ال�شعبي بالتغيري.

لذا تواجه االقت�شادات العربية حتّديات عديدة وتقف على مفرتق طرق بالن�شبة اإىل امل�شتقبل. 

فاأمامها طريق االقت�شاد »البّني« الذي يعد بنمّو اقت�شادي ق�شري املدى من حيث الناجت املحلي 

اأما طريق االقت�شاد  املال االجتماعي والبيئي.  راأ�ض  االإجمايل مع موا�شلة ا�شتنزاف خمزون 

االجتماعية  الظروف  ن  حت�شّ �شمان  مع  االقت�شادية  التنمية  بتن�شيط  فيعد  »االأخ�شر« 

اال�شتثمار  العربية  احلكومات  على  توجب  التي  االأ�شباب  التقرير  هذا  ويو�شح  والبيئية. 

االأخ�شر  االقت�شاد  فاإن  االأحوال،  مطلق  ويف  امل�شتقبل.  يف  االأخ�شر  االقت�شاد  اإىل  للو�شول 

يهّيئ الظروف لال�شتقرار االجتماعي واال�شتدامة البيئية واملرونة االقت�شادية وللهوّية الثقافية 

االأ�شيلة التي ي�شبو اإليها العرب.
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غالبًا ما ي�شار اإىل الدول العربية باأنها بلدان منطقة ذات منّو �شّكاين �شريع على ِقّلة مواردها 

من املاء واالأرا�شي الزراعية. ومع اأن هذه الوقائع قد متّثل وجهًا من وجوه احلقيقة فعاًل، فال 

جدل يف اأّن لل�شيا�شات العامة دورًا عظيمًا يف تعزيز االإدارة امل�شتدامة لهذه املوارد مبا ي�شمن 

فعاًل  موؤّثرة  العامة  فال�شيا�شات  وماء(.  )غذاء  ال�شكان  جلميع  االأ�شا�شية  االحتياجات  تلبية 

وميكن اأن تكون فاعلة على �شعيد ا�شتخدام املوارد ب�شكل م�شتدام.

ر بانطالق عملية اإعادة نظر  اإّن توّجه االإرادات اإىل اّتباع مناهج االقت�شاد االأخ�شر فر�شة تب�شّ

التقرير  اأ�شار وا�شعو هذا  العربية. ولقد  البلدان  ال�شائدة يف  العامة  ال�شيا�شات  اإىل  العمق  يف 

يف كل ف�شل اإىل االإ�شالحات ال�شرورية يف ال�شيا�شات للتحّول اإىل االقت�شاد االأخ�شر. فهدف 

اأنحاء  يف  مناق�شات  موا�شيع  تكون  اأن  االأفكار  هذه  طرح  من  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

العامل العربي، حول كيفية م�شاهمة االقت�شاد االأخ�شر يف قيام روؤية جديدة لنظام اجتماعي 

واقت�شادي خمتلف، ياأخذ يف احل�شبان التكاليف واملنافع واملخاطر املتعّلقة باخليارات املختلفة 

التي قد تتخذها ال�شيا�شات.



القت�صاد الأخ�صر يف عامل عربي متغيرّ هو الرابع يف �صل�صلة التقارير ال�صنوية التي ي�صدرها املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )اأفد(، بعد »البيئة العربية : حتديات امل�صتقبل« عام 2008، و«اأثر تغي املناخ على البلدان 

العربية« عام 2009، و«املياه : اإدارة م�صتدامة ملورد متناق�ص« عام 2010. وتعترب تقارير اأفد الآن امل�صدر 

الرئي�صي املوثوق عن البيئة العربية، وهي اأثرت اإيجابًا يف ال�صيا�صات على امل�صتويني الوطني والقليمي.

ي�صتهدف تقرير 2011 ثمانية قطاعات اقت�صادية حيث يتوقع اخلرباء »حتولت خ�صراء«، وهي الزراعة، 

املياه، الطاقة، ال�صناعة، النقل، املدن واملباين، اإدارة النفايات، ال�صياحة. ويعر�ص التقرير درا�صات حالة، مبا 

فيها ق�ص�ص جناح وف�صل، لتعميم اخلربات وال�صتفادة من التجارب.

ز الإ�صالحات املوؤ�ص�صاتية التي توؤدي اإىل  ي�صاهم التقرير يف احلوار اجلاري حول القت�صاد الأخ�صر، ويحفرّ

العمل احلازم لعتماد �صيا�صات اقت�صادية م�صتدامة يف الدول العربية.

الـبـيـئــة  الـعــربــيــة  4 القت�ضاد الأخ�ضر
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تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011

تـقـرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  2011

حترير: ح�سني اأباظة

جنيب �سعب

ب�سـار زيتون

املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد( هو منظمة دولية غري 

حكومية ال تتوخى الربح، 

يلتقي فيها قطاع االأعمال 

مع اخلرباء وهيئات املجتمع 

املدين واالإعالم، لت�شجيع 

�شيا�شات وبرامج بيئية فاعلة 

عرب املنطقة العربية. بعد 

تاأ�شي�س املنتدى يف بريوت عام 

2006، ح�شل على االإمتيازات 

واحل�شانات كمنظمة دولية غري  

حكومية، ومتت دعوته كع�شو 

مراقب يف برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة وجامعة الدول العربية. 

املنتج الرئي�شي للمنتدى هو 

تقرير �شنوي خمت�س عن 

البيئة العربية، يتابع التطورات 

ويحّللها كما يقرتح �شيا�شات 

بديلة وتدابري عملية للمعاجلة. 

ومن مبادرات املنتدى االأخرى 

برنامج امل�شوؤولية البيئية 

لقطاع االأعمال، وبناء قدرات 

هيئات املجتمع االأهلي، 

والتوعية والرتبية البيئية.

الزراعة

املياه

الطاقة 

ال�صناعة 

النقل 

املدن واملباين 

اإدارة النفايات 

ال�صياحة

الـبـيـئـة  الـعربــية  4

القت�ضاد الأخ�ضر
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الزراعة

عبد الكرمي �صادق

مو�صى نعمة

بن نا�صر العلوي

الف�صل 1



الزراعةالف�صل 21

I.  مقدمة

املروية  الزراعية  الأرا�ضي  يف  تتمثل  التي  الزراعة  ُتعترب 

متعددة  ممار�ضات  يت�ضمن  متنوعًا  ن�ضاطًا  والبعلية 

الأغرا�ض ذات اأبعاد اقت�ضادية واجتماعية وبيئية. لقد لعب 

احليوانية  والرثوة  املراعي  واإدارة  الزراعة  بني  ما  التكامل 

دورًا رئي�ضيًا يف اإنتاج الغذاء وال�ضلع الأخرى ال�ضرورية لبقاء 

قدرة  فاإن  واليوم  الب�ضرية.  تاريخ  خالل  وتطوره  الإن�ضان 

خا�ضعة  اأ�ضبحت  الزراعية  املمار�ضات  اإدامة  على  الإن�ضان 

وزيادة  ال�ضكاين  النمو  عن  الناجت  الت�ضكيك  من  للكثري 

ال�ضغط على املوارد املحدودة.

فيها  الزراعة  تواجه  العامل  يف  منطقة  اليوم  توجد  ل  رمبا 

يف  ال�ضكان  منو  يعترب  العربي.  العامل  مثل  �ضاقة  حتديات 

املياه  توفر  معدل  اأن  كما  عامليًا،  الأعلى  من  العربية  الدول 

املعدل  ع�ضر  اإىل  ي�ضل  والذي  فرد،  لكل  الطبيعية  العذبة 

الدول  معظم  يف  م�ضتمر  تناق�ض  يف  يزال  ل  العاملي، 

ال�ضلع  اإنتاجية  ن�ضبة  تعترب  هذا  اإىل  وبالإ�ضافة  العربية. 

العامل.  يف  الأدنى  هي  احلبوب  مثل  ال�ضا�ضية  الغذائية 

يف  ال�ضابقة  الزراعية  وال�ضيا�ضات  الن�ضاطات  �ضاهمت  لقد 

املائي  والإجهاد  الأرا�ضي  وتدهور  الرتبة  اإجنراف  تعزيز 

�ضوءًا  احلالة  يزيد  وما  املائية.  املوارد  وتلوث  الرتبة  ومتلح 

اأن التداعيات الناجمة عن تغري املناخ من املحتمل اأن تلحق 

يف  املياه  وتوفر  الزراعية  الإنتاجية  على  ال�ضرر  من  الكثري 

العامل العربي.

لقد ت�ضببت الأزمة الغذائية العاملية الأخرية )2007 ـ 2008( 

من  الزراعة  تطوير  يف  العربية  الدول  اهتمام  جتديد  يف 

اأجل حتقيق الأمن الغذائي. وهذا ما ي�ضيف من ال�ضغوط 

على  اأي�ضًا  يعمل  الذي  الزراعي،  القطاع  منها  يعاين  التي 

املناطق  يف  القت�ضادية  الفر�ض  وتوفري  الفقر  مكافحة 

ملواجهة  النظيفة  املياه  موارد  بع�ض  توجيه  واإعادة  الريفية 

املنزلية  ال�ضتخدامات  لأغرا�ض  املياه  على  املتزايد  الطلب 

من  التقليدي  النمط  اتباع  يف  ال�ضتمرار  اإن  وال�ضناعية. 

�ضيناريوهات الزراعة يف العامل العربي مل يعد خيارًا قاباًل 

ل�ضتدامة  حتمي  ب�ضكل  مدمرًا  يكون  وقد  عنه،  للدفاع 

يف  تغيريات  اإحداث  اإىل  حاجة  هنالك  الزراعي.  القطاع 

الزراعي  القطاع  لتطوير  الزراعية  واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات 

بدون تقوي�ض قدرته على توفري اخلدمات البيئية.

�ضيتم يف هذا الف�ضل ت�ضليط ال�ضوء على تاأثريات الزراعة 

منظومة  واإقرتاح  العربية  القت�ضادات  على  امل�ضتدامة  غري 

من ال�ضروط املواتية واملطلوبة لت�ضهيل الإنتقال نحو قطاع 

زراعي م�ضتدام واأخ�ضر يف الدول العربية.
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4,861.4911,1979.1010.83

3,541.5220,5206.6319.85

3,826.254,4777.164.33

6,983.9011,20213.0710.83

971.7610,9471.8210.59

18,783.6617,92235.1617.33

4,610.6610,7416.6310.39

43,579.2487,00681.5884.15

9,840.4616,38218.4215.85

53,419.70103,388100.00100.00

ال�سيا�سات  عن  الناجمة  II.التاأثريات 
واملمار�سات الزراعية ال�سابقة واحلالية:

املحلي  الناجت  يف  م�ضاهمته  يف  مهمًا  قطاعًا  الزراعة  تعترب 

الإجمايل والتوظيف يف معظم القت�ضادات العربية، اإ�ضافة 

اإىل م�ضاهمته يف اإدرار الدخل وتعزيز �ضبل املعي�ضة لغالبية 

دورًا  اأي�ضًا  القطاع  هذا  ويلعب  الريفية.  املناطق  يف  ال�ضكان 

حموريًا يف املحافظة على ال�ضحة العامة والتغذية وحت�ضني 

املنتجات واخلدمات البيئية.

اأ. دور الزراعة يف القت�صادات العربية

1. الناجت املحلي الإجمايل الزراعي

مبا اأن معظم الدول العربية تقع يف مناطق جافة و�ضبه جافة 

فاإن اإنتاجها الزراعي يبقى دائمًا معر�ضًا للمحددات اجلوية 

الأرا�ضي  يف  التباينات  توؤثر  املتتالية.  اجلفاف  وملوجات 

اإىل  العربية  الدول  بني  ما  املياه  موارد  ويف  للزراعة  القابلة 

كل  اقت�ضاد  يف  الزراعي  القطاع  م�ضاهمة  على  كبري  حد 

يف  الزراعي  الإنتاج  قيمة  يف  الزيادة  من  وبالرغم  دولة. 

199020002008199020002008

5,3344,60011,1979.68.46.6

4,67515,47420,52016.015.512.6

16,4671,2064,47721.45.84.1

3,9334,91711,20215.513.313.1

6,7139,32610,9476.44.92.3

3,0624,79617,92229.335.729.3

3,9494,66710,74127.424.720.4

44,13344,98687,00613.910.37.8

7,19711,40616,3825.84.72.1

5,33056,392103,38811.68.35.4

 AFESD et al., 1993; GSLAS et al., 2009 :امل�صدر

* البحرين، جيبوتي، االأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، ُعمان، قطر �صوماليا، تون�س، االمارات العربية املتحدة  واليمن.

 AOAD, 2009a; Table 1 :امل�صدر

اجلدول 1

اجلدول 2

م�صاهمة القطاع الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية

م�صاحة املناطق املزروعة وقيمة الإنتاج الزراعي )2008(

م�صاهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل )%(الناجت املحلي الزراعي )مليون دوالر(

اجلزائر

م�صر

العراق

املغرب

ال�صعودية

ال�صودان

�صورية

املجموع اجلزئي

الدول العربية الأخرى* 

املجموع الكلي

                  الدولة
 امل�صاحة املزروعة 

)األف هكتار(

 الناجت املحلي الزراعي 

)مليون دوالر(

 امل�صاحة املزروعة 

)الن�صبة املئوية(

 الناجت املحلي الزراعي 

)الن�صبة املئوية(

* البحرين، جيبوتي، االأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، ُعمان، قطر �صوماليا، تون�س، االمارات العربية املتحدة  واليمن.

الدولة

اجلزائر

م�صر

العراق

املغرب

ال�صعودية

ال�صودان

�صورية

املجموع اجلزئي

الدول العربية الأخرى*

املجموع الكلي
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1990-19922005-20071990-19922005-20071990-19922005-20071990-19922005-2007

25,66733,4806,16029,2641,1092,4281819

53,92371,37316,71612,7807,0218,4914229

3,7845,5998702,23787148107

2,7893,9178361,49511737142

2,0673,0546821,5584717656949

25,01831,5708,25813,6123,7985,0094637

1,5802,6104421,1422173394930

15,70623,6804,5558,4642,186532486

25,92736,3119,07414,4216,5347,5297252

12,53718,6763,2606,8497171,5602223

8,23310,1272,4703,0076425562618

1,6304,2728152,8094113355

12,63322,6613,1586,8091,9902,7486340

191,494267,33057,295104,59224,93030,2754429

الناجت  يف  الزراعة  م�ضاهمة  معدل  فاإن  املا�ضية،  ال�ضنوات 

من  حادًا  هبوطًا  �ضهد  العربية  الدول  يف  الإجمايل  املحلي 

 AFESD( 2008 اإىل 5.4% يف العام 11.6% يف العام 1990 

et al.,1993; GSLAS et al., 2009(  مع وجود تباين كبري 
يف م�ضاهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل بني الدول 

العربية كما يظهر ذلك اجلدول 1.

)اجلزائر،  املنطقة  يف  دول  �ضبعة  اأن  اإىل   1 اجلدول  ي�ضري 

�ضورية(  ال�ضودان،  ال�ضعودية،  املغرب،  العراق،  م�ضر، 

القطاع  م�ضاهمة  جمموع  من   %85 حواىل  يف  معًا  ت�ضاهم 

كما  املنطقة.  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الزراعي 

املناطق  من   %82 جمموعه  مبا  الدول  هذه  نف�ض  ا�ضتاأثرت 

مبني  هو  كما   )AOAD, 2009a(  2008 العام  يف  املزروعة 

يف اجلدول 2.

اأن  الوا�ضح  من   ،2 اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  على  بناء 

حتقيق  يف  ت�ضاهم  ل  املزروعة  امل�ضاحة  من  دولة  اية  ح�ضة 

ا�ضكال  اأكرث  اإن  الزراعي.  املنتج  قيمة  من  مماثلة  ح�ضة 

م�ضر  حالتي  يف  وا�ضحة  املوؤ�ضرين  هذين  بني  التناق�ض 

بقيمة  مقارنة  منهما  كل  ح�ضة  اأن  حيث  وال�ضعودية، 

يف  املزروعة  الأرا�ضي  ح�ضة  من  بكثري  اأعلى  الزراعي  املنتج 

الدولتني. وتبدو احلالة معكو�ضة يف ال�ضودان حيث ت�ضاهم 

يف  الإقليمي  امل�ضتوى  على  اإىل %35  ت�ضل  مزروعة  م�ضاحة 

اإنتاج زراعي ل يزيد عن 17% من الإنتاج الزراعي يف املنطقة. 

اإن هذا التباين ناجت عن تعقيد النظام الزراعي، الذي يعتمد 

الرتبة  مثل  عدة  عوامل  وكمية  نوعية  على  مدخالته  يف 

اإىل  اإ�ضافة  العمال،  ومهارات  واملكننة  واملخ�ضبات  والري 

خدمات الإر�ضاد الزراعي والتكنولوجيا وحالة اجلو.

يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الزراعة  م�ضاهمة  اأن  ومع 

تبقى  لكنها  متوا�ضعة،  تعترب  كمجموعة  العربية  الدول 

م�صاهمة القطاع الزراعي يف التوظيف يف دول عربية خمتارةاجلدول 3

الدولة

اجلزائر

م�صر

الأردن

لبنان

موريتانيا

املغرب

ُعمان

ال�صعودية

ال�صودان

�صورية

تون�س

المارات

اليمن

املجموع الكلي

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

العمالة الزراعية )بالألف(جمموع العمالة )بالألف(عدد ال�صكان )بالألف(
العمالة  الزراعية

)%(
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من   %30 ـ   10 ن�ضبته  ما  يف  ي�ضاهم  مهمًا  اقت�ضاديًا  ن�ضاطًا 

الناجت املحلي الجمايل يف �ضبعة دول هي م�ضر وموريتانيا 

واملغرب وال�ضودان و�ضورية وتون�ض واليمن.

النمو  حيث  من  الزراعي  القطاع  اأداء  فاإن  العموم،  وعلى 

العاملي  املعدل  جتاوز  العربية  البلدان  معظم  يف  ال�ضنوي 

 2007 ـ  و2005   1992 ـ   1990 الفرتتني  يف  و%2.5   %2 البالغ 

و�ضورية  وم�ضر  اجلزائر  يف  الزراعي  القطاع  منو  كان  حيث 

العاملي  النمو  من  اأعلى  املتحدة  العربية  والإمارات  وتون�ض 

العامل  يف  الأخرى  املناطق  معظم  يف  حتقيقه  مت  وما 

اإعتبار  بال�ضرورة  ميكن  ول   .)World Bank 2010(

وما  الدول  بني  الزراعي  القطاع  يف  النمو  بني  ما  املقارنة 

بالن�ضبة  خا�ضة  الأداء،  على  موؤ�ضرًا  املختلفة  املناطق  بني 

بني  التفاعل  على  نواجته  تعتمد  معقد  اقت�ضادي  لن�ضاط 

القيمة  وحتى  �ضابقًا.  التو�ضيح  مت  كما  مدخالت  عدة 

TFP تبقى  اأو النمو املرتبط باإنتاجية العوامل كافة  امل�ضافة 

الإعتبار  بعني  الأخذ  بدون  الزراعي،  لالأداء  قا�ضرًا  موؤ�ضرًا 

ومنها  البيئية،  العوامل  على  الزراعية  الن�ضاطات  تاأثري 

التنوع  وفقدان  والت�ضحر  الأرا�ضي  وتدهور  الرتبة  اإجنراف 

القطاع  يف  اخلارجية  العوامل  هذه  مثل  وتقوم  احليوي. 

اأ�ضاًل،  املحدودة  املوارد  على  ال�ضغوطات  بزيادة  الزراعي 

مقابل حتقيق منافع ق�ضرية اأو متو�ضطة الأمد على ح�ضاب 

ال�ضتدامة الزراعية الطويلة الأمد.

يحظى القطاع الزراعي بر�ضيد قوي ومثبت يف امل�ضاهمة يف 

القت�ضادات  يف  للنمو  وحمرك  رائد  كقطاع  التنمية  حتقيق 

املعتمدة على الزراعة )World Bank 2008(. ويف ال�ضابق 

ت�ضبب اإهمال القطاع الزراعي من قبل الدول النامية، نتيجة 

يف  املدمرة،  وال�ضيا�ضات  احلوافز  وغياب  الإ�ضتثمار  قلة 

تقلي�ض م�ضاهمة هذا القطاع يف لعب دور رئي�ضي يف النمو 

القت�ضادي. ولكن الزمات املالية والغذائية العاملية الأخرية 

للتقليل  كاأداة  الزراعي  بالقطاع  الهتمام  ا�ضتعادة  اإىل  اأدت 

من الفقر وحتقيق الأمن الغذائي والنمو القت�ضادي العام. 

وقد قامت الدول العربية ودول نامية اأخرى بو�ضع الزراعة 

يف  رائدًا  القطاع  هذا  جلعل  التنموية  الأجندة  راأ�ض  على 

النمو من اأجل التنمية.

الإجمايل  املحلي  الناجت  موؤ�ضرات  اأن  اإىل  التنويه  املهم  ومن 

اجلدول  يف  واملذكورة  العربي  العامل  يف  الزراعة  قطاع  يف 

مع  املرتافقة  اخلارجية  العوامل  لأن  فيها،  مبالغ  يكون  قد   1

الكلفة القت�ضادية للتدهور البيئي الناجم عن الزراعة ل يتم 

حتليلها. فعلى �ضبيل املثال، بلغت الكلفة الجمالية املقدرة 

للتدهور البيئي يف املغرب 3،7% من الناجت املحلي الأجمايل 

والأرا�ضي  املياه  مثل  عوامل  ا�ضتاثرت  حيث   2000 العام  يف 

املحلي  الناجت  فقدان  من   %41 يف  املراعي  وتدهور  الزراعية 

 .)Sarraf and Jorio 2010( �ضابقا  املذكور  الإجمايل 

ممار�ضات  عن  رئي�ضي  ب�ضكل  ناجتة  موؤثرة  خ�ضارة  هذه 

ال�ضتخدام غري امل�ضتدام لالأرا�ضي واملوارد املائية، والتي يف 

حال عدم تغيريها �ضتقود اإىل املزيد من التدهور مع الوقت. 

الزراعي  القطاع  ا�ضتدامة  للخطر  يعر�ض  قد  الأمر  هذا  مثل 

ومكافحة  الغذائي  الأمن  على  خطرة  تاأثريات  حدوث  مع 

الفقر و�ضبل معي�ضة الأفراد واملجتمعات.

2. التوظيف

كل  يف  التوظيف  يف  كبريًا  م�ضاهمًا  الزراعي  القطاع  يعترب 

وال�ضودان  وعمان  واملغرب  وموريتانيا  وم�ضر  اجلزائر  من 

1990-19922005-2007

191,494267,330

57,295104,592

24,93030,275

4429

1,9852,332

49,48770,586

258264

 *اجلدول 4
بع�س املوؤ�صرات الزراعية للدول العربية

ال�صكان )1000(

جمموع العمالة )1000(

العمالة الزراعية  )1000(

العمالة الزراعية  )%(

القيمة امل�صافة من كل عامل زراعي  )$(

الناجت املحلي الزراعي )مليون دولر( 

الناجت املحلي الزراعي للفرد )$(

 الدول العربية التي تغطيها االإح�صائيات الواردة اأعاله هي اجلزائر، م�رص، االأردن، لبنان، 
 *

اليمن.  العربية،  االإمارات  تون�س،  �صورية،  ال�صودان،  ال�صعودية،  املغرب، عمان،  موريتانيا، 

والقيم املذكورة هي بالدوالر باأ�صعار العام 2000.
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و�ضورية وتون�ض واليمن حيث ترتاوح ن�ضبة الرجال والن�ضاء 

العاملني يف الزراعة ما بني 20% و50% من جمموع القوى 

 )GSLAS et al., 2009(  2007 ـ   2005 الفرتة  يف  العاملة 

كما هو مبني يف اجلدول 3.

الناجت  يف  الزراعة  م�ضاهمة  تراجع  اأن  اإىل  التنويه  املهم  من 

معدل  يف  مماثل  تراجع  مع  ترافقت  قد  الإجمايل  املحلي 

ن�ضبة القوى العاملة يف القطاع الزراعي من 44% اإىل %29 

يف الدول العربية املختارة يف اجلدول ال�ضابق خالل فرتتني 

هما 1990 ـ 1992 و2005 ـ 2007. وب�ضكل متزامن �ضاهم ذلك 

اإنتاجية العمال الزراعيني يف تلك الدول، بحيث  يف زيادة 

دولر   1985 حواىل  من  عامل  كل  من  امل�ضافة  القيمة  زادت 

خالل 1990 ـ 1992 اإىل حواىل 2332 دولر يف الفرتة 2005 ـ 

World Bank 2010(  2007(كما هو مبني يف اجلدول 4.

مع  عامل  لكل  امل�ضافة  القيمة  معدل  بني  ما  املقارنة  تظهر 

اختالفًا  العربية  الدول  يف  الزراعي  الجمايل  املحلي  الناجت 

يف  املحددتني  الفرتتني  خالل  النمو  معدلت  بني  كبريًا 

حول  البيانات  فيه  تظهر  الذي  الوقت  ففي   .4 اجلدول 

�ضنويًا   %1.4 منو  معدل  زراعي  عامل  لكل  امل�ضافة  القيمة 

الناجت  فاإن   ،2007 ـ   2005 اإىل   1992 ـ   1990 الفرتة  خالل 

الزراعي �ضهد منوًا بن�ضبة ال�ضعف تقريبًا  املحلي الجمايل 

)حواىل 2.7%( يف الفرتة ذاتها. ويوؤكد هذا التباين الوا�ضع 

الأرا�ضي  تو�ضع  تاأثري  مدى  للموؤ�ضرين  النمو  معدلت  يف 

املزروعة املرتبط مع اإ�ضالح القطاع الزراعي.

اإنتاجية  من  امل�ضتقاة  للبيانات  حتلياًل   5 اجلدول  يو�ضح 

اجلزائر

م�صر

العراق

الأردن

لبنان

ليبيا

املغرب

ال�صعودية

ال�صودان

�صورية

تون�س

اليمن

اجلدول 5
اإنتاجية العوامل الإجمالية  )معدل التغري ال�صنوي 

يف الن�صبة املئوية(

 1961-19811981-2000

-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 :امل�صدر

العربية  الدول  من  عدد  يف   )TFP( الإجمالية  العوامل 

خالل فرتتني من الوقت.

انتاجية  اأن  اإىل   5 اجلدول  يف  الواردة  البيانات  ت�ضري 

معظم  يف  ملحوظ  ب�ضكل  حت�ضنت  قد  الإجمالية  العوامل 

درا�ضة  ت�ضري  كما   .2000 ـ   1981 الفرتة  خالل  العربية  الدول 

اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  على  ركزت  اأخرى 

انتاجية  موؤ�ضر  اأن  اإىل  اإيران(  اإىل  اإ�ضافة  عربية  دولة   19(

العوامل الإجمالية )با�ضتخدام 1961 ك�ضنة اأ�ضا�ض لتغري منو 

منو  معدل  من  ب�ضدة  اإزداد  قد  الإجمالية(  العوامل  انتاجية 

 1985 خالل  �ضنويًا   %2 اإىل   1984 ـ   1965 خالل  �ضنويًا   %0،1

اإنتاجية  ـ IFPRI, 2010( 2006(. ويرتافق هذا التح�ضن يف 

اإ�ضالحات  مع  الثانية  الفرتة  خالل  الإجمالية  العوامل 

يف  العربية  الدول  معظم  �ضهدتها  الزراعي  القطاع  يف 

منت�ضف الثمانينات من القرن املا�ضي. وخالل فرتة ما قبل 

وراء  بال�ضعي  املنطقة  يف  حكومات  عدة  قامت  الإ�ضالحات 

حتقيق اأهداف الإكتفاء الغذائي، وخا�ضة يف قطاع احلبوب، 

خالل  من  الأغذية  ومطوري  املزارعني  دعم  مت  وبالتايل 

منظومة من الإجراءات، ومنها الإعانات لعدة مدخالت اإنتاج 

حلواجز  مكثفًا  ا�ضتخدامًا  تت�ضمن  جتارية  �ضيا�ضات  وتبني 

تعرفية اأو غري تعرفية �ضاهمت يف اأمناط م�ضوهة من الإنتاج 

.)IFPRI, 2010( والتجارة وتقليل الكفاءة القت�ضادية

3. تاأثري الإعانات

متيزت ال�ضيا�ضات الزراعية يف العامل العربي بوجود اإعانات 

زراعية لتغطية كلف الإنتاج، حيث قدمت معظم احلكومات 

الذي  الوقت  ويف  ملحا�ضيلهم.  م�ضمونة  ا�ضعارًا  ملزارعيها 

واملبيدات  املخ�ضبات  اأ�ضعار  تقليل  اإىل  الإعانات  فيه  توؤدي 

هذه  مثل  »فاإن  للمزارعني،  بالن�ضبة  والوقود  الري  ومياه 

كلفة  وتت�ضمن  الفقراء  على  تركز  ل  املوجهة  غري  الإعانات 

مالية عالية وت�ضاهم يف دعم املحا�ضيل قليلة القيمة وت�ضجع 

.)Yamouri 2008( »على ال�ضتخدام اجلائر للمياه

4. تاأثري التجارة

بالإ�ضافة اإىل التاأثريات الناجمة عن املمار�ضات وال�ضيا�ضات 

الدخل،  وم�ضتوى  الجمايل  املحلي  الناجت  على  الزراعية 

عواقب  ت�ضبب  اأن  املنا�ضبة  غري  الزراعية  لل�ضيا�ضات  ميكن 

اأن  ميكن  الواقع  ويف  كبرية.  وبيئية  واجتماعية  اقت�ضادية 

تكون للتجارة نتائج اإيجابية و�ضلبية على الأبعاد القت�ضادية 

.)UNEP 2002( والجتماعية والبيئية

 ، الغذائية  للمنتجات  امل�ضتوردين  من  العربية  الدول  تعترب 

الغذائية  باملنتجات  يتعلق  فيما  كبريًا  عجزًا  تعاين  وبالتايل 

يف امليزان التجاري. ولكن الدول العربية ل تزال ت�ضعى اإىل 
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بوغو�س غوكا�صيان

منذ 25 �صنة، تدار ب�صاتني الأ�صجار املثمرة العائدة اىل �صركة غابي 

و�صيتو يف منطقة كفريا يف البقاع الغربي من لبنان بتطبيق مبادئ 

الزراعة احلافظة. تنمو يف الب�صاتني خم�صة اأنواع من الأ�صجار املثمرة، 

اأهمها التفاح والإجا�س والدراق واخلوخ والنكتارين وال�صفرجل.

املبداآن  هكتاراً   120 م�صاحتها  تبلغ  التي  الأر�س  قطعة  يف  ميار�س 

وغطاء  اأدنى  بحد  الرتبة  حراثة  وهما  احلافظة،  للزراعة  الرئي�صيان 

»الزراعة  اأن  اىل  لل�صركة،  العام  املدير  �صيتو،  وي�صري  دائم.  ترابي 

املربح  الزراعي  النتاج  بني  جتمع  ادارية  تقنية  هي  احلافظة 

والهتمامات البيئية وال�صتدامة، وقد ثبت جناح هذه التقنية منذ 

25 �صنة يف مزروعاتنا من الأ�صجار املثمرة«.

ل  هكتاراً،   60 وم�صاحتها  الأر�س،  قطعة  من  امل�صطحة  الأجزاء  يف 

متار�س اأي حراثة ويتم الري بالغمر يف ف�صل ال�صيف. والع�صب الذي 

الرتبة ل ُيحرث، ول يو�صع حد له با�صتعمال مبيدات  يغطي �صطح 

الأع�صاب. وبدًل من ذلك، ُيقطع الع�صب وُيرتك يف مكانه. هذا الجراء 

يخف�س معدلت التبخر ويخف�س الحتياجات من مياه الري بن�صبة 

التقليدية.  بالطريقة  ُترث  التي  الأر�س  مع  باملقارنة  املئة،  يف   25

الثمار  يحمي  وبذلك  الأر�س،  يغطي  ب�صاطًا  املرتاكم  الع�صب  وي�صكل 

الثمار  هذه  من  املئة  يف   75 نحو  ق  وُي�صوَّ ال�صقوط.  عند  ال�صرر  من 

عند  معقوًل  عائداً  ُيعطي  ما  الثانية،  الدرجة  من  كثمار  ال�صاقطة 

ال�صاقطة  الثمار  هذه  لت�صررت  الع�صبي،  الغطاء  ولول  البيع. 

التلف خالل �صاعات قليلة. ويعمل الع�صب املرتاكم اجلاف  واأ�صابها 

مبثابة مهاد ويتحول يف النهاية اىل �صماد ع�صوي ُيغني الرتبة ويغذي 

الع�صبي،  الغطاء  لوجود  ونتيجة  فيها.  املوجودة  الدقيقة  الكائنات 

الأمطار،  �صقوط  مو�صم  وخالل  الرتبة.  يف  املياه  ارت�صاح  يتح�صن 

يحتفظ الغطاء الع�صبي مبياه الأمطار املرت�صبة، ما يحمي الأر�س من 

الفي�صان والرتبة من الجنراف.

الن�صف الآخر من ب�صاتني الأ�صجار املثمرة، الذي تبلغ م�صاحته اأي�صًا 

ُي�صتعمل  هناك  ترابية.  منحدرات  اأو  ه�صاب  على  يقع  هكتاراً،   60

نظام ري بالتنقيط ي�صقي املنطقة التي تقع مبا�صرة تت الأ�صجار 

ت�صببه  الذي  الجنراف  من  الرتبة  تمي  هذه  الري  طريقة  املثمرة. 

املياه. والع�صب النامي تت الأ�صجار الفتية، التي مل يتجاوز عمرها 

وبالن�صبة  الأ�صجار.  تت  ويرتك  �صنويًا  ق�صه  يتم  �صنوات،  الع�صر 

على  الق�صاء  يتم  �صنوات،  ع�صر  على  عمرها  يزيد  التي  الأ�صجار  اىل 

الع�صب عن طريق ر�صه مبواد كيميائية ع�صوية ماأمونة. ويف هذه 

املنطقة الكثرية اله�صاب، ميار�س حد اأدنى من احلراثة مبعدل حراثة 

اىل  وبالن�صبة  الأمطار.  �صقوط  مو�صم  بعد  وفقط  ال�صنة  يف  واحدة 

الأ�صجار الكبرية، مل ُتالحظ م�صاكل تتعلق باجنراف الرتبة.

تتم ادارة ب�صاتني الأ�صجار املثمرة ح�صب الأ�صول بوا�صطة مدخالت 

زراعية عالية اجلودة. وبالن�صبة اىل الري، يتم �صحب مياه غري ملوثة 

اآبار تتجدد من ذوبان الثلوج على جبال الباروك املجاورة.  اأربع  من 

اإل مواد كيميائية زراعية عالية اجلودة. فعلى �صبيل  ول ت�صتعمل 

وُي�صجع  بالنحل.  اأنها غري م�صرة  ت�صتعمل مبيدات معروف  املثال، 

مربو النحل على جلب اأكرث من 300 قفري اىل ب�صاتني ال�صركة. ويقول 

مربو النحل اأن النحل يف هذه الب�صاتني يتكاثر ويزداد عدد القفران، 

ما يزيد انتاج الع�صل ب�صكل كبري.

ق  املنتجات الثمرية للب�صاتني ذات طعم وجودة مميزة، حيث ُي�صوَّ

80 اىل 95 يف املئة منها كثمار من الدرجة الأوىل. ونتيجة لهذه امليزات، 

ي�صهد الطلب على منتجات ال�صركة ارتفاعًا تناف�صيًا.

حماية  من  مكنها  ال�صركة  قبل  من  احلافظة  الزراعة  مبادئ  اعتماد 

اأ�صول اأر�صها وتعزيز قاعدة عملها بطريقة م�صتدامة. فهي ت�صتخدم 

من  الرتبة  حماية  مع  اأقل،  ووقود  واآليات  اأقل  ري  ومياه  اأقل  عماًل 

وارتفاع  النتاج  نفقات  انخفا�س  اىل  اأدت  احل�صنات  هذه  الجنراف. 

الدخل.

ت�صكل الزراعة احلافظة منوذجًا للزراعة املربحة واملكا�صب البيئية، 

اجلودة  العالية  الثمرية  املنتجات  من  امل�صتهلكون  ي�صتفيد  حني  يف 

ذات الطعم املميز.

املالئمة  للتكنولوجيا  اللبنانية  اجلمعية  رئي�س  هو  غوكا�صيان  بوغو�س 

.)LATA(

الزراعة احلمائية
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اأجل  ومن  املحلي  الطلب  ملواجهة  الزراعي  الإنتاج  ت�ضجيع 

ملحوظة  بجهود  العربية  الدول  قامت  وقد  اأي�ضًا.  الت�ضدير 

البيئية  ال�ضيا�ضات  غياب  »مع  ولكن  التجارة،  لتحرير 

ال�ضليمة فاإن حترير التجارة �ضتكون له عواقب وخيمة على 

 .)UNEP 2005( »الدول النامية

يف  ال�ضائدة  الزراعية  واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  ت�ضببت  لقد 

احليوي.  التنوع  وفقدان  الأرا�ضي  بتدهور  العربي  العامل 

الزراعية  ال�ضيا�ضات  يف  موؤثرة  اإ�ضالحات  اإحداث  وبدون 

م�ضاهمة  فاإن  الزراعة،  من  وجديدة  م�ضتدامة  اأمناط  نحو 

يف  ال�ضكان  معي�ضة  �ضبل  حت�ضني  يف  الزراعي  القطاع 

وجود  ال�ضروري  من  ب�ضدة.  تتاأثر  �ضوف  الريفية  املناطق 

للكيماويات  الأمثل  ال�ضتخدام  ل�ضمان  وحوافز  �ضيا�ضات 

وامل�ضتدامة  الع�ضوية  الزراعة  ممار�ضات  وت�ضجيع  الزراعية 

القطاع  دور  وحت�ضني  الزراعية  ال�ضتدامة  حتقيق  اأجل  من 

اإ�ضافة  املحلي  لال�ضتهالك  والآمن  ال�ضحي  للغذاء  كمزود 

اإىل  حتتاج  والتي  اخلارجية  الأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  اإىل 

التزام بالت�ضريعات واملوا�ضفات املتعلقة باملنتجات الزراعية 

وخا�ضة �ضالمة الأغذية والبيئة.

5. الإ�صتثمارات الزراعية

بالرغم من اأهميته كقطاع رائد يف النمو القت�ضادي والتنمية 

الريفية فاإن »الزراعة مل حتقق بعد طاقاتها الكامنة يف عدة 

ال�ضيا�ضات العامة  دول ب�ضبب الإنحياز �ضد هذا القطاع يف 

وقلة الإ�ضتثمارات الزراعية« )World Bank 2008(. وعلى 

امتداد العقود اخلم�ضة املا�ضية، قامت غالبية الدول العربية 

الزراعية  الإ�ضتثمارات  بتمويل  النامية  الدول  من  وغريها 

من م�ضادرها الذاتية، بالإ�ضافة اإىل امل�ضاعدات املقدمة من 

الدول املانحة وموؤ�ض�ضات التنمية الدولية. وبالرغم من ذلك 

فاإن جتاهل هذا القطاع يبدو وا�ضحًا من خالل الرتاجع احلاد 

الزراعي  للقطاع   ODA الر�ضمية  الإمنائية  امل�ضاعدات  يف 

خالل العقود الثالثة املا�ضية نتيجة لعدة ا�ضباب مت�ضابكة.

الدول  الزراعي يف  القطاع  الكامنة وراء جتاهل  الأ�ضباب  اأن 

عليها  يركز  التي  الأ�ضباب  تلك  بدورها  تعك�ض  العربية 

امل�ضاعدات  يف  الرتاجع  اأ�ضباب  لتف�ضري  الدويل  البنك 

الزراعية  الإ�ضتثمارات  دعم  اإىل  الهادفة  الر�ضمية  الإمنائية 

الأ�ضباب  هذه  تت�ضمن  عام،  ب�ضكل  النامية.  الدول  يف 

متيزت  بيئة  يف  ال�ضابقة  الزراعية  الإ�ضتثمارات  جتربة 

امل�ضاعدات  على  واملناف�ضة  الزراعية  ال�ضلع  اأ�ضعار  برتاجع 

الإمنائية الدولية من قبل القطاعات الجتماعية واملعار�ضة 

يف  الزراعية  لدعم  املانحة  الدول  يف  املزارعني  قبل  من 

املنظمات  معار�ضة  وكذلك  لها،  الرئي�ضية  الت�ضدير  اأ�ضواق 

واجلماعات البيئية للزراعة ب�ضبب م�ضاهمتها يف ا�ضتنزاف 

املوارد الطبيعية وتلوثها )World Bank 2008( ومن املمكن 

اأي�ضًا اإ�ضافة �ضبب اآخر وهو التحديات التطبيقية التي تظهر 

اأثناء تنفيذ برامج م�ضتتة مكانيًا وذات حوكمة �ضعيفة.

الإمنائية  امل�ضاعدات  ن�ضبة  تراجعت  العاملي،  امل�ضتوى  على 

الر�ضمية للقطاع الزراعي يف الدول النامية ب�ضكل حاد خالل 

AFESD and KFAED, 2010 :امل�صدر

الفجوة يف الكتفاء الذاتي يف اللحوم واحلليب يف الدول العربية 2000-2008ال�صكل 1
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من  الزراعة  ن�ضبة  تراجعت  فقد  املا�ضية.  الثالثة  العقود 

اإىل   1979 العام  يف   %18 من  الر�ضمية  الإمنائية  امل�ضاعدات 

3،5% يف العام 2004، كما تراجعت اأي�ضًا يف القيمة املطلقة 

)ح�ضب اأ�ضعار 2002 الثابتة( من حواىل 8 بليون دولر يف 

 World Bank,(  2004 العام  يف  بليون   3،4 اإىل   1984 العام 

الإمنائية  امل�ضاعدات  حول  درا�ضة  اأظهرت  وقد   .)2008
الدولية املوجهة لقطاع الزراعة ن�ضرها فريق الزراعة واملوارد 

 )DFID( الطبيعية يف مديرية التنمية الدولية الربيطانية

امل�ضاعدات  تدفقات  اأن   2004 )نوفمرب(  الثاين  ت�ضرين  يف 

القت�ضادي  التعاون  منظمة  دول  من  الر�ضمية  الإمنائية 

الأطراف  املتعددة  املالية  واملوؤ�ض�ضات   )OECD( والتنمية 

اإىل مناطق العامل قد تراجعت ح�ضب اجلدول 6.

ال�ضرق  منطقة  اأن   6 اجلدول  يف  الواردة  البيانات  تظهر 

ت�صمل ال�صيا�صات املّتبعة حتى الآن، يف حال حدوث جفاف على نطاق 

وا�صع يف اأي بلد، و�صع خّطة وطنّية للجفاف، الهدف منها مكافحة 

الهدف من مكّونات اخلّطة  الناجمة عنه. ويكون  العواقب اخلطرية 

ال�صعوبات  جمابهة  يف  الريفّية  املناطق  �صكان  م�صاعدة  الأ�صا�صّية 

املرتبطة بالنواحي التالية: )1( ماء ال�صرب، )2( حماية املوا�صي، )3( 

خلق فر�س عمل، )4( تخفيف اأعباء الديون الزراعية، )5( التوعية 

العامة. هذا التوّجه النموذجي نحو اإدارة الأزمة تكون تكاليفه باهظة 

جًدا، من حيث النفقات احلكومية والوقت واملوارد الب�صرية.

وا�صتناًدا اإىل ما لدينا من معلومات، فاإن املغرب هي الدولة الوحيدة 

التي لديها موؤ�ص�صة م�صوؤولة عن تخفيف املخاطر  العربي  العامل  يف 

الوطني  املر�صد  اأُن�صئ   ،2001 العام  ففي  باجلفاف.  املبّكر  والإنذار 

للجفاف �صمن وزارة الزراعة والتنمية الريفية وامل�صائد. وبناء على 

اأكادميية، وذلك لإتاحة  املر�صد يف موؤ�ص�صة  قرار وزاري، ُجعل مركز 

املر�صد  عمل  على  احليادية  �صفة  واإ�صفاء  اجلهات  خمتلف  تعاون 

واإبعاده عن ال�صغوط ال�صيا�صية.

مركزية  اإدارة  وحدة  من  موؤ�ص�صاتية  ك�صبكة  املر�صد  يعمل 

ووحدات فرعية اقليمية، معتمًدا بذلك على التنظيمات القائمة 

ال�صعيدين  على  العلمية  الب�صرية  املوارد  حيث  من  وخ�صو�صًا 

مراكز  التنظيمي  املر�صد  هيكل  ي�صمل  والقليمي.  املركزي 

التي  العمل  ملجموعات  واإطاراً  الأبحاث،  موؤ�ص�صات  يف  اقليمية 

املوؤ�ص�صات  من  عدد  ع�صويتها  يف  اأو  راأ�صها  على  يكون  اأن  ميكن 

امل�صاركة، مثل مديرية الأر�صاد الوطنية املتمّيزة ب�صجّلها البارز 

وقدراتها هي من نتاج العمل اجلماعي و�صيا�صات املر�صد الوطني 

لال�صت�صعار  امللكي  املركز  على  نف�صه  الأمر  وينطبق  للجفاف. 

الُبعدي الف�صائي 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

نظام انذار مبّكر للجفاف يف املغرب

التوزيع الإقليمي للم�صاعدات الإمنائية الدولية يف جمال الزراعة بالأ�صعار الثابتة للعام 2002 وبوحدة املليون دولر اجلدول 6
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World Bank, 2010 :امل�صدر

امل�صدر: اجلدول 7

اجلدول 7

ال�صكل 2

ن�صبة ال�صكان يف املناطق الريفية يف العامل العربي

تراجع ن�صبة ال�صكان يف املناطق الريفية يف العامل العربي

يف  الأكرب  الرتاجع  �ضهدت  اإفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط 

�ضواء  للزراعة  املخ�ض�ضة  الر�ضمية  الإمنائية  امل�ضاعدات 

املنطقة  ح�ضة  تراجعت  لقد  الن�ضبية.  اأو  املطلقة  القيمة  يف 

 %3،1 اإىل  ت�ضل  �ضئيلة  بن�ضبة  اأي  دولر  مليون   60،5 اإىل 

فاإن  ذلك  ومع   .2002 العام  يف  امل�ضاعدات  تدفق  جممل  من 

موارد هذه امل�ضاعدات تبقى حمدودة مهما كانت قيمتها كما 

اأخرى  اجتماعية  قطاعات  قبل  من  عليها  املناف�ضات  تتزايد 

مثل ال�ضحة والتعليم.

التنمية  حت�ضني  يف  العربية  الدول  جهود  �ضاهمت  وقد 

الزراعية، وخا�ضة ب�ضاأن الأمن الغذائي، يف تاأ�ضي�ض الهيئة 

وقد   .1976 العام  يف  الزراعي  والإمناء  لالإ�ضتثمار  العربية 

الإ�ضتثمار  خالل  من  مهامها  تاأدية  من  الهيئة  متكنت 

و�ضناعة  الأغذية  وجتهيز  واحليواين  النباتي  الإنتاج  يف 

املعدات الزراعية ومدخالت الإنتاج الزراعي وتقدمي خدمات 

 32 يف  الهيئة  ا�ضتثمارات  جمموع  و�ضل  وقد  م�ضاندة. 

على  موزعة  دولر  مليون   336،1 اإىل  حاليًا  قائمة  �ضركة 

 %56 ا�ضتقطب  الذي  ال�ضودان،  راأ�ضها  على  عربية  دولة   13

ا�ضتثمارات  مبجمل  يتعلق  ما  ويف  الهيئة.  ا�ضتثمارات  من 

العام  نهاية  يف  دولر  بليون   2،45 اإىل  و�ضلت  فقد  الهيئة 

2008 مب�ضاهمة من القطاع العام ت�ضل اإىل 56،3% والقطاع 

 AAAID,(  %13،6 اإىل  نف�ضها  والهيئة   %30،1 اخلا�ض 

اجلهود  من  بالرغم  اأنه  اإىل  الأرقام  هذه  وت�ضري   .)2008
الن�ضاطات  تنفيذ  فاإن  املا�ضية  الثالثة  العقود  يف  املتوا�ضلة 

عليه  تتفوق  ول  العام  بالقطاع  مناطًا  بقي  الزراعية 

ال�ضودان.  هي  واحدة  دولة  يف  اإل  اخلارجية  الإ�ضتثمارات 

 80 اإىل  ي�ضل  والذي  لالإ�ضتثمار  ال�ضنوي  املعدل  فاإن  وكذلك 

للقطاع  م�ضاركة  مع  منخف�ضًا،  يعترب  �ضنويًا  دولر  مليون 

اخلا�ض ل تتعدى 25 مليون دولر.

ولهذا فلي�ض من امل�ضتغرب اأن ل تتمكن الهيئة من ا�ضتقطاب 

الإعتبار  بعني  اآخذين  ل�ضتثماراتها،  املايل  الدعم  من  املزيد 

عن  ناجم  عام  ب�ضكل  الزراعي  القطاع  �ضد  حتيز  وجود 

الت�ضور باأن الزراعة هي قطاع يعاين من كرثة املخاطر وقلة 

العوائد. وتقدر املوؤ�ض�ضة العربية ل�ضمان الإ�ضتثمار واإئتمان 

العربية  البينية  الإ�ضتثمارات  قيمة   )AIECGC( ال�ضادرات 

املبا�ضرة بحواىل 35،9% بليون دولر يف 2008 و19،2 بليون 

الأردن  وهي  دول  اأربعة  متكنت  وقد   .2009 العام  يف  دولر 

دول  من  ا�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  من  واليمن  وليبيا  وتون�ض 

عربية اأخرى بقيمة 1،6 بليون دولر يف العام 2009، خ�ض�ض 

تتجاوز  مل  بحيث  واخلدمات  ال�ضناعة  لقطاعات  معظمها 

.)AIECGC, 2008( ح�ضة القطاع الزراعي 0،23% منها

عدد ال�صكان باملليون

الن�صبة املئوية لل�صكان  يف املناطق الريفية
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على  العربية  الدول  يف  للزراعة  املقدم  الدعم  يقت�ضر  مل 

الإ�ضتثمارات العربية البينية املبا�ضرة اأو امل�ضاعدات الإمنائية 

اأع�ضاء  قام  فقد  املانحة.  والدول  املنظمات  من  الر�ضمية 

جمموعة التعاون العربية بالعديد من الإ�ضتثمارات الزراعية 

�ضندوق  مثل  موؤ�ض�ضات  املجموعة  هذه  وت�ضم  املنطقة.  يف 

القت�ضادية  للتنمية  الكويتي  ال�ضندوق  للتنمية،  ظبي  ابو 

العربي  البنك  للتنمية،  ال�ضعودي  ال�ضندوق  العربية، 

للتنمية  العربي  ال�ضندوق  اإفريقيا،  يف  القت�ضادية  للتنمية 

البنك  العربي،  النقد  �ضندوق  والجتماعية،  القت�ضادية 

للنفط  امل�ضدرة  الدول  منظمة  و�ضندوق  للتنمية  الإ�ضالمي 

للتنمية الدولية. لقد �ضاهمت هذه املوؤ�ض�ضات يف دعم العديد 

الدول  يف  التحتية  البنية  وتطوير  الغذاء  اإنتاج  م�ضاريع  من 

املوؤ�ض�ضات  اأخرى. وتقدر م�ضاهمة هذه  العربية ودول نامية 

ال�ضدود  وبناء  املائية  املوارد  وتنمية  الغذائي  الأمن  تعزيز  يف 

جممل  من   %12 ن�ضبته  ما  اأو  دولر،  بليون   6.7 بحواىل 

.)GSLAS et al., 2009( 2008 عملياتها يف نهاية العام

القطاع  تنمية  يف  الآن  حتى  املبذولة  اجلهود  من  وبالرغم 

لالأمن  كم�ضدر  خا�ضة  العربية،  الدول  يف  الزراعي 

الغذائي، ل تزال هنالك العديد من العقبات التي حتول دون 

التقرير  يف  تلخي�ضها  مت  وكما  املن�ضودة.  الأهداف  حتقيق 

القت�ضادي العربي املوحد، فاإن هذه العقبات تت�ضمن غياب 

والت�ضريعات  القوانني  وخا�ضة  املنا�ضبة  الإ�ضتثمارية  البيئة 

املعاملة  توفر  وعدم  التحتية،  البنية  كفاية  وعدم  واحلوافز، 

التف�ضيلية للم�ضاريع الزراعية. ويف هذا ال�ضدد فاإن حركة 

عربية  اقليمية  �ضوق  اإن�ضاء  على  القادرة  الإنتاج  عوامل 

ل تزال حمدودة  الزراعية  مالئمة ل�ضتقطاب ال�ضتثمارات 

اأمناط  اإىل ذلك فاإن وجود  بدون �ضبب منطقي. وبالإ�ضافة 

بحد  دولة  لكل  التفا�ضلية  امليزة  من  يقلل  مت�ضابهة  زراعية 

الأ�ضواق  يف  العربية  الدول  تناف�ضية  من  وي�ضعف  ذاتها 

.)GSLAS et al., 2009( اخلارجية

لقد تبنت القمة العربية القت�ضادية والتنموية والجتماعية 

التي عقدت يف الكويت عام 2009 قرارًا حول برنامج طوارئ 

ـ   2010 الفرتة  خالل  تنفيذه  يتم  العربي  الغذائي  لالأمن 

متويلها  يتم  دولر  بليون   65 بحواىل  تقدر  بكلفة   ،2030

وهو  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ما  مت�ضاو  ب�ضكل 

هذا  جناح  ويتوقف  وكلفته.  اأهدافه  يف  جدًا  طموح  برنامج 

القرار على عدة عوامل، منها و�ضع الأ�ض�ض الكفيلة بتنفيذ 

م�ضاريع م�ضتدامة من الناحية القت�ضادية واملالية. 

6. تربية املوا�صي واإدارة املراعي

اجلافة  املناطق  لدرا�ضات  العربي  املركز  اإىل  ا�ضتنادًا 

والأرا�ضي القاحلة )ACSAD, 2007( تتمتع الدول العربية 

مبوارد مهمة من املوا�ضي �ضواء يف عدد النواع اأو الروؤو�ض. 

وتت�ضمن موارد املوا�ضي حواىل 38 ف�ضيلة من اخلراف و54 

من  ف�ضيلة  و22  اجلمال  من  ف�ضيلة  و38  املاعز  من  ف�ضيلة 

البقار و9 ف�ضائل من الأح�ضنة و3 ف�ضائل من اجلوامي�ض، 

ومعظم هذه الف�ضائل متكيف مع بيئتها الطبيعية. وبالرغم 

العربي،  العامل  يف  للموا�ضي  الوراثية  املوارد  يف  الرثاء  من 

املعدل  من  اأقل  تعترب  واللحوم  احلليب  من  اإنتاجيتها  فاإن 

التح�ضني  برامج  غياب  نتيجة   ،1 ال�ضكل  يف  مبني  هو  كما 

الوراثي و�ضعف اأنظمة الإنتاج و�ضوء اإدارة املوارد الطبيعية 

ال�ضئيلة  الإنتاجية  ت�ضببت  وقد  واملراعي.  املياه  وخا�ضة 

والجتماعية  القت�ضادية  التحديات  من  بالعديد  للموا�ضي 

ميكن  الذي  الدخل  تراجع  ومنها  املحلية،  للمجتمعات 

.)ACSAD, 2007( حتقيقه من هذه الن�ضاطات

تتوزع معظم اأرا�ضي املراعي يف العامل العربي على املناطق 

متباينًا  ت�ضاقطًا  بدورها  ت�ضهد  التي  اجلافة،  و�ضبه  اجلافة 

من  الطويلة  الفرتات  تبادل  ويوؤدي  لالأمطار.  منتظم  وغري 

القدرات  حتديد  اإىل  املنطقة  هذه  يف  والرطوبة  اجلفاف 

تت�ضبب  كما  املراعي.  لهذه  الحتمالية  والقدرة  الإنتاجية 

ال�ضلبية  التاأثريات  تعظيم  يف  للرتبة  ال�ضعيفة  اخل�ضوبة 

الفقر  مثل  والقت�ضادية  الجتماعية  البعاد  عن  الناجمة 

وتعقد  الأرا�ضي  )ت�ضتت  الأرا�ضي  وملكية  ال�ضوق  واأحوال 

املرياث( وغياب ال�ضيا�ضات وال�ضعف يف تطبيق الت�ضريعات 

.)Darwish and Faour, 2008( التي تنظم اإدارة املراعي

تتدهور  �ضنوات،  لعدة  ي�ضتمر  جفاف  حدوث  حالة  ويف 

تف�ضل  كما  احليوانية  والرثوة  املراعي  قدرة  كبري  ب�ضكل 

ا�ضكال  عدة  على  املراعي  تدهور  حالت  وتظهر  املحا�ضيل. 

توفري  على  القدرة  وبالتايل  النباتي  الغطاء  فقدان  ومنها 

الغذاء والعلف للموا�ضي، بالإ�ضافة اإىل غزو الأنواع الغريبة 

وال�ضلبية )Kassas, 2008(. ويحدث تدهور املراعي نتيجة 

للرعي اجلائر وخا�ضة ا�ضتنزاف املراعي مبا يتجاوز قدرتها 

اجلفاف  حالت  وتوؤدي   .)Kassas, 2008( الحتمالية 

م�ضاعفة  اإىل  احلماية  واإجراءات  �ضيا�ضات  وغياب  املتكرر 

امل�ضاكل املرتتبة على الرعي اجلائر.

الرتاجع  حول  الإح�ضائية  البيانات  وجود  عدم  من  وبالرغم 

فاإن  احليواين،  الإنتاج  يف  املراعي  م�ضاهمة  يف  الفعلي 

يف  الرتاجع  وموؤ�ضرات  النباتي  الغطاء  تركيبة  يف  التغري 

املناطق املر�ضودة يف العامل العربي تعترب قيا�ضات اإر�ضادية 

وا�ضحة. اأن التوجه العام احلا�ضل هو نحو تراجع م�ضاهمة 

اأخرى  م�ضادر  اإىل  وحتولها  للموا�ضي  كعلف  املراعي 

 Mirreh,( للغذاء مثل الق�ض وال�ضعري وال�ضناعات الغذائية

توفري  يف  املراعي  م�ضاهمة  تراجعت  تون�ض  ويف   .)2009



الزراعةالف�صل 121

 .)Nefzaoui, 2002(  %10 اإىل   %65 من  للموا�ضي  غذاء 

اأما يف الأردن فقد كانت الأنظمة البيئية الرعوية توفر %70 

ن�ضبة  تراجعت  فقد  الآن  اأما  والرعي،  الغذاء  احتياجات  من 

.)Roussan, 2002( %30 امل�ضاهمة اإىل 20 ـ

غري  تكنولوجية  منظومات  اإدخال  حماولت  اأثبتت  لقد 

ذات  املناطق  يف  م�ضتقرة  بيئات  يف  تطويرها  مت  واقعية 

العربية.  املنطقة  يف  جمدية  غري  اأنها  العالية  الإنتاجية 

مراعي  يف  تنفيذها  مت  التي  العلمي  البحث  برامج  وحتى 

املناطق اجلافة مل توفر نتائج قابلة للتطبيق، وبقيت معظم 

النتائج قابعة على الرفوف بدون ال�ضتفادة منها. اإن التعقيد 

غياب  اإىل  اإ�ضافة  املراعي،  حت�ضني  تكنولوجيا  يف  الكامن 

وعدم  والجتماعية  القت�ضادية  للظروف  ال�ضمويل  الفهم 

املالئمة اليكولوجية وغياب احلوافز لتنفيذ ن�ضاطات حماية 

واإدارة، ت�ضتغرق الكثري من الوقت واجلهد يف املناطق ذات 

اأ�ضباب عدم تبني  ال�ضتخدام العام، هي بع�ض الأمثلة على 

اإىل  وبالإ�ضافة  املوا�ضي.  مالك  قبل  من  املنهجيات  هذه 

على  مبنية  التكنولوجيا  ونقل  البحث  برامج  تكن  مل  ذلك، 

ولهذا  املحلية.  للمجتمعات  واحلديثة  التقليدية  املمار�ضات 

يجب  التكنولوجيا  ونقل  لتطوير  امل�ضتقبلية  املحاولت  فاإن 

بحث  طريق  عن  للتوقع  وقابلة  الطلب  على  مبنية  تكون  اأن 

تطبيقي يتم الإ�ضراف عليه من قبل مالك الرثوة احليوانية 

.)Sidahmed, 1996( اأنف�ضهم

ورعاة  املتنقلني  للبدو  التقليدية  احلكمة  اأ�ضبحت  لقد 

جهود  فاإن  ولهذا  املنطقة.  يف  الهتمام  مركز  هي  املوا�ضي 

اأن  يجب  امل�ضتقبل  يف  العلمي  والبحث  التكنولوجيا  نقل 

الرعاة  قبل  من  جيد  ب�ضكل  املحددة  املطالب  على  تعتمد 

واأن تكون مبنية على ما تعلمناه من املا�ضي. يجب اأن تقوم 

التكنولوجيا اجلديدة بدعم اأو حت�ضني املهارات واملمار�ضات 

التقليدية الأ�ضيلة يف املنطقة.

القدرة  بني  ما  التوافق  يف  غياب  وجود  املالحظ  من 

ما  وهذا  الرعي  عن  الناجت  وال�ضغط  لالأرا�ضي  الحتمالية 

لتقليل  بديلة  علفية  موارد  تطوير  اإىل  احلاجة  اإىل  ي�ضري 

ال�ضغط على املراعي. وميكن حتقيق ذلك من خالل تنمية 

ميكن  التي  الزراعية  املناطق  يف  مروية  علفية  حما�ضيل 

لري  خمتلطة  برامج  وتطوير  الأهداف  لهذه  تخ�ضي�ضها 

التكميلي  الإنتاج  اأجل  من  الع�ضبية  واملروج  الفاكهة  ا�ضجار 

لالأعالف خالل الأ�ضهر اجلافة، خا�ضة يف املناطق اجلبلية 

حيث تتوافر مياه الري.

يف  الطبيعية  املراعي  مع  املروية  املزارع  دمج  اأي�ضًا  وميكن 

بحيث  والرعاة،  املزارعني  وخا�ضة  للجانبني  مفيدة  عالقة 

بعد  املزارع  عن  الناجت  الق�ض  با�ضتخدام  للرعاة  ال�ضماح  يتم 

الع�ضوية  املخلفات  فيه  ت�ضاهم  الذي  الوقت  يف  احل�ضاد 

بني  اخلالف  ين�ضاأ  الرتبة.  نوعية  حت�ضني  يف  للموا�ضي 

تركز الفقراء* يف املناطق الريفية يف العامل العربي )2008(**اجلدول 8

101552

398331

102778

121929

305078

51568

278581

81562

2875

215567

214084

الدولة

اجلزائر***

جيبوتي***

م�صر***

الأردن***

موريتانيا****

املغرب***

ال�صودان****

�صورية***

تون�س***

ال�صفة الغربية وغزة***

اليمن***

ن�صبة الفقراء 

يف املناطق الريفية )%(

ن�صبة �صكان املناطق الريفية الذين 

هم فقراء  )%(

ن�صبة �صكان املناطق احل�صرية 

الذين هم فقراء  )%(

World Bank, 2008; *** IFAD and FAO, 2007 :امل�صادر

**  البيانات ملوريتانيا وال�صودان اإىل العام 2007

 ح�صب احلد الوطني للفقر. 
 *

***
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هالة ال�صاوي

يح�صل الإنتاج الزراعي يف معظم البلدان بعيداً عن الأنظار واملناطق 

وغذائهم.  النا�س  بني  الروابط  املدن  اإىل  النزوح  ويقطع  احل�صرية. 

ول تلتزم معظم املزارع باملعايري العامة، فتعامل احليوانات بطريقة 

غري اإن�صانية وت�صبب اآثاراً بيئية جانبية. لكن ماذا لو مل يكن علينا 

جتمع  �صحية  بيئات  يف  ع�صنا  لو  ماذا  واملدن؟  املزارع  بني  الختيار 

هذا  �صاأن  فمن  ح�صرية؟  حدائق  يف  غذائنا  زراعة  عرب  معًا  الثنني 

تنقية الهواء، وتلطيف امل�صاحات املدنية امللوثة ب�صريًا، وزيادة اإنتاج 

الغذاء املحلي، والقت�صاد يف كلفة الغذاء. ومن �صاأنها اأي�صًا ت�صريف 

اإىل  اإ�صافة  ك�صماد،  وا�صتعمالها  تدويرها  اأعيد  اإذا  الطعام  ف�صالت 

تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن نقل الأغذية من مزارع بعيدة.

لكن قبل نقل هذه الزراعة اإىل املدينة، يجب اأن تكون خالية من املخاطر 

فاملمار�صات  وامل�صافة.  امل�صاحة  حيث  من  وعملية  البيئية  ال�صحية 

تتطلب  اإذ  املدن،  يف  العاملة  للقوة  التقليدية غري م�صجعة  الزراعية 

م�صاحات وا�صعة من الأرا�صي، وقد ت�صبب م�صاكل �صحية للعاملني 

املدخالت  تعتمد  ذلك،  على  عالوة  امل�صرطنة(.  املبيدات  جراء  )من 

ال�صطناعية التقليدية )الأ�صمدة واملبيدات( على الوقود الأحفوري، 

وهي غري م�صتدامة بيئياً. وينتج عن ا�صتخدامها، على �صبيل املثال، 

تلوث املياه اجلوفية ب�صبب ت�صرب الفو�صفور والنيرتات. 

نامٍ  وقطاع  للمدن،  منا�صب  اإيكولوجي  بديل  هي  الع�صوية  الزراعة 

ال�صمالية، وفق مقال ن�صرته جملة »تامي«  اأمريكا  اأطراف مدن  على 

بعنوان »مزارع املدن« )2008/7/24(. وتزيد املزارع العمودية التي 

تعمل بالطاقة اخل�صراء ا�صتخدام املوارد احل�صرية يف الزراعة ب�صكل 

كبري، مبا فيها الأر�س والنفايات الع�صوية. وهذا ما ي�صرحه ديك�صون 

ال�صكل  العمودية« )2010(، ويظهر يف  »املزارع  دي�صبومبري يف كتابه 

�صغرية،  ع�صوية  مزراع  لتجهيز  جديدة  تكنولوجيات  وتربز  ب1. 

اإىل  احلاجة  يقلل  ما  ال�صارة،  الأع�صاب  تزيل  التي  الروبوتات  منها 

الع�صوية.  الزراعة  يف  �صعوبة  املراحل  اأكرث  وهو  للتع�صيب،  عمالة 

»هورتيبوت«  هو  النباتات،  لإكثار  منوذجي  روبوت  اأي�صًا  وهناك 

الذي يتناوله جورجن�صن وموؤلفون م�صاركون يف الدمنارك. وقد طور 

روبوت يف اليابان من قبل ناغازاكا واآخرين* يقلل احلاجة اإىل العمالة 

وباإمكان  ال�صارة.  الأع�صاب  اإزاء  املح�صول  تناف�صية  ويزيد  الزراعية 

الذي  الآفات بطريقة ميكانيكية، مثل »�صكريبوت«  اإبعاد  الروبوتات 

طوره هول واآخرون* لإبعاد الع�صافري الآكلة لالأ�صماك عرب ر�س املياه.

ذات  البلدان  من  اأ�صرع  يكون  اأن  لبنان  مثل  �صغري  لبلد  ميكن 

احل�صرية  الع�صوية  الزراعة  تقنيات  تبني  يف  الكبرية  القت�صادات 

اجلديدة، لأن حاجته ملحة لتخ�صري املدن وزيادة الأمن الغذائي. وقد 

تكون املزارع الع�صوية احل�صرية املتطورة تكنولوجيًا فكرة جيدة يف 

بلد يتلقف الأفكار اجلديدة ب�صرعة.

يف  احل�رصية«  الع�صوية  »املزارع  �رصكة  مديرة  هي  ال�صاوي  هالة  الدكتورة 

تورونتو، كندا، وم�صممة معدات عملية �صغرية لتحويل ف�صالت الطعام 

اإىل �صماد ع�صوي. 

مزارع ع�سوية يف مدننا؟

 VerticalFarm.com  ال�صكل ب1. دي�صبوميري، ماأخوذ من

يف متوز/يوليو 2011.

فيلمز«،  »ما�صني  وتقدمي  عر�س  مور،  رولف  املعماري  امل�صمم  ال�صور: 

Storyboards Online امل�صمم الداخلي جيمز نيلمزـ امل�صمم الرقمي

* 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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5821.04.53164

7172.54.02076

6080.54.9n.a.

5710.73.92100

3580.33.9234

4940.63.23000

4861.23.11825

6754.34.33675

6292.24.81204

6361.44.42028

5190.83.33000

14311.62.03137

5160.64.32196

3390.05.0n.a.

5667.24.11650

املجموعتني عادة عندما يحاول املزارعون تو�ضعة مناطقهم 

اإىل املراعي، خا�ضة يف ال�ضنوات التي ت�ضهد ت�ضاقطًا مطريًا 

.)Kassas, 2008( اأعلى من املعدل

ب.  الزراعة والتنمية الإجتماعية 

1. الزراعة والتنمية الريفية

يرتافق الرتاجع يف م�ضاهمة قطاع الزراعة يف الناجت املحلي 

)اجلدولن  التوظيف  ن�ضبة  ويف   )1 )اجلدول  الإجمايل 

يف  القاطنني  ال�ضكان  ن�ضبة  يف  مماثل  تراجع  مع  و4(   3

املا�ضية،  الثالثة  العقود  امتداد  وعلى  الريفية.  املناطق 

يف  الريفية  املناطق  يف  القاطنني  ال�ضكان  ن�ضبة  تراجعت 

العام  يف   %45 اإىل   1981 العام  يف   %56 من  العربية  الدول 

اجلدول  يف  مو�ضح  هو  كما   )World Bank, 2010(  2008

7 وال�ضكل 2.

املناطق  اإىل  الريفية  املناطق  من  الهجرة  ظاهرة  تعترب 

احل�ضرية يف العامل العربي متعددة الأبعاد. مل تعد الزراعة، 

التي هي ن�ضاط ريفي قادرة على ا�ضتيعاب ن�ضبة متزايدة من 

القوى العاملة، تنمو مبعدل اأعلى من معدل النمو ال�ضكاين 

نف�ضه. تظهر البيانات يف اجلدول 4 اأن ن�ضبة النمو ال�ضكاين 

يف العامل العربي و�ضلت اإىل 2.3% ما بني 1990ـ  1992 حتى 

 %3.6 بن�ضبة  العاملة  القوى  منو  اإزداد  بينما   ،2007 ـ   2005

من  الزراعي  القطاع  ح�ضة  يف  تراجع  مع  مرتافقًا  �ضنويًا 

التوظيف مبعدل 2.3% �ضنويًا يف الفرتة ذاتها. لقد ت�ضبب 

غياب التنويع يف القت�ضادات الريفية مع �ضعف الروابط ما 

امل�ضاريع  مثل  الأخرى  ال�ضناعية  والن�ضاطات  الزراعة  بني 

ال�ضغرية لتجهيز الأغذية وال�ضناعات الغذائية الكبرية، يف 

اإعاقة التو�ضع يف فر�ض التوظيف التي ميكن اأن تدعم �ضبل 

املعي�ضة يف املناطق الريفية.

لقد تفاقمت ظاهرة الهجرة من املناطق الريفية يف العامل 

واخلدمات  التحتية  البنية  كفاية  عدم  ب�ضبب  العربي 

ال�ضوء  لإلقاء  حماولته  يف  املناطق.  هذه  يف  الجتماعية 

الدول  يف  الداخلية  الهجرة  وراء  الكامنة  الأ�ضباب  على 

العربية، ي�ضري بن جليلي )Ben Jelili 2010( اإىل اأهمية 

ـ  الريفية  الهجرات  �ضياق  يف  والإبعاد  اجلذب  عوامل 

الهجرة  يف  العوامل  اأقوى  »اأحد  باأن  ويو�ضح  احل�ضرية. 

اأف�ضل  عمل  فر�ض  وراء  ال�ضعي  هي  م�ضر  يف  الداخلية 

الأ�ضلية«.  التواجد  مواقع  عن  بعيدة  اأماكن  يف  موجودة 

حال  »يف  اأنه  اإىل  املوؤلف  في�ضري  املغربية،  احلالة  يف  اأما 

توفر  فاإن  للهجرة،  الأ�ضا�ضي  املحفز  هو  الريفي  الفقر  كان 

التنوع احليوي يف غابات بع�س الدول العربيةاجلدول 10

عدد اأنواع الربمائيات والطيور 

والثدييات والزواحف

ن�صبة الأنواع 

املتوطنة )%(

ن�صبة الأنواع 

املهددة)%(

عدد اأنواع النباتات 

الوعائية

UNEP-WCMC, 2010 :غري متوافرامل�صدر :.n.a
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هو  والثقافة  وال�ضحة  التعليم  مثل  احل�ضرية  اخلدمات 

الدول  معظم  »يف  املوؤلف  واأ�ضاف  الأهم«.  اجلذب  عامل 

اإىل  ريفي  زراعي  جمتمع  من  التحول  يت�ضمن  العربية، 

جمتمع ح�ضري �ضناعي اإ�ضطرابات اجتماعية واقت�ضادية 

واأحيانا  بالت�ضاوي  موزعة  غري  توظيف  ومعادلة  وا�ضعة 

العوامل  هذه  تتفاقم  اأن  املتوقع  من  البطالة«.  من  املزيد 

مكثفة  جفاف  حالت  من  املناخ  تغري  بتاأثري  الجتماعية 

يوؤدي  مما  الأمطار،  ت�ضاقط  يف  انتظام  عدم  اإىل  وقا�ضية 

كثري  يف  للمخاطر  املعي�ضة  و�ضبل  الزراعة  تعر�ض  اإىل 

قطاعًا  الزراعة  اإعتبار  مت  حال  يف  الريفية.  املناطق  من 

اأ�ضا�ضيًا يف توظيف القوى العاملة الريفية وم�ضارًا رئي�ضيًا 

نحو مكافحة الفقر، فاإن الهجرة الريفية ـ احل�ضرية متثل 

فر�ض  وتعزيز  الفقر  مكافحة  جهود  على  ج�ضيمًا  خطرًا 

التوظيف.

الريفي  الفقر  على  الزراعية  ال�صيا�صات  تاأثري   .2

والأمن املعي�صي

اإذا كانت بع�ض الأجزاء يف العامل العربي قد ا�ضبحت معروفة 

بالرخاء وبانت�ضار الرتف، فاإن ماليني النا�ض يف دول عربية 

ميكن  الأبعاد.  متعدد  الفقر  من  يعانون  يزالون  ل  اأخرى 

الفقراء،  فئة  �ضمن  العربي  العامل  �ضكان  ربع  حواىل  اعتبار 

هو  كما  الريفية  املناطق  يف   %76 يعي�ض  هوؤلء  �ضمن  ومن 

وا�ضح يف اجلدول 8.

باملدخالت  املدقع  الفقر  يف  الواقعة  الأ�ضر  ت�ضحي  اأن  ميكن 

الإنتاجية التي متلكها يف �ضبيل احل�ضول على الغذاء، مما 

ال�ضنوات  يف  الدخل  حتقيق  على  قدرتها  للخطر  يعر�ض 

الإنفاق  بتخفي�ض  الفقرية  الأ�ضر  من  الكثري  وتقوم  املقبلة. 

وبالتايل  اأفرادها،  تغذية  بهدف  والتعليم  ال�ضحة  على 

التي  الأ�ضول  تعترب  املقبلة.  الأجيال  بانتاجية  الت�ضحية 

والتعليم  املادي،  املال  ورا�ض  الأرا�ضي  مثل  الأ�ضر  متلكها 

تاأمني  على  املزارعني  قدرة  يف  جوهرية  عوامل  وال�ضحة 

الأ�ضواق  يف  واملناف�ضة  وامل�ضاركة  الريفية  املعي�ضة  �ضبل 

الزراعية )World Bank, 2008(. وبالتايل يعترب حت�ضني 

القدرة  لتعزيز  حا�ضمًا  اأمرًا  الأ�ضول  هذه  اإىل  الو�ضول 

القطاع  من  عاليًا  ا�ضتثمارًا  ويتطلب  للمزارعني  ال�ضرائية 

العام.

فاإن  الريفية،  املناطق  يف  الفقراء  اأرباع  ثالثة  تواجد  ومع 

حو�ض  منطقة  يف  العربية  الدول  �ضكان  من   %40 حواىل 

الزراعة  على  معي�ضتهم  يف  يعتمدون  املتو�ضط  البحر 

واإنتاج الفاكهة واخل�ضار واحلبوب. وبالتايل فاإن القرارات 

القطاع  يف  حتريرالتجارة  و�ضرعة  وترتيب  مبدى  املتعلقة 

�ضبل  على  �ضديدة  تاأثريات  لها  تكون  �ضوف  الزراعي 

.)Oxfam, 2004( املعي�ضة الريفية يف تلك املنطقة
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يعترب الإ�ضتثمار يف املزارع ال�ضغرية اأمرًا جوهريًا ملكافحة 

الفقر الريفي وزيادة الأمن الغذائي على امل�ضتوى الوطني. 

اإنتاجيتهم  زيادة  من  ال�ضغرية  املزارع  اأ�ضحاب  متكني  اأن 

بدوره  والذي  الأ�ضري  الغذائي  الأمن  حت�ضني  يف  ي�ضاهم 

ي�ضاهم يف الأمن الغذائي الوطني. وبالتايل ميكن اعتبار 

هدفًا  ال�ضغرية  املزارع  اأ�ضحاب  معي�ضة  �ضبل  �ضمان 

 IFAD and FAO,( الغذائي  الأمن  اأهداف  من  اأ�ضا�ضيًا 

.)2007; FAO, 2008

3. خدمات الإر�صاد الزراعي والتنمية الريفية

املوؤ�ض�ضية  البنى  يف  ب�ضعف  معروف  العربي  العامل 

 .)Yamouri, 2008( الريفي  امل�ضتوى  على  واملنظمات 

من  العربية  الدول  معظم  يف  الزراعي  القطاع  ويعاين 

اأن  اإىل  بالإ�ضافة  الزراعي،  الإر�ضاد  خدمات  �ضعف 

ا�ضتجابة  اأكرث  علمية  بحوث  اإىل  يحتاجون  املزارعني 

للمعرفة  الكفوء  ال�ضتخدام  على  والقدرة  للتحديات 

بني  ما  الإنتاج  يف  كبري  تباين  هنالك  عنها.  الناجتة 

اإىل  مو�ضم  ومن  الواحد،  النمو  مو�ضم  �ضمن  املزارعني 

اإ�ضافة  املنتظمة  غري  املحا�ضيل  كميات  وتت�ضبب  التايل. 

اإىل غياب منافذ الت�ضويق املالئمة للمنتجات الزراعية يف 

رمبا  للدخل.  ثابت  تدفق  من  ال�ضغار  املزارعني  حرمان 

اأقل من املزارع  ينتج املزارعون ال�ضغار كميات من الغذاء 

ميثلون  ولكنهم  املزارع،  وعدد  امل�ضاحة  على  بناء  الكربى 

ن�ضبة كبرية من الفئة امل�ضتهدفة، وبالتايل يتمثل الف�ضل 

املعلومات  توفري  عدم  يف  الزراعي  الإر�ضاد  يف  الأكرب 

املراأة  اأن  من  وبالرغم   .)IAASTD, 2009( لهم  الكافية 

الزراعية،  العمليات  كل  يف  بن�ضاط  وت�ضارك  ت�ضاهم 

فاإنها ل ت�ضتفيد من اخلدمات الإر�ضادية. وي�ضري كل من 

الذي  الوقت  يف  اأنه  اإىل   )1992(  Saito and Spurling
الزراعي،  الإر�ضاد  يف  كموظفات  الن�ضاء  تدريب  فيه  يتم 

فاإن ن�ضبة قليلة جدًا منهن تخرج من املكاتب للتفاعل مع 

املزارعات. 

4. تاأثري العوملة

ت�ضكل القوى الدولية حتديًا كبريًا اأمام قدرة الدول النامية 

دول  عدة  قامت  لقد   .)Altieri, 2009( ذاتها  اإطعام  على 

نامية، ومنها عدة دول عربية، بتنظيم اقت�ضاداتها حول 

قطاع زراعي موجه نحو الت�ضدير ومعتمد ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

على الزراعة الأحادية. هذا النمط يخلق الكثري من امل�ضاكل 

التاأثريات  ومنها  والجتماعية،  والبيئية  القت�ضادية 

البيئي  النظام  وتكامل  العامة  ال�ضحة  على  ال�ضلبية 

يف  اإ�ضطراب  اإىل  يوؤدي  حالت  عدة  ويف  الغذاء،  ونوعية 

ت�ضارع  يف  ي�ضاهم  بينما  التقليدية،  الريفية  املعي�ضة  �ضبل 

.)Altieri, 2009( مديونية العديد من املزارعني
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ج. تاأثريات ال�صيا�صات الزراعية 

على ال�صتدامة البيئية

1. الت�صحر

امل�ضاكل  اأكرب  الأرا�ضي  وتدهور  الت�ضحر  اإعتبار  ميكن 

البيئية يف العامل العربي. اأهم ا�ضباب الت�ضحر هي النتيجة 

الرتاكمية للن�ضاطات الإن�ضانية من جهة والعوامل البيئية 

واجلفاف  املناخ  تغري  مثل  اأخرى،  جهة  من  الطبيعية 

الب�ضرية  الن�ضاطات  من  العديد  هنالك  الرتبة.  واإجنراف 

التي ت�ضاهم ب�ضكل فعال يف تدهور الأرا�ضي يف املنطقة، 

اجلائر  والرعي  الكفوءة  غري  الري  ممار�ضات  ومنها 

على  للح�ضول  الأ�ضجار  وقطع  املن�ضبطة  غري  والزراعة 

من  وبالرغم  املائية.  املوارد  اإدارة  واإ�ضاءة  اخل�ضبي  الوقود 

غياب البيانات الدقيقة حول كل �ضبب منها قامت الباحثة 

منظومة  بتطوير   )Sarraf, 2004( �ضّراف  القت�ضادية 

الأرا�ضي  لتدهور  ال�ضنوية  للكلفة  الكمية  التقديرات  من 

�ضت  يف  الأرا�ضي  لتدهور  القت�ضادية  التاأثريات  ملعرفة 

دول عربية، كما هو مو�ضح يف ال�ضكل 3.

من  كبري  ب�ضكل  والغابات  الزراعة  تتاأثر  اأن  املتوقع  من 

تغري املناخ مبا اأن القطاعني يعتمدان ب�ضكل مبا�ضر على 

املياه  نوعية  تنظيم  يف  الغابات  ت�ضاهم  املناخية.  احلالة 

العذبة عن طريق اإبطاء اإجنراف الرتبة وت�ضفية امللوثات 

املتواجدة يف املياه. كما ت�ضاهم يف تنظيم توقيت ونوعية 

يتعلق  ما  ويف  اجلوفية.  املياه  لأحوا�ض  ال�ضخ  اإعادة 

مبنظومة اخلدمات والفوائد التي تقدمها الأنظمة البيئية 

املرتبطة  اخلدمات  هذه  اأهم  من  واحدًا  فاإن  للغابات، 

وتخزين  احليوي  التنوع  حماية  هي  الإن�ضان  برفاهية 

بحواىل  للغابات  النباتي  الغطاء  يحتفظ  حيث  الكربون، 

40% من كل كمية الكربون املخزنة يف الأنظمة البيئية. 

ولكن الغابات يف العامل العربي تواجه اأخطارًا عديدة منها 

لالأرا�ضي  الأخرى  وال�ضتخدامات  الزراعة  نحو  التحول 

الغابات  تعرية  باأن  علمًا  الأ�ضجار،  وقطع  املوائل  وجتزئة 

لنبعاثات  رئي�ضيًا  م�ضدرًا  ي�ضكالن  اأرا�ضيها  وتدهور 

املتوقع  النمو  �ضاأن  ومن  اجلوي.  الغالف  اإىل  الكربون 

اأن ميت�ض الكربون. وبالتايل فاإن  يف امل�ضاحات املزروعة 

ا�ضتمرار الن�ضبة احلالية من قطع الغابات �ضيجعلها تبقى 

املناخ  تغري  يف  وم�ضاهمًا  الكربونية  لالنبعاثات  م�ضدرًا 

.)IUCN, 2008( العاملي

حال  يف  تتدهور  العامل  يف  الغابات  حالة  ان  يف  �ضك  ل 

هذا  اإيقاف  ميكن  ولكن  الكربون،  تخزين  موؤ�ضر  ا�ضتخدمنا 

يو�ضح  منا�ضبة.  اقت�ضادية  حوافز  اإن�ضاء  طريق  عن  التوجه 

اجلدول 9، امل�ضاحات الكلية للغابات يف بع�ض الدول العربية 

ون�ضبة اإزالة الغابات، اإ�ضافة اإىل جهود اإعادة زرع الغابات يف 

كل دولة واملجموع الكلي للكربون املتواجد يف الكتلة احلية. 

الغابات  اأمناط  اأكرث  اإىل  الأولية  الغابات  م�ضطلح  وي�ضري 

تركيزًا بالكربون واحتواء على التنوع احليوي.

وي�ضاهم فقدان التنوع احليوي يف اإنتاجية الأنظمة البيئية 

1.5

1.0

0.5

0.0

تكاليف التدهور ال�صنوي لالأرا�صيال�صكل 3

مالحظة: تواريخ التقديرات هي 1999 للجزائر وم�رص وتون�س، و2000 للبنان واملغرب، و2001 ل�صورية

Sarraf, 2004 :امل�صدر

ح�صة الناجت املحلي االجمايل )ن�صبة مئوية(

املغربتون�سلبنان�صوريةم�صراجلزائر
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ويقلل من قدرتها على املرونة يف مواجهة الكوارث الطبيعية 

الت�ضحر،  مثل  الإن�ضان  بها  يت�ضبب  التي  ال�ضغوطات  اأو 

وبالتايل اإ�ضعاف قاعدة �ضبل املعي�ضة امل�ضتدامة. ل تتعر�ض 

اإىل  اأي�ضًا  بل  فح�ضب،  م�ضاحاتها  يف  تراجع  اإىل  الغابات 

التنوع  على  احلفاظ  على  املتبقية  الغابات  قدرة  يف  تراجع 

الغابات  تقدمه  الذي  ال�ضجري  الغطاء  اأن  فيها.  احليوي 

تواجد  تعزيز  طريق  عن  احليوي  التنوع  اإثراء  يف  ي�ضاهم 

والزواحف.  والثدييات  والطيور  الربمائيات  من  اأنواع  عدة 

الغابات  تاأثري  حول  الإح�ضاءات  بع�ض   10 اجلدول  ويو�ضح 

على التنوع احليوي يف بع�ض الدول العربية 

2. املياه

الدول  يف  املياه  على  الطلب  تزايد  ي�ضتمر  اأن  املتوقع  من 

العربية يف العقود القادمة بفعل النمو ال�ضكاين والت�ضنيع 

وحت�ضن م�ضتويات احلياة. ويف هذا ال�ضياق فاإن امل�ضتويات 

املرتاجعة من موارد املياه والتي تقدر بحواىل 313 بليون مرت 

اإىل  توؤدي  �ضوف   )FAO, 2003( العربي  العامل  يف  مكعب 

املزروعة  امل�ضاحة  تتجاوز  ل  الزراعة.  منو  حتديد  من  املزيد 

مليون   536 اأ�ضل  من  هكتار  مليون   197 العربي  العامل  يف 

يف  للزراعة  القابلة  الأرا�ضي  من   )FAO, 2005a( هكتار 

املنطقة، ومنها 72 مليون هكتار فقط تت�ضمن ن�ضاطًا زراعيًا 

.)GSLAS et al., 2009( يف الوقت احلايل

وعلى امل�ضتوى الوطني، تراجعت ح�ضة املياه العذبة املتاحة 

للفرد يف 13 دولة عربية اإىل ما هو اأقل من 500 مرت مكعب 

مرت   8000 اإىل  ي�ضل  للفرد  عاملي  معدل  مع  مقارنة  �ضنويًا 

.)WRI, 2010( 2007 مكعب �ضنويًا يف العام

القليلة  املياه  ح�ضة  فاإن  احلايل،  الو�ضع  ا�ضتمرار  حال  ويف 

نتيجة  اأكرب  ب�ضكل  ترتاجع  �ضوف  للفرد  حاليًا  املتاحة 

كميات املياه املتاحة وا�صتخداماتها يف العامل العربياجلدول 11

11.500.07Neg.4.5940251560

0.110.14Neg.0.2517026371

0.020.00Neg.0.0211388012
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0.800.03n.a.3.894699487
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2.502.280.1517.005069190
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18.700.000.2614.70789187
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املتوفرة  الكميات   11 اجلدول  ويو�ضح  املناخ.  تغري  تاأثريات 

حواىل  ا�ضتخدام  ومع  العربية.  الدول  يف  �ضنويًا  املياه  من 

85% من الكميات املتاحة حاليًا لأغرا�ض الزراعة كما ي�ضري 

العامل  يف  املروية  الزراعة  زيادة  على  القدرة  فاإن  اجلدول، 

املائية  املوارد  يف  املتزايد  ال�ضح  ومع  جدًا.  حمدودة  العربي 

ل  العربي  العامل  يف  للري  املتبقية  الكامنة  امل�ضاحة  فاإن 

.)IFPRI, 2010( تتجاوز 7.3 مليون هكتار

وكما يو�ضح اجلدول 11، فاإن القطاع الزراعي هو امل�ضتخدم 

تتجاوز  حيث  العربية،  الدول  يف  املتاحة  للمياه  الأكرب 

من   %85 اإىل  وت�ضل  املتاحة  املياه  اإجمايل  من   %75 ح�ضته 

املنطقة  يف  املياه  من   %60 حواىل  ويتدفق  املتجددة.  املياه 

�ضعوبة  من  ذلك  يزيد  وبالتايل  احلدود،  تتجاوز  اأنهار  عرب 

اإدارة املوارد املائية ويطرح عدة حتديات ت�ضاهم يف  وتعقيد 

عدم اليقني فيما يتعلق بالإنتاجية الزراعية. 

ذلك  ي�ضكل  حيث  املائية،  املوارد  ل�ضح  تبعات  عدة  توجد 

اأمام الأمن الغذائي وال�ضتقرار الجتماعي يف  حتديًا كبريًا 

اأي�ضًا  املياه  �ضح  يوؤدي  املنطقة.  يف  كبري  �ضكاين  منو  وجود 

وتدهور  �ضغوطات  عدة  اإىل  البيئية  الأنظمة  تعر�ض  اإىل 

والأحوا�ض  للرتبة  املدى  بعيد  دمار  اإىل  وكذلك  م�ضتمر، 

اجلوفية غري القادرة على جتديد كميات املياه فيها ب�ضهولة. 

وقد �ضاهم ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية يف تلوث الأحوا�ض 

املائية املوجودة يف املنطقة. 

قامت الدول العربية بتوفري املياه ب�ضعر رخي�ض للمزارعني 

تغطي  ل  حيث   )Malik, 2008( العام  التمويل  خالل  من 

اأ�ضعار مياه الري يف الدول العربية اإل نزرا ي�ضريًا من كلفة 

�ضعرًا  عادة  املياه  م�ضتخمو  ويدفع  والت�ضغيل.  ال�ضيانة 

احلكومات،  من  بها  تزويدهم  يتم  التي  الري  ملياه  قلياًل 

للمحا�ضيل  الزراعية  الأمناط  لتغيري  حوافز  اأية  توجد  ول 

املياه  ا�ضتخدام  كفاءة  زيادة  اأو  املائي  ال�ضتخدام  الكثيفة 

يف  ال�ضيا�ضة  هذه  ت�ضببت  وقد   .)Barghouti, 2010(

 Abu Zeid,( اإيجاد قطاع زراعة مروية مدعوم ب�ضكل كبري

تو�ضعة  اإىل  للمياه  املنخف�ضة  الأ�ضعار  اأدت  حيث   ،)2001
املائية  املوارد  على  الزراعي  الطلب  وزيادة  املروية  املناطق 

امل�ضتخدمني  بني  املائية  للموارد  ال�ضيئ  والتخ�ضي�ض 

يف  النق�ض  �ضاهم  وقد  املختلفة.  ال�ضتخدام  وقطاعات 

يف  ال�ضيانة  و�ضعف  للمياه  احلقيقية  الكلفة  ا�ضتعادة 

وكذلك  املياه  توزيع  كفاءة  و�ضعف  التحتية  البنية  تدهور 

.)Malik, 2008( فعالية الري

بني  املائية  املوارد  تخ�ضي�ض  يف  التناف�ض  زيادة  توؤدي 

وكمية  نوعية  على  ال�ضلبي  التاأثري  اإىل  املختلفة  القطاعات 

امل�صدر: اجلدول 13

حما�صيل احلبوب: كيلوغرام لكل هكتار يف دول عربية خمتارةال�صكل 4
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املياه املخ�ض�ضة للزراعة. يف مناطق قليلة فقط مت ا�ضتبدال 

وتزويد  اجلاذبية  على  املعتمدة  الري  يف  التقليدية  الأمناط 

فقدان  اإىل  اأدت  والتي  الإن�ضياب  طريق  عن  للنباتات  املياه 

مثل  الري  من  حديثة  باأمناط  املياه،  من  كبرية  لكميات 

الر�ضا�ضات اأو الري امل�ضغوط. 

للري  املخ�ض�ضة  املياه  كميات  تت�ضبب  الأحيان  اأغلب  ويف 

تدهور  يف  ت�ضاهم  وكذلك  خارجية،  بيئية  تاأثريات  بحدوث 

التاأثريات  وحتدث   .)Malik, 2008( الطبيعية  املوارد 

املوارد  تلوث  اأو  للمياه  اجلائر  لل�ضخ  نتيجة  اخلارجية 

 Malik,( اجلوفية  والأحوا�ض  البحريات  مثل  اجلماعية 

ت�ضمني  يتم  اأن  ال�ضروري  من  املنطلق،  هذا  ومن   .)2008
هذه التكاليف اخلارجية عندما يتم حتديد كلفة مياه الري. 

 Croitoru( در�ض   قدموها،  التي  الدرا�ضية  احلالت  يف 

et al., 2010( كلفة التملح وجتمع املياه يف تون�ض حيث 
وحدوث  املياه  لتلوث  الإجمالية  الكلفة  تقدير  من  متكنوا 

الرت�ضبات يف العام 2004 على الأرا�ضي الزراعية، بحيث 

كان التقدير املتحفظ لهذه الكلفة عرب 25 عامًا ما بني 46 

قدر  التكاليف  هذه  و�ضمن  دولر،  مليون   62 و  مليون 

املياه  متلح  عن  ناجمة  منها   %60 حواىل  اأن  الباحثون 

وجتمعها. وقام الباحثون اأي�ضا بتقدير التكاليف الأخرى 

ال�ضمكية  الإنتاجية  فقدان  ومنها  املياه،  بتلوث  املرتبطة 

والتاأثري على ال�ضحة العامة وال�ضياحة والتنوع احليوي. 

وا�ضتنزاف  املياه  لتدهور  الإجمالية  الكلفة  تقدير  مت  وقد 

دولر  مليون   165.8 بحواىل  تون�ض  يف  اجلوفية  املياه 

 .2004 العام  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   %0.6 اأو 

القطاع  على  البيئي  للتدهور  الأكرب  الكلفة  حتديد  ومت 

الزراعي والتي متثلت يف تاأثريات التملح والإجهاد املائي 

على الزراعة املروية. وت�ضبب ا�ضتنزاف املياه اجلوفية يف 

كميات  �ضخ  تكاليف  نتيجة  اقت�ضادية  خ�ضارة  اأكرب  ثاين 

اإ�ضافية من املياه واإن�ضاء اآبار جديدة لتعوي�ض فقدان املياه 

.)Croitoru et al., 2010( اجلوفية

املناطق  بع�ض  يف  لالأرا�ضي  عالية  اإنتاجية  حتقيق  ميكن 

املتجددة،  املائية  للموارد  امل�ضتدام  ال�ضتخدام  ح�ضاب  على 

يف  املائية  الإنتاجية  معدل  ويقدر  اجلوفية.  املياه  خا�ضة 

ما  وهو  املكعب،  للمرت  دولر   700 بحواىل  العربي  العامل 

 2000 اإىل  ي�ضل  الذي  العاملي  املعدل  من  فقط   %35 يعادل 

جميع  وت�ضتخدم   .)AOAD, 2008( املكعب  للمرت  دولر 

الدول العربية كميات من مياه الري اأكرث مما هو مطلوب. 

للري  املطلوبة  املياه  كميات  تقدير  مت  عربية  دولة   14 ففي 

بحواىل 83 بليون مرت مكعب، ولكن الكمية احلقيقية التي 

العام  اإىل 198 بليون مرت مكعب يف  مت ا�ضتخدامها و�ضلت 

ل  الزراعية  الكفاءة  من  �ضئيلة  ن�ضبة  يعني  مما   ،2000

التي  للدول  بالن�ضبة   .)FAO, AQUASTAT  %40 تتجاوز 

ال�صكل 5
م�صاحة الأرا�صي املروية يف تون�س التي مت تزويدها مبعدات 

لكفاءة ا�صتخدام مياه الري على م�صتوى املزرعة، 1995 – 2008 )%(

Louati and Bucknall, 2009 :امل�صدر
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دول  مثل  اجلوفية،  واملياه  املروية  الزراعة  على  كليًا  تعتمد 

العالية  الإنتاجية  حتقيق  يتم  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

الأحوا�ض  ا�ضتدامة  تهديد  طريق  عن  للمحا�ضيل  ن�ضبيًا 

اجلوفية نتيجة ال�ضخ الزائد. 

الكلفة  فاإن   ،)Massaratu, 2002( ما�ضاراتو  لدرا�ضة  وفقا 

ال�ضلع  كلفة  على  فقط  تقت�ضر  ل  املائي  للتزويد  الجتماعية 

ولكن  للم�ضتخمني،  املياه  لتوفري  املطلوبة  واخلدمات 

فر�ض  تراجع  �ضكل  على  املجتمع  يدفعها  التي  الكلفة  اأي�ضًا 

من  املطلوبة  والتكاليف  اأخرى  حاجات  يف  املياه  ا�ضتخدام 

اإىل  املائي  املال  راأ�ض  وكمية  نوعية  وحت�ضني  اإدامة  اأجل 

امل�ضتويات التي تعترب كافية لال�ضتدامة الطويلة الأمد. 

اجلدول 11

نة يف منَتج ما، ل يف املعنى  ُتعّرف املياه الفرتا�صية باأّنها املياه املت�صمَّ

الواقعي، بل يف املعنى التقديري )Hoekstra et al., 2002(. كما 

ا »املياه املدجمة« اأو »املياه الدخيلة«، وهذه الت�صمية  ُت�صّمى اأي�صً

يعني  ما  بلد  اإىل  الفرتا�صية  املياه  ا�صترياد  اأّن  اإىل  ت�صري  الأخرية 

لذا  امل�صتوردة.  للدولة  بالن�صبة  املن�صاأ  اخلارجية  املياه  ا�صتخدام 

 Haddadin,( ينبغي اإ�صافة املياه الدخيلة اإىل املياه الأ�صيلة للبلد

2003(. وبالتايل فاإن املياه الفرتا�صية )�صايف ا�صترياد املياه يف بلد 
�صحيح املاء( ميكن اأن تخفف ال�صغط على املوارد املائية اخلا�صة 

للماء،  بدياًل  الفرتا�صية مورداً  املياه  اعتبار  بكل دولة، كما ميكن 

علمًا باأن ا�صتخدام هذا امل�صدر الإ�صايف ميكن اأن يكون اأداة لتحقيق 

الأمن املائي الإقليمي.

من  كميات  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  والتجار  املزارعون  ينقل 

اإجمايل  من   %25 حوايل  اأو  م�صر  اإىل  النيل  تدّفقات  ت�صاوي  املاء 

امل�صتوردة بهذه  املياه  املنطقة. وت�صّمى  املتوافرة يف  العذبة  املياه 

.)Allan, 1997( »الطريقة »املياه الفرتا�صية

الزراعية  املفاهيم  بني  املياه  واإنتاجية  الفرتا�صية  املياه  جتمع 

والقت�صادية، مع الرتكيز على املاء كاأحد عوامل الإنتاج الأ�صا�صية. 

لإنتاج  امل�صتخدمة  املياه  بكميات  الزراعي  اجلانب  يهتم  وبينما 

للمياه،  البديلة  التكاليف  القت�صادي  اجلانب  يعالج  املحا�صيل، 

اإنتاج  اأن ت�صمل  التي ميكن  الأخرى  ال�صتخدامات  وهي قيمتها يف 

حما�صيل بديلة اأو ا�صتغاللها يف ن�صاطات بلدية و/اأو �صناعية اأو 

ترفيهية.

املتكاملة  الإدارة  مفهوم  مع  الفرتا�صية  املياه  فكرة  وتتوافق 

جوانب  خمتلف  احل�صبان  يف  توؤخذ  اأن  ينبغي  حيث  للمياه، 

ملوارد  الأمثل  ال�صتغالل  تديد  عند  املياه  على  والطلب  العر�س 

اأن  املفهوم ميكن  اإن هذا  املياه املحدودة )Bouwer, 2000(. كما 

جديدة  تتية  بنية  تطوير  عن  الناجتة  املالية  الأعباء  يخف�س 

لتوزيع املياه. وينبغي، على وجه اخل�صو�س، النظر يف التكاليف 

البديلة ل�صتخدام املياه، التي تعترب جزًءا اأ�صا�صًيا من فكرة املياه 

ال�صحيحة  املياه  موارد  توزيع  حماولة  عند  وذلك  الفرتا�صية، 

ب�صكل فّعال.

الزاوية  من  اإليها  النظر  ينبغي  نادرة،  �صلعة  املياه  اأن  اإىل  ونظراً 

قيمتها  على  بناء  بفعالية  وتوزيعها  وتخ�صي�صها  القت�صادية 

البديلة.  ال�صتخدامات  يف  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية 

الناحية  من  جّذابًا  مفهومًا  الفرتا�صية  املياه  مفهوم  ُيعترب  وهكذا 

القت�صادية، فهو يتيح للبلدان ال�صحيحة املاء حالًّ قّيًما بالن�صبة 

للماء  ال�صتهالك  كثيفة  منتجات  با�صترياد  وذلك  الغذائي،  لأمنها 

كثيفة  منتجات  لإنتاج  املياه  ا�صتخدام  من  بدًل  زهيدة  باأ�صعار 

ال�صتهالك للماء ومنخف�صة القيمة.

يف  للنقا�س  مثرياً  الفرتا�صية  املياه  مفهوم  زال  ما  حال،  كل  وعلى 

احلال  هي  كما  الزراعية،  املنتجات  يف  الدولية  التجارة  جمالت 

والتاد  املتحدة  الوليات  ت�صدرها  التي  للمنتجات  بالن�صبة 

يجعل  مما  عاٍل،  ب�صكل  مدعومة  اأ�صعار  ذات  وهي  الأوروبي 

وذات  للمناف�صة  امل�صتوردة غري مالئمة  الدول  يف  املحلية  الأ�صعار 

نتائج عك�صية على تطّور الزراعة يف تلك البلدان. ُي�صاف اإىل ذلك 

اأّن القلق ب�صاأن احل�صول على الأغذية من دون تاأخري وبال انقطاع، 

اأن  ميكن  الت�صدير،  على  قيود  فر�س  اأو  المدادات  نق�س  ب�صبب 

ُيعيق اعتماد مبادئ مفهوم املياه الفرتا�صية. اإنها م�صاألة خالفية 

بامتياز تعك�س بكل و�صوح ذلك الت�صابك القائم بني املياه والزراعة 

.)UNESCO, 2003a( وال�صيا�صة

فعالية  تزيد  اأن  العربية  الدول  على  يجب  الظروف،  هذه  ظل  ويف 

ا�صتخدامها املياه الفرتا�صية اإىل اأق�صى حّد ممكن واأن تتبنى �صيا�صات 

مرنة لتوّظف املياه الفرتا�صية يف �صبيل الأمن الغذائي وفًقا لالإمكانات 

على  ال�صيا�صات  هذه  ُتبنى  اأن  ينبغي  كما  الن�صبية.  واملزايا  الزراعية 

تقييم �صامل للبدائل من اأجل الأمن الغذائي، مع جملة خيارات عملية 

توؤدي اإىل تقيق اأف�صل املنافع القت�صادية والجتماعية والبيئية. واإذا 

اأن يخّفف ال�صغوط على موارد  املياه الفرتا�صية ميكن  كان ا�صتخدام 

املياه القليلة يف املنطقة، فاإن التعاون بني الدول العربية وفًقا للمزايا 

الإمدادات  اأمن  لتعزيز  �صروري  اأمر  هو  الزراعية  املوارد  يف  الن�صبية 

الغذائية. وكذلك فاإن �صمان توافر الأغذية على املدى البعيد من خالل 

املنافع  اأ�صا�س تبادل  اأمر ميكن تقيقه على  الفرتا�صية  املياه  مفهوم 

نامية  اأخرى  وبلدان  لال�صتثمار  قابلة  اأموال  لديها  عربية  دول  بني 

تتمتع مب�صاحات اأرا�ٍس وا�صعة وموارد مائية كافية.

املياه االفرتا�سية
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3. التاأثريات على اأنظمة دعم احلياة

ويف  واملناخية.  البيئية  للتغريات  حمّركًا  الزراعة  تعترب 

العامل العربي تقوم الزراعة با�ضتنزاف املياه من الأحوا�ض 

املائية مبعدلت اأ�ضرع من اإعادة ال�ضخ الطبيعي لها. ومن 

املياه  يف  ال�ضامة  املبيدات  ترتاكم  ال�ضتخدام،  �ضوء  خالل 

اجلوفية وال�ضطحية م�ضببة التلوث املائي. توؤدي هذه املواد 

وت�ضكل  الرتبة  يف  احليوي  التنوع  تقليل  اإىل  الكيماوية 

ي�ضتخدمونها  الذين  الزراعيني  العمال  على  �ضحيًا  خطرًا 

يف احلقل. وجتري املخ�ضبات الكيماوية يف م�ضارات مائية 

مثل  الطبيعية،  املائية  الأنظمة  نحو  املزارع  من  خارجة 

الأنهر والبحريات، م�ضببة تغريات يف ال�ضفات البيولوجية 

البيئي  النظام  اإ�ضطراب  اإىل  توؤدي  املائية  الأنظمة  لهذه 

وقتل الأ�ضماك عن طريق حرمانها من الأوك�ضجني الذائب 

ا�ضتخدامات  يف  التغريات  اإىل  وبالإ�ضافة  حلياتها.  الالزم 

غازات  انبعاثات  يف  كبري  ب�ضكل  ت�ضاهم  والتي  الأرا�ضي 

الدفيئة، تعترب الزراعة ن�ضاطًا ذا ا�ضتخدام مكثف للطاقة 

وي�ضتهلك كميات كبرية من الوقود الأحفوري لإنتاج ونقل 

وا�ضتخدام املواد الكيماوية الزراعية. 

III. االأمن الغذائي

حول  القلق  تثري  التي  العوامل  من  جمموعة  هنالك 

الكبري  التزايد  منها  العامل،  يف  الغذائي  الأمن  م�ضتقبل 

يف النمو ال�ضكاين وتعاظم ال�ضغوط على املوارد املحدودة 

من املياه والأرا�ضي والتاثريات البيئية الناجمة عن تو�ضع 

تقريرًا  فاإن  ذلك  ومع  الزراعية.  الن�ضاطات  وتكثيف 

)فاو(  والزراعة  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  عن  �ضادرًا 

تي�ضري اإىل اأن »الأدلة التاريخية تدعم حقيقة اأن النمو يف 

اأكرث من كاف  القدرة الإنتاجية للزراعة العاملية كان دائمًا 

لال�ضتجابة اإىل الطلب املتزايد للغذاء«، كما ي�ضري التقرير 

الإنتاجية  القدرة  تطوير  ميكن  العاملي  امل�ضتوى  »على  اأنه 

يف  املتوقعة  الزيادة  ملواجهة  كاف  م�ضتوى  اإىل  الكامنة 

التقرير  ولكن  القادمة«.  اخلم�ضة  العقود  خالل  الطلب 

القطاع  تطوير  يتم  مل  »حال  يف  اأنه  من  املقابل  يف  يحذر 

فاإن  الدخل،  لك�ضب  اأخرى  فر�ض  وفتح  املحلي  الزراعي 

املحدود  املحلي  الإنتاج  عن  الناجم  الغذائي  الأمن  غياب 

على  غذائي  فائ�ض  وجود  ظل  يف  حتى  ي�ضتمر  �ضوف 

امل�ضتوى العاملي. اأن احلاجة اإىل تطوير الزراعة املحلية يف 

هذه الظروف هو متطلب رئي�ضي لتح�ضني الأمن الغذائي« 

.)FAO, 2006a(

فاإن   ،1996 العام  يف  العاملية  الغذاء  قمة  اإىل  وا�ضتنادا 

النا�ض  جميع  »ح�ضول  حال  يف  يحدث  الغذائي  الأمن 

واملادية  القت�ضادية  القدرة  على  الأوقات  جميع  يف 

للو�ضول اإىل الغذاء الكايف وال�ضليم واملغذي الذي يحقق 

اأجل  اأ�ضناف من  احتياجاتهم الغذائية وما يف�ضلونه من 

تطور معدل كميات املياه املخ�ص�صة لكل هكتار من الأرا�صي املروية 1990 ـ 2030 )مرت مكعب لكل هكتار(ال�صكل 6 

Louati and Bucknall, 2009 :امل�صدر
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حممود ال�صلح

اإىل  مفتقرة  بطبيعتها  تكون  التي  تلك  باأنها  اجلاّفة  املناطق  ف  ُتعرَّ

املطر متغرّية  وكمّيات  املتجّددة حمدودة  املياه  موارد  اأن  ونعلم  املاء. 

الق�صرية  املناخية  املتغرّيات  هذه  باأن  �صّك  ول  بها.  التنّبوؤ  ميكن  ول 

املدى �صتتفاقم نتيجة حلدوث تغيريات مناخية بعيدة املدى. وتتوّقع 

معظم النماذج املناخية اأن يزداد و�صع اجلفاف وارتفاع احلرارة �صوءاً 

يف املناطق اجلافة يف غرب اآ�صيا و�صمال اأفريقيا، بال�صافة اإىل تغيريات 

يف التوّزع املو�صمي واملكاين لت�صاقط املطر، مّما �صيوؤّدي اإىل كرثة تكرار 

الظواهر املناخية ال�صديدة )حالت اجلفاف والفي�صان( وزيادة حّدتها. 

اأ�صّد  البعلية �صتكون  الزراعة  العتماد على  ال�صديدة  البلدان  فاإن  لذا 

املناخية  الأمناط  لتغرّي  تعّر�صًا  اأكرث  لأنها  للخطر،  غريها  من  عر�صة 

املو�صمية.

يعاين اإنتاج املحا�صيل يف العامل العربي من حمدودية الغالل وتدّنيها 

يف  الغذائية،  واملحا�صيل  الأ�صا�صية  الأغذية  اإنتاج  اإن  حتى  وتقّلباتها. 

املوا�صم اجلّيدة، ل يكون كافيًا لتلبية كل الحتياجات. فالإنتاج املحلي 

بن�صف  اإّل  يفي  ل  الوطني،  للغذاء  الأ�صا�صي  املكّون  وهي  للحنطة، 

يف  عمومًا  ُيزرع  ال�صعري  اأّن  اإىل  وُي�صار  ال�صنوي.  ال�صتهالك  معّدل 

الأرا�صي احلّدّية البعلية، وهو العلف الأ�صا�صي للموا�صي يف املنطقة. 

لذا فاإن ت�صني الإنتاج املحلي للحبوب �صوف ي�صاهم يف ال�صتعا�صة 

املائية  املوارد  لندرة  ونظًرا  الغذائي.  الأمن  ويعّزز  ال�صترياد  عن 

ع يف الري حمدودة جداً، كما اأّن زيادة الطلب  املتجّددة فاإن فر�س التو�صّ

املتوافرة  املياه  لال�صتخدامات احل�صرية وال�صناعية �صتحّد حتماً من 

املاء، فاإن ال�صبيل  لتفاقم ظروف ندرة  حاليًا لالإنتاج الزراعي. ونظراً 

الرئي�صية لزيادة اإنتاج احلبوب هي بتح�صني اإنتاجية وفعالية الزراعة 

املطرية، اأي غري املروية التي تعتمد على الأمطار فقط.

ن�صري اإىل اأّن معّدلت اإنتاج احلبوب املطرية يف املنطقة متدّنية. كما اإنها 

تتقّلب ب�صكل حاّد بني عام واآخر تبًعا ملعّدلت �صقوط املطر، كما يبدو 

اأوًل  اإنتاجية احلبوب املطرية،  يف ال�صكل ب1. وتظهر احتمالت زيادة 

ل يف حمطات الأبحاث يف املنطقة، وثانيًا يف الإنتاج  جِّ يف الإنتاج الذي �صُ

يبدو  كما  اأو�صرتاليا،  قاحلة، مثل  اأرا�ٍس  ذات  اأخرى  بلدان  احلا�صل يف 

يف ال�صكل ب2 وال�صكل ب3. وتعود هذه الفجوة الإنتاجية، اأي الفارق 

بني الإنتاج يف حقول املزارعني والإنتاج الذي تّققه حمّطات الأبحاث، 

وممار�صات  والأمرا�س  والآفات  البيئية  القيود  منها  عوامل  عّدة  اإىل 

املزارعني يف اإدارة املحا�صيل.

اإنتاجية وفّعالّية حما�صيل احلبوب املطرية باعتماد  وميكن ت�صني 

اأ�صلوب متكامل يجمع اخلطوات التالية:

الإجهاد . 1 عوامل  مع  املتكّيفة  املح�ّصنة  البذور  اأ�صناف  ا�صتخدام 

الأحيائي والالاأحيائي.

والفعالية، . 2 الكفاءة  من  مبزيد  املحدودة  الأمطار  مياه  ا�صتخدام 

وذلك عمليًا باتباع ما يلي:

• امَلزاِرع 	 يف  واملحا�صيل  واملياه  الرتبة  اإدارة  ممار�صات  ت�صني 

للمحافظة على رطوبة الرتبة وزيادة كفاءة ا�صتغالل املياه.

• ا�صتخدام مياه الري اإىل جانب مياه الأمطار، وذلك باعتماد الري 	

التكميلي.

وال�صيا�صات . 3 املوؤ�ص�صات  خلق بيئة مالئمة: تديد اخليارات يف 

تقنّيات  واعتمادهم  املزارعني  بني  الوعي  ن�صر  يف  ت�صاهم  التي 

تطوير الإنتاجية.

ت�صني اجلبلة الوراثية واأنظمة البذور

عوائق  احلّر،  و�صّدة  اجلفاف  مثل  البيئي،  الإجهاد  عوامل  ت�صّكل 

كربى تّد الإنتاجية يف املناطق اجلافة. ومع تزايد الدلئل على تغرّي 

القاحلة  الأرا�صي  يف  املحا�صيل  اإنتاج  نظم  تتاأثر  اأن  املرجح  من  املناخ، 

�صلبًا بزيادة عوامل اإجهاد اجلفاف واحلرارة وتقّلباتها . لذا ل بد من 

واجلفاف،  احلرارة  تّمل  اآليات  وتنويع  الوراثية  اجلبلة  ت�صني 

ورفع اإمكانيات الإنتاج، ومقاومة الأمرا�س والآفات، وت�صني و�صعية 

ون�صر  ا�صتهداف  ينبغي  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  النهائي.  ال�صتخدام 

َرت من اأجلها. الأ�صناف املح�ّصنة يف مناطق الإنتاج التي ُطوِّ

البذور  اإذا كانت  اإّل  الأ�صناف املح�ّصنة  لكن ل ميكن تقيق فوائد من 

هامة  م�صاألة  البذور  تاأمني  م�صاألة  وُتعترب  للمزارعني.  متوافرة 

تزال  وامُلهَملة، على وجه اخل�صو�س، ل  الهام�صية  البيئات  جًدا. ففي 

الزراعية تعتمد على م�صادرها اخلا�صة للح�صول  املجتمعات املحلية 

وغري  الر�صمية  البذور  اأنظمة  قدرات  تعزيز  ينبغي  لذا  البذور.  على 

لالأ�صناف  اجليدة  بالبذور  املزارعني  جمتمعات  لإمداد  الر�صمية 

املتكّيفة بطريقة جمدية وفّعالة.

ممار�صات الإدارة يف املزارع

اإذا  املرجّو  الإنتاجي  مداها  غاية  اإىل  ت�صل  لن  املح�ّصنة  الأ�صناف  هذه 

على  مبنّية  والأمرا�س،  لالآفات  متكاملة  اإدارة  ممار�صات  تواكبها  مل 

ا ت�صمل املكافحة البيولوجية، بالإ�صافة اإىل اأعمال  تدخاّلت مقبولة بيئيًّ

اإدارة  يف  اجلّيدة  املمار�صات  �صاأن  ومن  واملحا�صيل.  واملاء  الرتبة  اإدارة 

الرتبة واملحا�صيل اأن ترفع اإىل حّد كبري فعالية ا�صتخدام املاء واإنتاجية 

النبات. وت�صمل هذه املمار�صات اعتماد املواعيد املقرتحة لزرع البذور، 

اإدارة  وممار�صات  املحا�صيل،  وتناوب  البذور،  اإىل  الأ�صمدة  ون�َصب 

حت�سني وا�ستقرار اإنتاج احلبوب املَطرّية
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الأمرا�س والآفات. وميكن تقيق ال�صتفادة الق�صوى من هطول املطر 

لنمّو النباتات باعتماد الإدارة اجليدة التي تخّف�س التبّخر من �صطح 

ح وقدرة الرتبة على احتواء املاء، وبالتايل  الرتبة وترفع م�صتوى الرت�صّ

زيادة امت�صا�س املاء والنتح يف نبات املح�صول.

اإن اجلمع بني ا�صتخدام ماء املطر والري بكميات حمدودة يف الفرتات 

احلبوب  اإنتاجّية  كبري  حّد  اإىل  يرفع  الرطوبة  اإجهاد  لتخفيف  احلرجة 

املطرية. وُتظهر التجارب يف املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 

اإ�صافة ري تكميلي مبقدار 70 مليمرًتا يف مو�صم  اأن  )اإيكاردا(  اجلافة 

على  يزيد  ما  اإىل  الإنتاج  رفعت  قد  مليمرًتا،   320 اأمطاره  معدل  بلغ 

اأفعل ل�صتغالل  اإن ا�صتخدام الري الإ�صايف هو و�صيلة  ال�صعفني. كما 

التكميلي  الري  الري. فالإنتاجّية )املح�صول لكل وحدة ماء( يف  مياه 

هي اأعلى بكثري من الإنتاجية يف اأنظمة الرّي الكامل.

دعم املوؤ�ص�صات وال�صيا�صات

التطّور  ليتبّنوا  وال�صيا�صات  املوؤ�ص�صات  لدعم  املزارعون  يحتاج 
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التكنولوجي. وينبغي معرفة الظروف التي ميكن اأن تعيق اأو ت�صّرع 

اعتماد التقنيات اجلديدة. وهذا يتطّلب تديد ال�صيا�صات والأجواء 

املجتمعات  تتخذ  اأن  ظّلها  يف  ميكن  التي  والجتماعية  املوؤ�ص�صاتية 

واأو�صاط املنتجني يف الريف قراراتها، وكذلك تديد احلوافز والعوائق 

التي توؤثر على اإدارة املوارد والإنتاج واإ�صرتاتيجيات �صبل العي�س.

املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  العام،  املدير  ال�صلح،  حممود 

اجلافة )اإيكاردا(.
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ال�صكل  ب3
الأبحاث  حمطة  يف  الفعلي  القمح  اإنتاج   :)2010  –  1980( الطويل  املدى  على  املطري  القمح  اإنتاج  مناذج 
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حياة ن�ضطة و�ضحية«. ويت�ضمن هذا التعريف اأن الأمن 

الغذائي ي�ضتند اإىل ثالث قواعد، هي توفر الغذاء واإمكانية 

الو�ضول اإليه والقدرة على �ضرائه وا�ضتخدامه. 

الأمن  لبنية  اأهمية  الأكرث  القاعدة  هو  الغذاء  توفر  اإن 

م�ضادر  من  متوفرًا  الغذاء  يكون  اأن  ميكن  حيث  الغذائي، 

الأمن  مفهوم  اأن  معا.  الإثنني  اأو  حملية  اأو  خارجية 

الغذائي، بغ�ض النظر عن م�ضدر الغذاء، يعترب اأو�ضع من 

ويعتمد  للغذاء.  املحلي  والإنتاج  الذاتي  الإكتفاء  مفهوم 

اأو الأ�ضيق على  حتقيق الأمن الغذائي يف ال�ضياق الأو�ضع 

الرثوة  تلك  اإدارة  غلى  وقدرتها  للدولة  الغذائية  الرثوة 

بطريقة كفوؤة وم�ضتدامة. 

العامني  يف  الغذاء  ا�ضعار  يف  الكبرية  الزيادات  ت�ضببت 

غذائية  اأزمة  يف  عوامل،  عدة  عن  والناجمة   ،2008 ـ   2007

دولية ترافقت مع تاأثريات �ضيا�ضية واقت�ضادية واجتماعية 

بع�ض  قيام  اأن  معًا.  والنامية  املتطورة  الدول  على  متباينة 

الدول بتقييد اأو منع الت�ضدير لل�ضلع الغذائية الأ�ضا�ضية مثل 

�ضياق  يف  الغذائي  الأمن  مفهوم  على  خطرًا  �ضكل  احلبوب 

العوملة القت�ضادية وحرية التجارة. �ضاهمت هذه التطورات 

يف اإعادة اإحياء اهتمام الدول النامية، ومنها الدول العربية 

التنمية  ق�ضية  وو�ضع  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  وراء  بال�ضعي 

وقد  الوطنية.  التنمية  اأعمال  جدول  راأ�ض  على  الزراعية 

والجتماعية  والتنموية  القت�ضادية  العربية  القمة  اأكدت 

)يناير(  الثاين  كانون   20 ـ   19 يف  الكويت  يف  عقدت  التي 

العربي  الغذائي  لالأمن  كبرية  اأولوية  اإعطاء  على   2009

مرتبطًا بالأمن املائي، كما اأقرت القمة خطط عمل خمتلفة 

لتحقيق هذه الأولويات. 

الكامنة  الزراعية  الطاقة  درا�ضة  �ضتتم  التالية  الفقرات  يف 

ال�ضلع  يف  الذاتي  الإكتفاء  لتحقيق  العربي  العامل  يف 

الزراعية الأ�ضا�ضية، مع الرتكيز على احلبوب، والتي تقف 

على قمة الأهمية يف برامج الأمن الغذائي العربية، حيث 

والتي  للحبوب،  الأكرب  امل�ضتورد  هي  العربية  الدول  تعترب 

ت�ضكل حواىل 60% من ا�ضتهالك الغذاء يف العامل العربي 

.)World Bank et al., 2009(

اأ. الفجوة الغذائية

يتعلق  فيما  ات�ضاعًا  اأكرث  العامل  يف  الغذائية  الفجوة  تعترب 

بال�ضلع الأ�ضا�ضية، مثل احلبوب وال�ضكر والزيوت والدهون، 

يف  الذاتي  بالكتفاء  اخلا�ضة  الإح�ضائيات  ت�ضري  حيث 

م�ضتوى  حقق  العربي  العامل  اأن  الأ�ضا�ضية  الغذائية  ال�ضلع 

يف   %32 و  احلبوب  يف   %45 اإىل  ي�ضل  الذاتي  الكتفاء  من 

 AOAD,( 2008 الدهون والزيوت و 29% يف ال�ضكر يف العام

2009b(. يعترب اإغالق هذه الفجوة يف قطاع احلبوب اأكرث 
للحبوب  الن�ضبي  التاأثري  ب�ضبب  وال�ضكر  الزيوت  من  اأهمية 

امل�صدر: حتليل الكاتب

األف طنمليون دوالر

توقعات منو كلفة ا�صترياد الغذاء يف العامل العربي )باأ�صعار 2008 الثابتة( ال�صكل 7 
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يف  احلبوب  واردات  قيمة  ت�ضل  للدول.  املايل  امليزان  على 

العامل العربي اإىل 61% من جمموع الكلفة الكلية ل�ضترياد 

ال�ضلع الغذائية الرئي�ضية يف العام 2008 والذي ي�ضل بدوره 

الزيوت  ا�ضترياد  بكلفة  مقارنة  دولر  مليون   29863 اإىل 

.)AOAD, 2009a( )%9( وال�ضكر )%18(

ب. اإنتاج احلبوب

تختلف م�ضتويات اإنتاج احلبوب يف العامل العربي ب�ضكل 

بحيث  لها،  الذاتي  الكتفاء  قدرة  وكذلك  الدول  بني  كبري 

ترتاوح ما بني 0% يف جيبوتي و 75% يف ال�ضودان، مبعدل 

يف  مو�ضح  هو  كما   ،2008 العام  يف  الدول  جلميع   %45.5

 )AOAD, 2009a( 12 اجلدول

التوقعات  يف  رئي�ضيًا  دورًا  تلعب  عوامل  ثالثة  هنالك 

العربي،  العامل  يف  احلبوب  يف  الذاتي  لالكتفاء  امل�ضتقبلية 

واملوارد  املزروعة  الأرا�ضي  وم�ضاحة  ال�ضكاين  النمو  هي 

املائية. من املتوقع اأن يزداد عدد ال�ضكان يف الدول العربية 

 2030 �ضنة  مليون   493 اإىل   2010 العام  يف  مليونًا   359 من 

بناء  وذلك   )UN, 2010(  2050 �ضنة  مليون   600 وحواىل 

ـ   2010 الفرتة  عرب   %1.6 �ضنوي  منو  معدل  افرتا�ض  على 

2030 ومعدل منو 1% من 2030 ـ 2050.

و�ضل معدل ا�ضتهالك الفرد من احلبوب يف العامل العربي 

 2009 ـ   2007 الفرتة  خالل  �ضنويًا  كيلوغرامات   309 اإىل 

املعدل  هذا  ا�ضتمرار  افرتا�ض  وعلى   ،)  AOAD, 2009b(

املطلوبة  بالكمية  احلبوب  اإنتاج  زيادة  اإىل  احلاجة  وعدم 

فاإن  العربية،  الدول  بع�ض  يف  الغذائي  النق�ض  ملواجهة 

جممل ا�ضتهالك احلبوب قد ي�ضل اإىل 152 مليون طن �ضنة 

ب« هو اأول �صوق اأ�صبوعي للمزارعني اللبنانيني يف الهواء  »�صوق الطيِّ

اأ�صواق بريوت و�صط العا�صمة، ويبيع  الطلق، ينظم كل يوم �صبت يف 

فيه منتجون من اأنحاء البالد اأغذية ع�صوية وتقليدية طازجة. 

املنتجني  بني  �صلة  خلق  يف  الأوىل  بالدرجة  املزارعني  اأ�صواق  تعنى 

رف  على  و�صعت  �صلعة  جمرد  الغذاء  يبقى  ل  بحيث  وامل�صتهلكني، 

تقليدية  ومعرفة  ب�صرية  جهود  �صنعته  منتج  بل  ال�صوبرماركت، 

مرتاكمة عرب الأجيال. ل يوجد يف ال�صوق جمرد رغيف خبز، بل خبز رميا 

وخ�س خالد وكبة �صوزان، ما يعيد حمتوى رئي�صيًا اإىل الغذاء هو بعده 

الإن�صاين والثقايف. ي�صبح للغذاء وجه، ولال�صتهالك ارتباط بالإنتاج: 

ميكن  لعملهم.  عادًل  عائداً  وكذلك  التقدير  واملنتجون  املزارعون  ينال 

م للم�صتهلك، كمتذوق  للم�صتهلكني بناء عالقات مع مزارعيهم. ويقدَّ

نوع من اجلبنة،  اأي  )لي�س  اإ�صايف  تقليدي  بعد  ذو  للطعام، غذاء  واع 

بل  الزيتون،  من  نوع  اأي  )لي�س  مناطقي  واآخر  �صردلة(  اأو  درفية  بل 

زيتون حا�صبيا اأو عكار(. بالن�صبة اإىل كثريين من �صكان املدينة، تعيد 

للغذاء.  كم�صدر  الأر�س  مع  عالقتهم  تاأ�صي�س  ال�صوق  يف  جتربتهم 

وي�صاهم »�صوق الطيب«، عرب ربط املنتج بامل�صتهلك، يف تغيري �صورة 

تقديره  ب�صرورة  املدينة  �صكان  مذّكراً  كفالح،  تقريبًا  املنبوذ  املزارع 

واحرتامه. 

مل يعد �صوق املزارعني مكانًا تقليديًا للبيع وال�صراء، بل اأ�صبح مكان 

لقاء واجتماع الريف باملدينة، لتوفري فر�س اقت�صادية ل�صغار املزارعني 

اإنه  باخت�صار،  ال�صحي.  والعي�س  الغذاء  حول  وللتوعية  واملنتجني، 

واملمار�صات  ال�صحية  التغذية  حول  والتعلم  للتفاعل  عامة  م�صاحة 

الزراعية امل�صتدامة، من الزراعة الع�صوية اإىل الإدارة املتكاملة لالآفات. 

»�صوق الطيب«، الذي تاأ�ص�س عام 2004، هو �صوق للمنتجني فقط، 

يبيع فيه هوؤلء مبا�صرة اإىل امل�صتهلكني من دون و�صطاء اأو و�صاطات. 

املنتجون  وي�صل  ال�صباح،  يف  اخليم  تن�صب  واحد:  ليوم  حدث  هو 

ب�صاحنات مليئة باإنتاجهم لبيعها خالل اليوم قبل عودتهم اإىل مزارعهم. 

وهو ينظم اأ�صبوعيًا منذ عام 2004 من دون اأي انقطاع. 

مزارعًا   60 اإىل   2004 عام  مزارعني   10 من  فيه  امل�صاركني  عدد  ازداد 

دولر   1000 من  واأكرث   300 بني  مزارع  كل  عائدات  وترتاوح   .2011 يف 

يوميًا. ويقدم املنتجون اأربعة اأ�صناف من املنتجات يف »�صوق الطيب«: 

والأغذية  »املونة«،  اأو  املحفوظة  والأغذية  الطازجة،  واخل�صر  الفواكه 

يف  البائعني  ثلث  واملجوهرات(.  ال�صالل  )مثل  واحلرف  املطبوخة، 

ال�صوق هم مزارعون ع�صويون مرخ�س لهم ويحملون �صهادات ر�صمية 

ال�صهادة  اأو  للرتخي�س،  املتو�صطية  املوؤ�ص�صة  مثل  منظمات،  قبل  من 

تقليدية،  اإنتاج  اأ�صاليب  فيمار�صون  لهم،  املرخ�س  غري  اأما  اللبنانية. 

متبعني قواعد �صارمة تفر�صها اإدارة »�صوق الطيب«.  

لقد ارتفع الطلب على الأغذية الع�صوية حتمًا منذ عام 2004. ويف حني 

ل تتوفر اأرقام حول املبيعات، �صهد »�صوق الطيب« تزايداً م�صتمراً وثابتًا 

يف عدد منتجي هذه الأغذية، ما يدل على منو قاعدة امل�صتهلكني. واأدى 

هذا النجاح اإىل تو�صيع ال�صوق الأ�صبوعي لي�صمل:

• تنظم 	 �صل�صلة  املناطقية:  لالأغذية  بالطعام«  »احتفل  مهرجان 

ليوم واحد يف مناطق لبنانية خمتلفة، من �صمنها بريوت، للرتويج 

للتقاليد املحلية والتخ�ص�صات الغذائية بالتعاون مع البلديات. 

• اأف�صل 	 من  خمتارات  ي�صم  خا�س  �صوق  الطيب«:  »�صوق  دكانة 

املنتجات. 

ب«: �سوق للأغذية الع�سوية يف لبنان »الطيِّ



29 البيئة العربية: القت�صاد الأخ�صر

ذلك  ولتحقيق   .2050 �ضنة  طن  مليون   185 وحواىل   2030

 52( احلبوب  من  اإنتاجه  زيادة  اإىل  العربي  العامل  يحتاج 

�ضنة  بحلول  طن  مليون   100 بحواىل  حاليًا(  طن  مليون 

اإىل  للو�ضول   ،2050 �ضنة  بحلول  طن  مليون  و133   2030

زيادة  حتقيق  فر�ض  اأن  الوا�ضح  من  الذاتي.  الكتفاء  حالة 

تبقى  املروية  الأرا�ضي  تو�ضعة  خالل  من  الإنتاج  يف  كبرية 

حمدودة جدًا نتيجة �ضح املياه. ولكن اخليار الواعد يرتكز يف 

ا�ضتخدام املياه املتاحة بطريقة اأكرث كفاءة يف الإنتاجية.

ج. اإنتاجية احلبوب

ب�ضكل  توفرها  يف  جوهريًا  عاماًل  احلبوب  اإنتاجية  تعترب 

فاإن  ولالأ�ضف  العربي.  العامل  يف  لال�ضتهالك  ومتاح  دائم 

اأخرى  مبناطق  مقارنة  جدًا  �ضعيفة  تعترب  الإنتاجية  هذه 

التطور  من  العربية  املنطقة  ت�ضتفد  مل  حيث  العامل،  من 

يف  مطرد  حت�ضن  اإحداث  يف  �ضاهم  الذي  التكنولوجي 

حما�ضيل احلبوب، خا�ضة يف اأمريكا الالتينية واآ�ضيا، عن 

وميكن  املا�ضي.  القرن  �ضتينات  يف  اخل�ضراء  الثورة  طريق 

مالحظة منط اإنتاج احلبوب يف العامل العربي وبقية العامل 

يف الفرتة 1961 ـ 2008 من خالل اجلدول 13 وال�ضكل 4.

يو�ضح اجلدول 13 موؤ�ضرات وا�ضحة على اأن معدل اإنتاجية 

احلبوب يف املنطقة ي�ضهد تباينًا �ضا�ضعًا بني الدول، حيث 

يرتاوح من 567 كيلوغرام لكل هكتار يف ال�ضودان اإىل 7506 

وميكن   .2008 العام  يف  م�ضر  يف  هكتار  لكل  كيلوغرام 

والدول  ال�ضودان  يف  ال�ضعيفة  الإنتاجية  اأ�ضباب  تف�ضري 

م�ضر  يف  العالية  بالإنتاجية  مقارنة  الأخرى،  العربية 

وال�ضعودية، بنوعية وكمية مدخالت الإنتاج مثل مياه الري 

واأنواع البذور واملخ�ضبات امل�ضتخدمة وامليكنة. يتم ا�ضتخدام 

• مطبخ »طاولة«: مطعم من طراز جديد، حيث يجتمع مزارعون 	

ومنتجون من اأنحاء لبنان يف ال�صوق الأ�صبوعي ليح�صروا اأطباقًا 

لبنانية تقليدية وفق و�صفات قدمية. ويدفع اأجر لكل امراأة تقوم 

وتتغري  املباع.  غري  الطعام  كل  املطبخ  وي�صرتي  الطبخ.  مبهمة 

مطبخ  على  ال�صوء  لت�صليط  يوميًا،  الطعام  ولئحات  الأطباق 

قرية اأو منطقة معينة. 

• املدار�س 	 مع  تعليمية  ن�صاطات  �صل�صلة  املدر�صة«:  يف  »�صوق 

واجلامعات. 

• للمعرفة 	 لن�صر  اإلكرتونية،  جملة  وقريبًا  الطيب«،  اأخبار  »ن�صرة 

اخل�صراء  باحلياة  تتعلق  ق�صايا  جمموعة  ومناق�صة  والتوعية 

واأ�صلوب العي�س والطعام والتخطيط املدين امل�صتدام وال�صياحة 

البيئية. 

• عرب 	 املزارعني  ل�صغار  اقت�صادية  فر�صاً  الطيب«  »�صوق  يوفر 

ا�صرتاكهم فيه  تزويدهم بعائدات م�صتقرة، حيث مل يتغري ر�صم 

يف  امل�صاركة  عرب  اإ�صايف  دخل  تقيق  وباإمكانهم   ،2004 عام  منذ 

ومطبخ  الطيب«  »�صوق  دكانة  و  بالطعام«  »احتفل  مهرجانات 

»طاولة«. 

اإيكولوجية  �صوقًا  الطيب«  »�صوق  يبني  عمله،  نطاقه  ولتو�صيع 

لتكون م�صاحة خ�صراء �صبه دائمة لت�صويق اإنتاج املزارعني ومنطقة 

للتجمع. �صوف ي�صم ال�صوق حديقة وملعباً لالأطفال �صديقًا للبيئة 

ويتبنى  التدوير.  واإعادة  للفرز  �صغرية  ومن�صاأة  وتعاونية  ومطبخاً 

بناء  مواد  ا�صتعمال  حيث  من  اخل�صراء،  العمارة  مبادىء  ت�صميمه 

اأعيد تدويرها حمليًا والتزود بالطاقة من م�صادر متجددة. وي�صعى 

اللبنانية يف م�صاحة  املجتمعات  اإىل جمع خمتلف  املبتكر  املفهوم  هذا 

اأم�س  يف  هي  التي  بريوت،  يف  الآن   حتى  متوفرة  غري  للبيئة  �صديقة 

احلاجة اإليها.
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»احلماية والنمو« عنوان تقرير جديد ن�صرته منظمة الأغذية والزراعة 

م�صتدامة  وطريقة  جديد  نهج  اإىل  يدعو  وهو  )فاو(،  املتحدة  لالأمم 

اأعدادهم  اإنتاج الغذاء من اأجل �صكان العامل الذين تتزايد  ا لزيادة  بيئيًّ

با�صتمرار. يوؤّكد هذا النهج اأّن النموذج احلايل لالإنتاج املح�صويل املكّثف 

مل يعد قادًرا على مواجهة تّديات الألفية اجلديدة.

يف  اخل�صراء  الثورة  من  امل�صتفادة  الدرو�س  اإىل  اجلديد  التوّجه  ي�صتند 

�صّتينّيات القرن الع�صرين، وقفزتها الكربى يف الإنتاج الغذائي وتعزيزها 

من  ال�صنوات  ع�صرات  مدى  على  النامي  العامل  معظم  يف  الغذائي  الأمن 

الزراعة املكّثفة املنطوية على ا�صتخدام الأ�صناف الوفرية الغلة، وتقنيات 

الري، واملواد الكيماوية الزراعية، واأ�صاليب الإدارة احلديثة. ولقد اأ�صبح 

معروًفا الآن اأن الثورة اخل�صراء مل تفقد زخمها فح�صب، كما يتبني من 

تعّر�س  ا  اأي�صً اإنها  بل  الرئي�صية،  احلبوب  غالل  منّو  معدلت  تناق�س 

للخطر قاعدة املوارد الطبيعية للزراعة واإمكاناتها الإنتاجية يف امل�صتقبل.

امل�صتدام  التكثيف  اأ�صا�س  على  للزراعة  اجلديد  )فاو(  منوذج  يقوم 

الأر�س  اأكرث من م�صاحة  اإنتاج حما�صيل  الذي يتيح  لالإنتاج املح�صويل 

نف�صها مع حفظ املوارد واحلّد من التاأثريات ال�صلبية على البيئة والتوفري 

يف التكاليف وتي�صري خدمات النظم البيئية. يتوجه هذا املفهوم، ب�صكل 

احلماية  يف  مل�صاعدتهم  النامية  البلدان  يف  ال�صغار  املالكني  اإىل  خا�س، 

الزراعة  بينها  من  ممار�صات،  عدة  باعتماد  وذلك  معاً،  اآن  يف  والنمو 

اأقّل،  ماء  بكميات  اأكرث  حما�صيل  ُينِتج  الذي  امُلحكم  والري  احلفظية 

ومكافحة الآفات ب�صكل متكامل.

والزراعة  الأغذية  منظمة  تقرتح  التي  للبيئة  املالئمة  التقنيات  ت�صمل 

احلبوب  وزراعة  احلقول،  لتغطية  النبات  بقايا  ا�صتخدام  اعتمادها: 

ب�صكل متعاقب مع البقول التي تزيد الأر�س خ�صًبا، والإكثار من الري 

املحكم وت�صني ا�صتخدام الأ�صمدة.

وورد يف التقرير اأّن من �صاأن هذه الأ�صاليب امل�صاهمة يف التكّيف مع تغرّي 

ا ت�صاعد يف تخفي�س  املناخ. وبالإ�صافة اإىل زيادة اإنتاج الأغذية، فاإنها اأي�صً

30% من حاجة املحا�صيل للمياه وتوفري حوايل 60% من تكاليف الطاقة. 

وميكن يف بع�س احلالت زيادة غالل املحا�صيل �صّتة اأ�صعاف، كما اأثبتت 

اأن  تبنّي  وقد  اجلنوبية.  اأفريقيا  يف  الذّرة  على  موؤخًرا  اأجريت  جتارب 

من  بلًدا   57 يف  التقنيات  هذه  طّبقت  التي  املزارع  من  الغالل  ط  متو�صّ

البلدان املنخف�صة الدخل قد ارتفع بن�صبة تقارب %80.

ويف ما يلي اأبرز النقاط الواردة يف ملخ�س عام للتقرير:

1. التحدي

لإطعام عدد �صكان العامل املتزايد، ل خيار اأمامنا �صوى تكثيف الإنتاج 

فلتحقيق  م�صبوقة.  غري  معوقات  يواجهون  املزارعني  لكن  املح�صويل. 

ع الزراعة يجب اأن نتعّلم كيف نحفظ املوارد. تو�صّ

2. النظم الزراعية

اأ�صا�س نظم زراعية توّفر  اأن ُيبنى على  تكثيف الإنتاج املح�صويل يجب 

القت�صادية   – والجتماعية  الإنتاجية  املنافع  من  عري�صة  جمموعة 

والبيئية للمنتجني وللمجتمع بوجه عام.

3. �صالمة الرتبة

يجب على الزراعة اأن تعود اإىل جذورها، بكل معنى الكلمة، وذلك باإعادة 

الطبيعية  امل�صادر  من  وال�صتفادة  ال�صليمة،  الرتبة  اأهمية  اكت�صاف 

لتغذية النبات، وا�صتخدام الأ�صمدة املعدنية ا�صتخداماً ر�صيداً.

4. املحا�صيل والأ�صناف

املحا�صيل  اأ�صناف  من  وراثياً  متنوعة  ت�صكيلة  اإىل  املزارعون  يحتاج 

املح�ّصنة التي تالئم خمتلف النظم الإيكولوجية – الزراعية واملمار�صات 

الزراعية وتكون مقاِومة لتغرّي املناخ.

5. اإدارة املياه

يتطّلب التكثيف امل�صتدام تكنولوجيات دقيقة وذكية للري وممار�صات 

زراعية تراعي النظم الإيكولوجية للمحافظة على املياه.

6. حماية النباتات

الطبيعة.  يف  الآفات  اأعداء  ا  اأي�صً تقتل  لكّنها  الآفات،  تقتل  املبيدات 

باملزارعني  اأ�صراًرا  يلحق  اأن  ميكن  للمبيدات  املفرط  فال�صتخدام 

وامل�صتهلكني وبالبيئة. لذا فاإن خط الدفاع الأول �صد الآفات هو وجود 

نظام اإيكولوجي زراعي �صليم.

7. ال�صيا�صات واملوؤ�ص�صات

لت�صجيع �صغار املالكني على اعتماد التكثيف امل�صتدام لإنتاج املحا�صيل 

الزراعية  التنمية  �صيا�صات  على  اأ�صا�صية  تعديالت  اإدخال  من  بّد  ل 

وموؤ�ص�صاتها.

منظمة االأغذية والزراعة )فاو(، 2011

احلماية والنمو
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جممل  من  فقط   %27 حواىل  يف  العربي  العامل  يف  الري 

املناطق املزروعة، مع معدل ل�ضتخدام املخ�ضبات ي�ضل اإىل 

ن�ضبة  ت�ضل  وال�ضعودية  م�ضر  يف  للهكتار.  كيلوغرامًا   51

الأرا�ضي  جممل  من   %100 ـ   95 بني  ما  الزراعة  يف  الري 

كيلوغرامًا   366 املخ�ضبات  ا�ضتخدام  ويتجاوز  املزروعة، 

لكل هكتار يف ال�ضعودية وحواىل 99 كيلوغرامًا للهكتار يف 

.)AOAD, 2008( م�ضر

الدول  معظم  يف  ال�ضعيفة  الإنتاجية  ربط  وميكن 

املراعي  بتدهور  اأخرى،  عوامل  �ضمن  من  اأي�ضًا،  العربية 

تدهور  حدث  املغرب  ففي  والغابات.  املحا�ضيل  واأرا�ضي 

اله�ضة  الرتبة  نوعية  مثل  متداخلة  عوامل  نتيجة  الأرا�ضي 

املزارعني  قبل  من  املراعي  ملوارد  اجلائر  وال�ضتنزاف 

وحتويل املراعي املنتجة اإىل مزارع هام�ضية نتيجة �ضغوط 

الزراعية  املنتجات  على  الطلب  وزيادة  ال�ضكاين  النمو 

.)Sarraf and Jorio, 2010( واملوا�ضي

الأرا�ضي  تدهور  تاأثري  قيمة  ال�ضابقة  الدرا�ضة  وقدرت 

حما�ضيل  يف  اخل�ضائر  خالل  من  املحا�ضيل  اإنتاجية  على 

لزراعة  ت�ضتخدم  الزراعية  الأرا�ضي  معظم  لأن  احلبوب، 

تقدير  مت  فقد  املراعي،  لتدهور  بالن�ضبة  اأما  احلبوب. 

العلفية.  املواد  اإنتاج  خ�ضائر  اإجمايل  طريق  عن  التاأثريات 

لتدهور  القت�ضادية  التكاليف  تقدير  مت  ذلك،  على  وبناء 

مليون   134 بحواىل  املغرب  يف  واملراعي  الزراعية  الأرا�ضي 

دولر يف العام 2000 وهذا ما ي�ضاوي 0،4% من الناجت املحلي 

الإجمايل، حيث وقد و�ضلت ن�ضبة تدهور الأرا�ضي الزراعية 

اإىل 88% من هذه القيمة. ومبا اأن هذه التقديرات للتكاليف 

القت�ضادية ل تت�ضمن عوامل اأخرى مثل تاأثري امللوحة على 

الرتبة املروية، فاإن تقديرات معدل الكلفة املذكورة اأعاله قد 

الناجمة  القت�ضادية  للخ�ضائر  احلقيقية  القيمة  من  تكون 

.)Sarraf and Jorio، 2010( عن تدهور الأرا�ضي

د. كفاءة الري

قليلة  قيمته  تكون  قد  اإذ  ن�ضبيًا،  الري  كفاءة  مفهوم  يعترب 

على  اأكانت  �ضواء  التقدير،  مرجعية  على  اعتمادًا  عالية  اأو 

ويعتمد  املائي.  احلو�ض  م�ضتوى  على  اأو  املزرعة  م�ضتوى 

ميكن  والتي  امل�ضتخدمة  املياه  كمية  على  اي�ضًا  املفهوم  هذا 

على  اأو  اجلويف  املائي  احلو�ض  تعبئة  اإعادة  يف  ت�ضاهم  اأن 

احتمال ا�ضتخدام اأنظمة منا�ضبة لت�ضريف املياه عند اإعادة 

حت�ضني  فاإن  ذلك  ومع  الري.  يف  املعاجلة  املياه  ا�ضتخدام 

اأهمية  تقل  ل  مالئمة  �ضيا�ضات  تنفيذ  تتطلب  الري  كفاءة 

عر�ض  طريق  عن  وذلك  احلديثة،  الري  تقنيات  اإدخال  عن 

الري  مياه  كفاءة  م�ضتوى  رفع  مع  ترتافق  وفوائد  حوافز 

.)Sadik and Barghouti, 1997(

الري، ل ي�ضعر م�ضتخدمو  لكونهم يدفعون ثمنًا قلياًل ملياه 

اأمناط زرع حما�ضيل  اأو دوافع لتغيري  املياه باأية حوافز  هذه 

املياه   ا�ضتخدام  لتقليل  اأو  املائي  ال�ضتخدام  كثيفة 

)Barghouti, 2010(. ل ي�ضاهم ت�ضعري مياه الري بطريقة 

الكلفة  تتالءم مع قيمتها القت�ضادية يف حت�ضني ا�ضتعادة 

اأي�ضًا  بل  فح�ضب،  العامة  املوازنات  على  العبء  وتخفيف 

الري.  يف  املياه  ا�ضتخدام  لتقنني  للمزارعني  حوافز  يخلق 

الكلفة  ل�ضتعادة  مالئمة  اأدوات  تطبيق  يكون  اأن  ميكن 

اإ�ضافة اإىل تبني تقنيات ري حديثة عاماًل جوهريًا يف زيادة 

املياه  اإنتاجية  زيادة  اإىل  يوؤدي  بدوره  والذي  الري،  كفاءة 

واملحا�ضيل ويقلل من الآثار ال�ضلبية الناجتة على البيئة.

اأ�ضبحت   )Malik, 2008( مالك  درا�ضة  على  وبناء 

وامل�ضاركة  �ضيا�ضاتها  �ضياغة  اإعادة  على  جمربة  احلكومات 

يف تنفيذ اإ�ضالحات خا�ضة بت�ضعري املياه من اأجل حت�ضني 

اإدارة  �ضيا�ضات  نحو  التحول  وحديثًا  التكلفة  ا�ضتعادة  قدرة 

الطلب. لقد مت توجيه �ضيا�ضات الت�ضعري يف تون�ض واملغرب 

نحو حتقيق هدف ا�ضتعادة الكلفة، الذي ي�ضاهم يف تقليل 

التمويل العام لأنظمة الري يف هاتني الدولتني.

 )Louati and Bucknell, 2009( وبوكنيل  لواتي  وي�ضري 

مياه  ا�ضتهالك  لرت�ضيد  التون�ضي  الوطني  الربنامج  اإىل 

كفاءة  حت�ضني  اىل   ،1995 العام  يف  تبنيه  مت  والذي  الري، 

تركيب  خالل  من   2006 العام  بحلول   %75 ن�ضبة  اإىل  الري 

اأو�ضحت  وقد  املزرعة.  م�ضتوى  على  الري  لكفاءة  اأجهزة 

الدرا�ضة اأنه قد مت تطبيق ا�ضاليب التنقيط والر�ض وحت�ضني 

الري باجلاذبية على 310 اآلف هكتار، اأو 75% من امل�ضاحة 

ومع  الثمانينات،  نهاية  ومنذ   .5 ال�ضكل  ي�ضري  كما  املروية، 

اإىل  ت�ضل  اإعانات  ومنح  ال�ضتهالك  تر�ضيد  اإجراءات  اإدخال 

40ـ  60% ل�ضراء اأجهزة كفاءة ا�ضتخدام مياه الري يف املزارع، 

ب�ضكل  بالرتاجع  هكتار  لكل  املياه  ا�ضتخدام  ن�ضبة  بداأت 

مطرد من 6200 مرت مكعب لكل هكتار يف 1990 اإىل 5500 

مرت مكعب لكل هكتار يف 2005، ومن املتوقع اأن ي�ضتمر هذا 

اجلدول 12
العربي  العامل  يف  احلبوب  وا�صتهالك  وا�صترياد  اإنتاج 

)1000 طن(

2001-20052008

51,712.2946,679.71

46,998.7858,770.44

98,711.07105,450.15

52.3945.48

الإنتاج

�صايف الإ�صترياد

الكميات املتاحة لال�صتهالك

 الكتفاء الذاتي  )%(

معدل

AOAD, 2009a :امل�صدر
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 Louati( 6 الرتاجع يف امل�ضتقبل، كما هو مو�ضح يف ال�ضكل

املياه  كمية  و�ضلت  حال  ويف   .)and Bucknell, 2009
بحلول  مكعب  مرت   4100 اإىل  مروي  هكتار  لكل  املخ�ض�ضة 

العام 2030، �ضيتم احلفاظ على 840 مليون مرت مكعب من 

املياه لري م�ضاحة ت�ضل اإىل 400 األف هكتار، وهو ما يكفي 

اأن  بافرتا�ض  طن،  األف   840 بحواىل  القمح  انتاجية  لزايدة 

من  واحد  طن  اإنتاج  اإىل  �ضتوؤدي  للمياه  املح�ضنة  الإنتاجية 

القمح لكل 1000 مرت مكعب م�ضتخدم من املياه. 

احلبوب،  قطاع  يف  الذاتي  الإكتفاء  حتقيق  نحو  �ضعيها  ويف 

الناجمة  الري،  قدرة  حمدودية  حتدي  العربية  الدول  تواجه 

اأ�ضا�ضًا عن زيادة م�ضتمرة يف �ضح املياه. يعترب ا�ضتخدام الري 

اأمرًا ا�ضا�ضيًا يف الزراعة، لي�ض فقط من اأجل زيادة املحا�ضيل، 

من  الإنتاج  كميات  يف  التباين  من  التخفيف  اأجل  من  لكن 

�ضنة اإىل اأخرى. ويو�ضح ال�ضكل ب1 منطًا من الإنتاج امل�ضتقر 

ن�ضـبيًا من احلبوب خالل الفرتة 1990 ـ 1999 يف م�ضر، حيث 

يف  بينما  املزروعة،  املنطقة  من   %95 حواىل  الري  يغطي 

املغرب حيث ل يخدم الري �ضوى 16% من الأرا�ضي املزروعة. 

ولكون اجلفاف ظاهرة متكررة، يظهر تباين كبري يف اإنتاجية 

 .)AOAD, 2008( احلبوب خالل الفرتة ذاتها

وعلى كل حال، تعتمد الآفاق امل�ضتقبلية لزيادة اإنتاج احلبوب 

والإنتاجية  الري  كفاءة  وزيادة  املح�ضول  حت�ضني  على 

املائية وتو�ضعة زراعة احلبوب يف املناطق البعلية. وهنالك 

هما  ذاته،  الهدف  حتقيق  يف  �ضي�ضاهمان  اآخران  عامالن 

 :1 ال�ضندوق  )اأنظر  الإفرتا�ضية  للمياه  الأمثل  ال�ضتخدام 

الزراعة  وا�ضتقرار  اإنتاجية  وحت�ضني  الإفرتا�ضية(  املياه 

وا�ضتقرار  اإنتاجية  حت�ضني   :2 ال�ضندوق  )اأنظر  البعلية 

الإنتاج البعلي للحبوب(. 

هـ. اآفاق الإكتفاء الذاتي يف احلبوب

)اجلزائر،  عربية  دول  �ضت  اإ�ضتاأثرت   ،2008 العام  يف 

 %89 بحواىل  �ضورية(  ال�ضودان،  املغرب،  العراق،  م�ضر، 

العربي  العامل  يف  باحلبوب  املزروعة  الأرا�ضي  جممل  من 

وحواىل 88% من جممل اإنتاجية احلبوب يف املنطقة. ومبا 

املياه  �ضح  ب�ضبب  كثرية  حمددات  يواجه  احلبوب  اإنتاج  اأن 

اأمرًا يف غاية الأهمية لدعم  فاإن حت�ضني كفاءة الري يعترب 

القدرة الكامنة للري يف زيادة اإنتاج احلبوب.

قطاع  يف  والإنتاج  الطلب  توقعات  اإىل   14 اجلدول  وي�ضري 

يف  وال�ضناعية  املنزلية  املياه  على  الطلب  وكذلك  احلبوب، 

الفرتة ما بني 2010 ـ 2050 بافرتا�ض معدل منو متماثل مع 

ـ   2010 الفرتتني  خالل   %1 و   %1.6 وهي  ال�ضكانية  الزيادة 

2030 و2030 ـ 2050. وتفرت�ض هذه التوقعات اأي�ضًا اأن كفاءة 

الري �ضوف تزداد من م�ضتواها احلايل وهو 40% اإىل %70، 

بحيث يتم ح�ضاب الكميات التي يتم احلفاظ عليها من املياه 

وتخ�ضي�ضها نحو اإنتاج احلبوب. 

يحتوى اجلدول 14 على تقديرات تقريبية لتاأثري حمدودية 

موارد املياه على اإنتاج احلبوب يف الدول املختارة. وت�ضري 

اإىل 70% من �ضاأنه  الري  اأن حت�ضني كفاءة  اإىل  احل�ضابات 

ت�ضري  كما  املياه.  من  مكعب  مرت  مليون   53000 توفري 

التي يتم توفريها لإنتاج  املياه  اأن تخ�ضي�ض  اإىل  التوقعات 

احلبوب مبعدل 1500 مرت مكعب للطن من �ضاأنه اأن يقلل 

من فجوة احلبوب اإىل 20 مليون طن �ضنة 2030 و38 مليون 

يف  املياه  فقدان  تقليل  ي�ضاهم  و�ضوف   .2050 �ضنة  طن 

الري يف زيادة كبرية يف الإنتاج، ولكن التح�ضن احلقيقي 

لتقليل  اأف�ضل  اآفاقا  يوفر  الذي  هو  احلبوب  اإنتاجية  يف 

حت�ضني  يوؤدي  و�ضوف  احلبوب.  يف  الغذائي  الأمن  فجوة 

 World Bank, 2011a :امل�صدر
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2,9063,9124,0945,7037,2807,506

 2,0003,1883,6532,3242,690

1,0679331,7451,8782,4152,186

1,1151,2199052,1603,1993,323

  2,6232,8974,0993,560

1,3191,2775884,2453,5165,049

913721630456505567
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معدلها  من  املختارة  ال�ضت  العربية  الدول  يف  الإنتاجية 

اإىل  هكتار  لكل  كيلوغرامًا   1685 اإىل  ي�ضل  والذي  احلايل 

مدعوما  هكتار(،  لكل  كيلوغرامًا   3707( العاملي  املعدل 

بكفاءة ري ت�ضل اإىل 70%، اإىل زيادة اإنتاج احلبوب بكمية 

 30 يبلغ  فائ�ض  خللق  كافية  كمية  وهي  طن،  مليون   50

واإذا   .2050 يف  طن  مليون  و12   2030 يف  طن  مليون 

من  احلبوب  اإنتاجية  زيادة  من  لوحدها  ال�ضودان  متكنت 

املعدل  اإىل  هكتار(  لكل  كيلوغرامًا   567( احلايل  معدلها 

العاملي، فاإنها �ضتكون قادرة على زيادة انتاجها بكمية 28 

 20 البالغة  احلبوب  فجوة  لإغالق  كافية  وهي  طن،  مليون 

مليون طن بحلول العام 2030.

IV. تخ�سري القطاع الزراعي

موارد  من  لال�ضتفادة  جديد  نهج  اإتخاذ  اإىل  حاجة  هنالك 

العربي،  العامل  يف  املحدودة  والأرا�ضي  ال�ضحيحة  املياه 

وال�ضيا�ضات  الزراعية  املمار�ضات  اأف�ضل  على  مبنيًا  يكون 

اقت�ضاديا  املجدية  الزراعة  من  اأمناط  لتطوير  التمكينية 

يف  الإ�ضالحات  �ضياغة  تتم  اأن  يجب  بيئيا.  وامل�ضتدامة 

جمال ال�ضيا�ضات من خالل ا�ضرتاتيجية متكاملة تت�ضمن 

الت�ضريعات التنظيمية واحلوافز، م�ضحوبة با�ضتثمارات 

اإىل  اإ�ضافة  التغيري.  لهذا  احلا�ضنة  البيئة  لتوفري  موجهة 

التغريات املوؤ�ض�ضية، حتتاج الدول العربية اإىل الإ�ضتثمار 

الإر�ضاد  وخدمات  الريفية  التحتية  البنية  جمال  يف 

والبحث  للزراعة  املائية  الإنتاجية  وحت�ضني  للمزارعني 

والتطوير وكفاءة الري. 

اأ. تنظيم ا�صتخدام مياه الري

هي  التي  الزراعي  الإنتاج  مدخالت  اأهم  اأحد  املياه  تعترب 

العذبة  املياه  موارد  معظم  لأن  و�ضبط،  تنظيم  اإىل  بحاجة 

بالفعل،  اأ�ضتخدمت  قد  العربي  العامل  يف  واملتاحة  املنا�ضبة 

ولهذا فاإن الزيادة املطردة يف كلفة م�ضاريع تطوير م�ضادر 

الإدارة  نحو  العربية  احلكومات  تقود  اأن  يجب  جديدة  مياه 

الأكرث كفاءة ملوارد املياه املتاحة. 

�ضيا�ضات  ب�ضياغة  تقوم  اأن  العربية  الدول  على  يجب 

يف  نوعية  نقلة  طريق  عن  الكفوء  الري  تطبيقات  ت�ضجع 

تركيز ال�ضيا�ضات من اإدارة التزويد اإىل اإدارة الطلب يف ما 

يتعلق باملوارد املائية، وهو النهج الذي يعترب عامليا الأكرث 

تكون  عندما  خا�ضة  القت�ضادية،  الناحية  من  جدوى 

كميات املوارد املائية �ضحيحة. ويف الوقت نف�ضه يجب اأن 

املياه  على  الطلب  اإدارة  اإىل  الهادفة  ال�ضيا�ضات  دمج  يتم 

اإجراءات وا�ضحة لت�ضعري املياه بطريقة تتيح احلوافز  مع 

يطبقونها  التي  الري  اأمناط  لتغيري  للمزارعني  املطلوبة 

2008201020302050

31,51832,59546,37257,372

175,482175,482175,482175,482

207,000208,077221,854232,854

254,880254,880254,880254,880

47,88046,80333,02622,026

74,00076,000101,000119,000

46,00046,00046,00046,000

(28,000)(30,000)(55,000)(73,000)

--52,64552,645

--35,00035,000

--(20,000)(38,000)

* اجلزائر، م�رص، العراق، املغرب، ال�صودان و�صورية.

AOAD, 2009a; World Bank, 2010; World Bank, 2011b; and FAO, AQUASTAT امل�صادر: توقعات املوؤلفني على اأ�صا�س البيانات يف

ا�صتخدام املياه )مليون مرت مكعب(

ال�صتخدام املنزيل وال�صناعي

ال�صتخدام الزراعي بكفاءة ري %40

جممل ا�صتخدامات املياه

جمموع املوارد املائية الطبيعية

التوازن املائي

احلبوب )األف طن(

الطلب على احلبوب

الإنتاج احلايل للحبوب

فائ�س )عجز( احلبوب

املياه املتاحة )مليون مرت مكعب(

املياه التي مت توفريها )كفاءة ري %70(

ا�صتخدام املياه الذي مت توفره لإنتاج احلبوب )1500 مرت مكعب/طن(

اإنتاج احلبوب )األف طن(

فائ�س )عجز( احلبوب )األف طن(
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املنا�ضب  الت�ضعري  لأن  املحا�ضيل،  اختيار  امناط  وكذلك 

للمياه ميكن اأن يكون عامال حا�ضما يف زيادة كفاءة الري 

قدرة  حت�ضني  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�ضافة  املائية.  والإنتاجية 

ا�ضتعادة الكلفة �ضيوؤدي اإىل �ضيانة اأف�ضل للبنية التحتية 

الزراعية، ومنها اإ�ضالح الت�ضربات يف اأنظمة تزويد املياه. 

احلوافز  توفري  طريق  عن  الري  كفاءة  ت�ضجيع  وميكن 

مثل  كفاءة،  اأكرث  ري  تقنيات  تبني  اأجل  من  للمزارعني 

احلوافز  وتت�ضمن  املحدد.  والري  والتنقيط  الر�ضا�ضات 

املعدات  �ضراء  اأجل  من  القرو�ض  اإىل  الو�ضول  الأخرى 

اجلديدة و�ضواها.

احلد  يف  بدورها  والأنظمة  الت�ضريعات  تقوم  اأن  ويجب 

من ال�ضخ اجلائر للمياه اجلوفية وال�ضحب الزائد من املياه 

املائيني  املوردين  ا�ضتدامة  اأجل  من  وذلك  ال�ضطحية، 

الري،  يف  خا�ضة  لهما،  الأمثل  ال�ضتخدام  و�ضمان 

ال�ضروري  من  وكذلك  العذبة.  املياه  موارد  تلوث  ومنع 

تخ�ضي�ض املزيد من املوارد املائية لالأنظمة البيئية نف�ضها 

ل�ضمان اجلريان املائي واإعادة تاأهيلها وقدرتها على توفري 

اخلدمات البيئية. 

تعترب زيادة اإنتاجية املحا�ضيل خطوة جوهرية نحو الأمن 

الغذائي يف العامل العربي، حيث ل يحتاج تغيري الرتكيز 

و�ضيا�ضات  تكنولوجيا  ا�ضتخدام  املياه  اإىل  الأرا�ضي  من 

اأمناط  يف  تعدياًل  اي�ضًا  بل  فح�ضب،  املياه  لإدارة  جديدة 

 .)Shobha, 2006( اإ�ضتخدام الأرا�ضي واأنواع املحا�ضيل

اإدارة  حول  التقليدية  املرجعية  املعايري  تعديل  يجب 

وحدة  لكل  الإنتاجية  لتعظيم  ت�ضميميها  مت  والتي  املياه 

عن  بدياًل  املائية  الإنتاجية  تعظيم  نحو  لتتحول  م�ضاحة 

اإنتاجية الأرا�ضي )Shobha, 2006(. ولهذا يجب تعديل 

الكفوؤ  ال�ضتخدام  لت�ضجيع  اي�ضا  الوطنية  ال�ضيا�ضات 

ل�ضتخدامات  جديد  نظام  وتطوير  الزراعة  يف  للمياه 

الأرا�ضي واأنواع املحا�ضيل ميكن له اأن ي�ضاهم يف تعظيم 

وقد   .)Oweis and Hachum, 2003( املائية  الإنتاجية 

العامل  يف  تطبيقها  مت  وجتارب  اأبحاث  عدة  و�ضحت 

املحا�ضيل  غلة  يف  موؤثرة  زيادة  حتقيق  اإمكانية  العربي 

ي�ضل  التكميلي.  الري  يف  ب�ضيطة  زيادة  طريق  عن 

معدل الإنتاجية الزراعية ملياه الأمطار يف العامل العربي 

باأنه  علمًا  مكعب،  مرت  لكل  كيلوغرام   0.35 حوايل  اىل 

ميكن اأن يزداد لي�ضل اإىل 1.0 كيلوغرام لكل مرت مكعب 

البحث والتمويل الزراعي يف املوؤ�ص�صات الوطنية للبحث الزراعياجلدول 15 

5751480.4

32345717.9
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1986351.2

834660.4

26113831.6

6064060.9

595330.1

1,05815220.4

36815160.6

73—46—

245630.8

11,574187140.5

3,943924111.4

3,097357121.6

1,858270451.0
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الأمطار  ملياه  املنا�ضب  والتوزيع  املياه  اإدارة  حت�ضني  مع 

)Shobha, 2006(. ميكن حتقيق هذا الهدف من خالل 

عدة اإجراءات، منها تكنولوجيا ال�ضتخدام الكفوء للمياه 

الري  اإدارة  خيارات  حت�ضني  مع  املزرعة،  م�ضتوى  على 

الوراثية  البنية  وحت�ضني  للمحا�ضيل  الأف�ضل  والإختيار 

والتدخالت القت�ضادية الجتماعية يف الوقت املنا�ضب. 

ب. اإ�صالح الإعانات الزراعية

الريفية  التنمية  يف  متكاملة  ا�ضرتاتيجية  من  كجزء 

ال�ضي�ضات  تعيد  اأن  يجب  والقت�ضادية،  والجتماعية 

الزراعية العربية النظر بدور العانات غري املقّيدة. بغ�ض 

�ضيا�ضية  دوافع  عن  ناجمة  الإعانات  هذه  كون  عن  النظر 

ب�ضكل  موجهة  ا�ضتثمارات  تعترب  فاإنها  اقت�ضادية،  اأو 

وهي  الأمد،  الطويل  املعي�ضي  الأمن  يف  ت�ضاهم  ول  ء 
ّ

�ضي

الزراعية.  للمدخالت  الزائد  ال�ضتهالك  اإىل  توؤدي  دائمًا 

تغيري  يف  ت�ضاهم  ن�ضطة  �ضيا�ضة  هو  املقابل  يف  املطلوب 

والذي  الزراعي،  القطاع  مع  التعامل  اأ�ضلوب  وعك�ض 

الإ�ضتثمار  طريق  عن  وذلك  الإهمال،  من  �ضنوات  �ضهد 

الريفية  التحتية  البنية  وحت�ضني  الزراعي  القت�ضاد  يف 

وتوفري اخلدمات الجتماعية يف املناطق الريفية. هنالك 

حاجة اإىل خلق مناخ ا�ضتثماري منا�ضب للقطاع اخلا�ض 

وال�ضناعات  الزراعية  الأعمال  يف  امل�ضافة  والقيمة 

الإنفاق  زيادة  احلكومات  على  ذلك،  ولتحقيق  الزراعية، 

على البنية التحتية الريفية لت�ضهيل الو�ضول اإىل الأ�ضواق 

وحت�ضني اإي�ضال اخلدمات للم�ضاريع والأعمال الزراعية. 

احلوافز  توفري  احلكومات  على  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

جتاوز  من  املزارعني  لتمكني  والتدريب  وامل�ضاعدات 

ذات  ن�ضاطات  يف  وامل�ضاركة  اخلام  ال�ضلع  اإنتاج  مرحلة 

قيمة م�ضافة، مثل ت�ضنيع الأطعمة. ميكن ل�ضرتاتيجية 

تنويع  يف  وت�ضاهم  الزراعية  املمار�ضات  حت�ضن  اأن  كهذه 

على  ال�ضغط  وتقليل  الريفية  املناطق  يف  الدخل  م�ضادر 

من  الهجرة  معدلت  تقليل  وكذلك  احلكومي،  الإنفاق 

الريف اإىل املدن. 

ج. الإ�صتثمار

الطارئ  العربي  الربنامج  لإن�ضاء  الرئي�ضي  املربر  كان  لقد 

ال�ضلع  ا�ضترياد  فاتورة  كلفة  زيادة  هو  الغذائي  لالأمن 

الغذائية الأ�ضا�ضية، التي و�ضلت اإىل 30 بليون دولر، منها 

 AOAD,( 2008 18.3 بليون على احلبوب لوحدها يف العام

2009b(. وبناء على اأ�ضعار 2008 الثابتة وافرتا�ض معدل 
للنمو  املتوقع  املعدل  ي�ضاوي  الواردات  لإجمايل  منو 

ـ   2010 الفرتة  يف   %1.6 بواقع  العربي  العامل  يف  ال�ضكاين 

الغذائية  ال�ضلع  ل�ضترياد  الإجمالية  الفاتورة  ت�ضل   2030

دولر  بليون   25 واحلبوب  دولر  بليون   96 اىل  الأ�ضا�ضية 

يف العام 2030 كما هو مو�ضح يف ال�ضكل 7.

ل�ضايف  الرتاكمية  القيمة  ت�ضل  فقط،  للحبوب  بالن�ضبة 

الواردات خالل الفرتة 2010-2030 اإىل حواىل 450 بليون 

العبء  حجم  اإىل  التقريبي  التقدير  هذا  وي�ضري  دولر. 

الكبري الذي ت�ضعه الفجوة الغذائية على امليزان التجاري. 

ومع اأنه ميكن حتقيق الكثري من املنافع يف حال الو�ضول 

اإىل حالة الإكتفاء الذاتي، فاإن هنالك عدة حتديات كبرية 

اأمام حتقيق ذلك. ويرتبط مقدار الو�ضول اإىل هذا الهدف 

التي  واملمار�ضات  وال�ضيا�ضات  الن�ضاطات  ماهية  مع 

الوقت  ويف  املتاحة،  الزراعية  املوارد  ا�ضتخدام  �ضتحكم 

ذاته حتقيق اجلدوى القت�ضادية وال�ضتدامة البيئية. 

 ل ميكن مواجهة اإرث الهمال الطويل الأمد للقطاع الزراعي 

والعوامل املعقدة التي �ضاهمت يف هذا الهمال، واملرتاكمة 

جهود  بذل  يجب  اإذ  وليلة،  يوم  بني  ما  طويلة،  فرتة  خالل 

قطاع  يف  ال�ضتثمارات  جلذب  مالئمة  بيئة  لتطوير  جادة 

الزراعة خا�ضة من خالل تدخالت القطاع اخلا�ض. 

تعترب اجلدوى املالية والقت�ضادية لال�ضتثمارات الزراعية 

املحليني  امل�ضتثمرين  من  التمويل  جلذب  جوهريًا  اأمرًا 

اإىل  بالإ�ضافة  واخلا�ض،  العام  القطاع  من  والأجانب 

ال�ضعب  من  الدولية.  التنمية  ومنظمات  املانحة  اجلهات 

اأمثلة على اأبحاث الهند�صة الوراثية النباتية اجلارية حاليًا يف معهد بحوث الهند�صة الوراثية الزراعية يف م�صراجلدول 16 

••••

••••

••••

•••

•••

Madkour, 1999 :امل�صدر
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ل�ضمان  التوجهات  جميع  تنا�ضب  �ضاملة  و�ضفة  اإيجاد 

ال�ضتمرارية املالية والقت�ضادية لال�ضتثمارات الزراعية، 

اإىل  ت�ضري  امل�ضتفادة  والدرو�ض  املرتاكمة  التجارب  لكن 

اأداء  لتح�ضني  ال�ضرورية  الأ�ضا�ضية  املتطلبات  بع�ض 

امل�ضاريع الزراعية. 

القطاع  يف  امل�ضتقبلية  ال�ضتثمارات  ترتكز  اأن  يجب 

الزراعي يف العامل العربي على تقوية الإنتاجية، وبخا�ضة 

الإنتاجية املائية التي ت�ضكل حجر الزاوية يف ال�ضتمرارية 

اأن  يجب  كما  زراعي.  م�ضروع  لأي  والقت�ضادية  املالية 

واملرافق  التحتية  البنية  يف  الإ�ضتثمارات  مع  ذلك  يرتافق 

املطلوبة لنقل املنتج الزراعي من املزرعة اإىل ال�ضوق بدون 

فقدان متيز النوعية اأو الكمية. 

وبالرغم من القناعة الوا�ضحة اأن الإنتاجية لي�ضت العامل 

الأ�ضا�ضي يف حت�ضني ا�ضتمرارية ال�ضتثمارات الزراعية، 

عن  مدعومة  تكون  اأن  بدون  مبتغاها  اإىل  ت�ضل  لن  فاإنها 

تقرير  وجد  لقد  والتطوير.  العلمي  البحث  جهود  طريق 

تقييمي �ضامل ملا جمموعه 289 درا�ضة عاملية حول العائد 

العائد  متو�ضط  اأن  الزراعي  والإر�ضاد  للبحث  القت�ضادي 

يف  و%49  املكثفة  الإ�ضتثمارات  يف   %58 نحو  اإىل  ي�ضل 

البحث  بني  ما  الربط  يف   %36 و  البحثية  ال�ضتثمارات 

.)FAO, 2005b( العلمي والإر�ضاد

متطلبًا  القت�ضادية  للجدوى  ال�ضمولية  الدرا�ضات  تعترب 

اأ�ضا�ضيًا قبل ت�ضميم وتنفيذ ال�ضتثمارات الزراعية. ويف 

معظم احلالت تركز هذه الدرا�ضات على ح�ضاب معدلت 

راأ�ض  على  بناء  الإ�ضتثمار  من  واملايل  القت�ضادي  العائد 

مدى  العتبار  يف  الأخذ  دون  من  الت�ضغيل،  وتكلفة  املال 

واملخ�ضبات  البذور  مثل  الأ�ضا�ضية  املدخالت  اإتاحة 

وخدمات الإر�ضاد. وهذا يعني احلاجة اإىل مقاربة تنموية 

تت�ضمن  اأن  يجب  املقاربة  هذه  الزراعية.  لال�ضتثمارات 

وجود  مع  الذاتية،  الحتياجات  على  بناء  درا�ضات  اإجراء 

الزراعية  املكّونات  منظومة  كل  تغطي  مرجعية  �ضروط 

والن�ضاطات والبنى املرتبطة بالإنتاج الزراعي، اىل جانب 

ولهذا  احللول.  واقرتاح  العقبات  لتحديد  وا�ضحة  روؤية 

وو�ضع  الزراعية  امل�ضاريع  تقييم  درا�ضات  ت�ضتند  اأن  يجب 

على  با�ضتمراريتها  اخلا�ضة  والتو�ضيات  الإ�ضتنتاجات 

واأبعادها  امل�ضاريع  لهذه  الوظائف  املتعددة  اخل�ضائ�ض 

القت�ضادية والجتماعية والبيئية.  

د. املمار�صات والتدريب 

والإر�صاد الزراعي املعتمد على املعرفة

ك�ضركاء  املزارعني  اإىل  تنظر  اأن  احلكومات  على  يجب 

نقلة  حتقيق  اإىل  هادفة  ا�ضرتاتيجية  اية  يف  مت�ضاوين 

تغيريات  هذا  حتقيق  يتطلب  �ضوف  الزراعة.  قطاع  يف 

طويلة،  عقودًا  ا�ضتمرت  وقناعات  مواقف  يف  جذرية 

القرار  لتخاذ  امكانات  ميتلكون  ل  املزارعني  اأن  مفادها 

وهم على اجلهة املتلقية للمعونات والأ�ضعار التي حتددها 

املزارعني  وتعاونيات  جمعيات  تقوية  يجب  احلكومات. 

التنمية  يف  موؤثرًا  �ضوتًا  للمزارعني  تعطي  اأن  اأجل  من 

الريفية والقرارات الزراعية. وعن طريق اإن�ضاء منظماتهم 

اأف�ضل  موقف  يف  يكونوا  اأن  للمزارعني  ميكن  اخلا�ضة 

واملوؤ�ض�ضات  الزراعية  الأعمال  قطاع  مع  للتفاو�ض 

مع  للتكيف  وكذلك  الزراعي،  للقطاع  املنظمة  احلكومية 

املعرفة  وتبادل  املعلومات  اإىل  والو�ضول  ال�ضوق  تغريات 

ما  اإىل  وبالإ�ضافة  نة.  املح�ضّ الزراعية  املمار�ضات  حول 

حت�ضني  يف  امل�ضاهمة  املزارعني  ملنظمات  ميكن  �ضبق، 

امل�ضداقية  واإعطاء  واخلرباء  العلماء  مع  التفاعل  نوعية 

العلمية للمعارف التقليدية التي ميلكها املزارعون. 

تتوفر  اأن  الزراعية  الن�ضاطات  تعقيد  م�ضتوى  يتطلب 

الزراعي  لالإر�ضاد  وفعالة  موؤثرة  مراكز  للمزارعني 

و�ضغار  كبار  اإىل  الو�ضول  من  تتمكن  والتدريب، 

القرارات  اتخاذ  من  لتمكينهم  ب�ضوا�ضية،  املزارعني 

من  ولهذا  الري.  وتقنيات  البذور  اختيار  حول  ال�ضليمة 

املهم جدًا تدريب املزارعني وت�ضليحهم بالتعليم واملهارات 

الق�ضايا  مع  للتعامل  قدراتهم  لبناء  املطلوبة  واملعرفة 

تقنيات  اأو  احلديثة  العلمية  التطبيقات  مثل  امل�ضتجدة 

الزراعة امل�ضتدامة. وعلى �ضبيل املثال، يجب التعامل يف 

بداية كل مو�ضم زراعي مع ال�ضيا�ضات والقرارات اخلا�ضة 

القت�ضادي  والعائد  الغلة  على  بناء  املحا�ضيل  باختيار 

مياه(  وحدة  لكل  الأرباح  )�ضايف  املائية  واإنتاجيتها 

البيئة،  على  وتاأثرياتها  املناخية  الظروف  مع  وتكيفها 

وجعل هذه ال�ضيا�ضات وا�ضحة ومتاحة اأمام املزارعني. 

معلومات  بتوفري  اأي�ضًا  الإر�ضاد  خدمات  تقوم  اأن  يجب 

بني  املتبادلة  العالقات  حول  املزارعني  لن�ضح  حديثة 

الرتبة واملياه واأف�ضل اأوقات الري ب�ضكل يرتبط مع مراحل 

معظم  عن  املفهوم  هذا  يغيب  املح�ضول.  منو  ووقت 

بالرغم  املروية  الزراعة  على  يعتمدون  الذين  املزارعني، 

ال�ضتخدام  يوؤدي  حديثة.  ري  لتقنيات  ا�ضتخدامهم  من 

ويزيد  الري  كفاءة  يف  حت�ضني  اإىل  الري  جلدولة  املالئم 

من نوعية وكمية الإنتاج. ولهذا فاإن املمار�ضات الزراعية 

خدمات  اإىل  اإ�ضافة  املعرفة،  على  واملعتمدة  املنا�ضبة 

املزارعني  م�ضاعدة  على  قادرة  تكون  الفعالة،  الإر�ضاد 

للو�ضول اإىل الأ�ضواق املنا�ضبة ملنتجاتهم وحت�ضني نوعية 

احلياة و�ضبل املعي�ضة يف املناطق الريفية.
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ال�ضيادة  مفهوم  ا�ضتقطب  العاملية،  التوجهات  على  بناء 

الغذائية واأنظمة الإنتاج امل�ضتندة اإىل الأنظمة الإيكولوجية 

لقد  الأخريين.  العقدين  يف  الهتمام  من  الكثري  على 

تطبيق  تت�ضمن  جديدة  وتقنيات  مقاربات  اأظهرت 

واأنظمة  احلديثة  الزراعية  الإيكولوجيا  علوم  من  مزيج 

غري  واملنظمات  املزارعني  اآلف  قادها  التقليدية،  املعرفة 

الأكادميية  واملوؤ�ض�ضات  احلكومات  وبع�ض  احلكومية 

ذاته  الوقت  ويف  الغذائي  الأمن  حت�ضني  على  قادرة  باأنها 

واملياه  والرتبة  احليوي  والتنوع  الطبيعية  املوارد  حماية 

العامل  من  مناطق  عدة  يف  الريفية  املجتمعات  مئات  يف 

.) Pretty et al., 2003; Altieri, 2009(

العائلية  املزارع  باأن  تقول  التقليدية  احلكمة  اأن  ومع 

البحث  فاإن  الإنتاج،  ونق�ض  بالتخلف  تتميز  ال�ضغرية 

اإنتاجية  اأكرث  تكون  قد  ال�ضغرية  املزارع  اأن  اأثبت  العلمي 

من املزارع الكربى يف حال مت الأخذ بعني الإعتبار جممل 

 Altieri,( فقط  واحد  حم�ضول  من  الغلة  ولي�ض  الإنتاج 

العامل  �ضكان  عدد  فيه  ي�ضتمر  الذي  الوقت  ويف   .)2009
بالتزايد، قد ت�ضبح عملية اإعادة توزيع الأرا�ضي الزراعية 

م�ضاألة حيوية لإطعام �ضكان الكوكب، خا�ضة عندما تبداأ 

الن�ضاطات الزراعية الكربى بتزويد املركبات بالوقود عن 

.)Altieri, 2009( طريق زراعة الوقود احليوي

هـ. حوافز ملمار�صات الزراعة امل�صتدامة

قبل  من  واملدعومة  للزراعة،  احلالية  املقاربات  تت�ضمن 

ال�ضتخدام  من  الكثري  احلكومات،  متولها  التي  الإعانات 

املكثف واأحيانا اإ�ضاءة ا�ضتخدام املدخالت الكيماوية املعروفة 

بتلويثها للرتبة والأنهر والأحوا�ض املائية وتدمريها لالأنظمة 

البيئية. وعلى اجلانب الآخر، فاإن الأمناط الأكرث ا�ضتدامة 

نظام  وكاأنها  املزرعة  مع  »تتعامل  الزراعية  الن�ضاطات  من 

بيئي متكامل مكون من الرتبة واملياه والنباتات واحليوانات 

جميعا  لها  ميكن  والتي  املجهرية  والكائنات  واحل�ضرات 

يتميز  الإنتاج.  تعظيم  يف  امل�ضاهمة  تفاعلها  خالل  من 

من  وال�ضتفادة  العالية  بالإنتاجية  الزراعة  من  النوع  هذا 

الأنظمة والعمليات الطبيعية بدًل من جتاهلها اأو مقاومتها 

.)UCS, 2008( »وال�ضتدامة طويلة الأمد نحو امل�ضتقبل

تلعب املمار�ضات الزراعة امل�ضتدامة دورًا رئي�ضيًا يف احلفاظ 

البيئية  الأنظمة  وحماية  املياه  وتوفري  الرتبة  خ�ضوبة  على 

وهذه  املتطرفة  املناخية  الظروف  اأو  اجلفاف  مع  والتكيف 

احلديثة  والعلوم  التقليدية  املعارف  يف  متاأ�ضلة  املمار�ضات 

خدمات  اإىل  حاجة  هنالك  الزراعة.  اقت�ضاديات  يف  كما 

اإر�ضاد زراعي متطورة وفعالة من اأجل نقل املعارف اخلا�ضة 

اآخر  على  املزارعني  اإطالع  خالل  من  امل�ضتدامة  بالزراعة 
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امل�ضتجدات العلمية والتطبيقية. ويف الواقع ميكن لالإعانات 

املوجهة جيدًا اأن ت�ضاعد املزارعني على التحول من الزراعة 

املكثفة اإىل اأمناط اأكرث ا�ضتدامة.

1. الإ�صتثمار يف الزراعة املحمية وقليلة املدخالت

ميكن للزراعة املحمية اأن ت�ضاهم يف حت�ضني الأمن الغذائي، 

الن�ضاط  الزراعة  تعترب  حيث  الريفية  املناطق  يف  خ�ضو�ضًا 

القت�ضادي الرئي�ضي. كما ت�ضاهم هذه املمار�ضات الزراعية 

يف حماية رطوبة الرتبة وحت�ضني خ�ضوبتها يف الوقت ذاته. 

املدخالت،  بقلة  متميزة  ممار�ضة  املحمية  الزراعة  وتعترب 

كما ت�ضاعد املحا�ضيل على التكيف جتاه التغريات املناخية. 

من  الأدنى  1(احلد  املحمية  الزراعة  فوائد  بع�ض  وتت�ضمن 

الن�ضارة  من  طبيعية  اأنواع  2(ا�ضتخدام  الرتبة،  اإ�ضطراب 

)املل�ض( مثل الأع�ضاب والأوراق وبقايا املحا�ضيل وال�ضماد، 

الرتبة  تركيبة  لتح�ضني  متنوع  ب�ضكل  املحا�ضيل  تدوير   )3

وتقليل انت�ضار الآفات، و4( ميكن احل�ضول على غلة جيدة 

الوقت  يف  الأع�ضاب  وتنظيف  الأر�ض  حت�ضري  طريق  عن 

.)Tsiko, 2011(  املنا�ضب حتى يف حالت اجلفاف

2. الري الناق�س

بن�ضبة  للنباتات  املياه  توفري  باأنه  الناق�ض  الري  يعرف 

احلقيقي  املعدل  ح�ضب  اأو  املناخي  الطلب  من  معينة 

للنتح-التبخر. يعترب الري الناق�ض ا�ضرتاتيجية لتحقيق 

للمحا�ضيل  ال�ضماح  يتم  بحيث  للمياه  الأمثل  ال�ضتخدام 

وتقليل  املائي  العجز  من  من�ضبط  حد  على  باحلفاظ 

املياه.  �ضح  مع  للتكيف  م�ضتدامة  ممار�ضة  وهو  الإنتاج. 

اأما الهدف الأ�ضا�ضي لهذا النموذج فهو تعظيم الإنتاجية 

اإىل كونه  املائية )العوائد من كل وحدة مياه(، بالإ�ضافة 

اإداة لإدارة املوارد املائية. يجب اأن يحظى م�ضتخدم الري 

الناق�ض بالفهم الأ�ضا�ضي للعالقات املتبادلة ما بني الرتبة 

الناق�ض  الري  تطبيق  مت  وقد  واملناخ.  والنباتات  واملياه 

البندورة  هما  ملح�ضولني  اجلذور  عمق  على  اعتمادًا 

والبطاطا يف لبنان وكانت النتائج يف املو�ضمني م�ضجعة 

تطبيق  مت  عندما   .)Nimah and Bashour, 2010(

املائية  الحتياجات  من   %60 با�ضتخدام  الناق�ض  الري 

الكمية  عن  موؤثر  ب�ضكل  خمتلفة  املح�ضول  كمية  تكن  مل 

املنتجة من خالل الري الكامل. ولكن يف حال مت تطبيق 

الري الناق�ض با�ضتخدام املل�ض البال�ضتيكي، ميكن توفري 

60% من مياه الري من دون التاأثري على كمية املح�ضول. 

مبالءات  الرتبة  لتغطية  البال�ضتيكي  املل�ض  وي�ضتخدم 

الفقدان  ومنع  ال�ضارة  الأع�ضاب  منو  ل�ضبط  بال�ضتيكية 

املبا�ضر للمياه عن طريق التبخر من �ضطح الرتبة. ميكن 

املروية  الزراعة  ا�ضتدامة  يف  ي�ضاهم  اأن  الناق�ض  للري 

املهم  من  ولهذا  البيئية.  الأنظمة  وحماية  املياه  وتوفري 

ت�ضجيع احلكومات العربية على ت�ضمني برامج تدريبية 

م�ضتوى  على  الإر�ضاد  خدمات  يف  الناق�ض  الري  حول 

املزرعة لن�ضر تبني الري الناق�ض اأينما اأمكن. 

3. الت�صميد الع�صوي لتقليل 

ا�صتهالك املياه والطاقة 

ولتح�صني خ�صوبة واإنتاجية الرتبة

بقلة  عموما  العربي  العامل  يف  الزراعية  الأرا�ضي  تتميز 

يف  قدرتها  على  ب�ضدة  يوؤثر  مما  فيها  الع�ضوي  املحتوى 

يف  امل�ضتخدمة  املياه  كمية  اأن  حيث  باملياه،  الحتفاظ 

الرتبة.  يف  الع�ضوية  املواد  بن�ضبة  مبا�ضرة  ترتبط  الري 

تر�ضيح  معدل  يكون  اأن  للنبات  امل�ضتدام  النمو  ويتطلب 

املياه نحو الرتبة بطيئًا، حيث اأن ن�ضبة الحتفاظ العالية 

النباتات  اأن  كما  التزويد،  اإعادة  اإىل  احلاجة  تقلل  باملياه 

رطبة  تربة  قاعدة  يف  واملتواجدة  اجليدة،  النوعية  ذات 

ري  وكميات  فرتات  اإىل  حتتاج  الع�ضوية  باملواد  وعامرة 

النوعية  الإ�ضافة  هو  الع�ضوي  الت�ضميد  يعترب  ل  اأقل. 

اأحد  ولكنه  للرتبة،  الع�ضوي  املحتوي  لتح�ضني  الوحيدة 

انتاج تون�س من املحا�صيل الز راعية )طن( ال�صكل 9
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اأقل التقنيات كلفة واأكرثها توافقًا مع الطبيعة. كما ميكن 

اأن  املحا�ضيل  وبقايا  اخل�ضروات  خملفات  تدوير  لإعادة 

ت�ضاهم يف تقليل فواتري املياه. 

الحتفاظ  يف  مهم  عامل  الرتبة  يف  الع�ضوية  املواد  ن�ضبة 

بنية  يف  م�ضاكل  اية  وجود  حال  ويف  واملغذيات.  باملياه 

حت�ضني  ميكن  رملية،  اأو  طينية  تربة  اأكات  �ضواء  الرتبة، 

قدرتها على الحتفاظ باملياه من خالل ا�ضتخدام الت�ضميد 

تربة  اإىل  الع�ضوي  ال�ضماد  لإ�ضافة  ميكن  الع�ضوي. 

يف  ي�ضاهم  اأن  قليلة  ع�ضوية  تراكيز  ذات  رملية  طفالية 

ن�ضبة  حتقيق  ميكن  كما   .%20 بن�ضبة  املياه  توفري  زيادة 

ويف  الرتبة.  من  اأنواع  عدة  يف   %10 بن�ضبة  للمياه  توفري 

الن�ضبي  بالتوفر  الغلة  كمية  ترتبط  النموذجية،  احلالت 

حت�ضني  يف  الع�ضوي  ال�ضماد  اإ�ضافة  وت�ضاهم  للمياه، 

من  اجلذور  مناطق  من  قريبًا  باملياه  الحتفاظ  معدل 

خالل زيادة ال�ضحنة ال�ضالبة على ال�ضطوح الرطبة. ميكن 

خالل  من  �ضواء  كبرية،  مادية  وفورات  حتقيق  بالتايل 

كنتيجة  الكيماوية،  املخ�ضبات  اأو  املياه  ا�ضتخدام  تقليل 

ب�ضكل  ا�ضتخدامه  يوؤدي  حيث  الع�ضوي،  ال�ضماد  لإ�ضافة 

املحا�ضيل  من  اأنواع  عدة  يف  الأرباح  حت�ضني  اىل  �ضحيح 

.)Mangan Group, 2011(

الزراعة  على  عامًا   22 ملدة  ا�ضتمرت  درا�ضة  وجدت  لقد 

خالل  اأف�ضل  ب�ضكل  تنجح  الع�ضوية  الأنظمة  اأن  الع�ضوية 

يف  املعتدل،  اجلفاف  من  �ضنوات  خم�ض  اأ�ضل  من  اربع 

الرتبة  يف  الع�ضوية  املواد  من  عالية  بن�ضبة  الحتفاظ  حال 

، ما ي�ضاعد يف حماية الرتبة واملوارد املائية. يوؤدي حت�ضني 

املحتوى الع�ضوي للرتبة يف زيادة خ�ضوبتها وكذلك قدرتها 

على الحتفاظ باملياه يف الرتبة، وبالتايل تقليل اآثار اجلفاف 

 Niggli et al., 2008; Altieri and( معًا  والفي�ضانات 

ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة   .)Koohafkan, 2008; ITC, 2007
املل�ض  ا�ضتخدام  مثل  امل�ضتدامة  الزراعة  ممار�ضات  ت�ضاهم 

املعمرة  ال�ضنوية  والأ�ضجار  املحا�ضيل  بني  ما  الدمج  وكذلك 

ال�ضلبية  الآثار  وتقليل  الرتبة  رطوبة  حماية  يف  املزارع  يف 

الناجمة عن حالت اجلو املتطرفة. 

4. احل�صاد املائي

كان احل�ضاد املائي ممار�ضة معتادة تاريخيًا يف العديد من 

يتمتع  اأن  ميكن  املياه.  �ضح  ملواجهة  العربي  العامل  مناطق 

تزايد  نتيجة  حاليًا  وجديدة  موؤثرة  باأهمية  التوجه  هذا 

الزمن  والق�ضرية  الكثافة  العالية  املطرية  العوا�ضف  حدوث 

واملتوقع حدوثها بتاأثري تغري املناخ، وتوفر تقنيات احل�ضاد 

املائي  اجلريان  من  كبرية  بكميات  لالحتفاظ  الفر�ضة  املائي 

الناجم عن العوا�ضف املطرية. 

يعترب  واملزرعة  املنزل  م�ضتوى  على  املائي  احل�ضاد  اأن  ومع 

مهمة  احتياجات  يوفر  ذلك  مع  لكنه  الكمية،  يف  حمدودًا 

للري التكميلي بنوعية مياه عالية. ميكن اأن يتم مزج مياه 

احل�ضاد مع مياه بنوعيات اأقل وي�ضتخدم يف زيادة كميات 

املياه املخ�ض�ضة للري. 

و. البحث والتطوير

�ضنويًا  دولر  بليون   1،4 حوايل  العربية  الدول  ت�ضتثمر 

 .)Pardey et al., 2006( يف البحث والتنمية الزراعية

الزراعي  املحلي  الناجت  جممل  من   %1،3 نحو  مثل  وهذا 

معدل  من  اأعلى  الرقم  وهذا   .)1 )اجلدول   2008 عام 

�صادرات تون�س من املنتجات الزراعية الع�صوية )طن( ال�صكل 10
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املحلي  الناجت  من   %0،53 اإىل  ي�ضل  والذي  النامية  الدول 

لال�ضتثمار  به  املو�ضى  امل�ضتوى  من  اأقل  ولكنه  الزراعي، 

 )IAASTD, 2009( الزراعي  املحلي  الناجت  من   %2 وهو 

زادت  لقد  املتقدمة.  الدول  قبل  من  الإ�ضتثمار  وم�ضتوى 

والتطوير  البحث  على  الإنفاق  كمية  من  العربية  الدول 

من  الزراعي  املحلي  الناجت  من   %0.05 بن�ضبة  الزراعي 

الإنفاق  هذا  املتقدمة  الدول  زادت  بينما   ،2000 اإىل   1981

.)World Bank, 2008( %0،95 بن�ضبة

كبريا  العرب  الزراعيني  للباحثني  الإجمايل  العدد  يعترب 

املعدات  وقلة  التمويل  �ضعف  من  يعانون  ولكنهم  ن�ضبيا 

والأجهزة احلديثة، كما هو مو�ضح يف اجلدول 15.

ويعرف موؤ�ضر »ال�ضنة البحثية املمكنة« )PRY( باأنه الرقم 

ت�ضتخدم  وهي   Kالعلمي البحث  من  واحدة  ل�ضنة  امل�ضاوي 

ومراكز  وظائف  اأي�ضًا  لديهم  الباحثني  من  العديد  لأن 

ما  وهذا  والإ�ضت�ضارات،  والإر�ضاد  التدري�ض  قطاعات  يف 

يجعلهم باحثني زراعيني بعمل جزئي فقط. 

فاإن  الدكتوراه،  �ضهادة  على  احلا�ضلني  للباحثني  بالن�ضبة 

احلوافز املالية املرتبطة مبهنة يف البحث العلمي يف مراكز 

يف  احلوافز  من  اأقل  العام  للقطاع  التابعة  الزراعي  البحث 

القطاع الأكادميي. وبالن�ضبة ملن ين�ضمون اإىل مراكز البحث 

التحتية  البنية  �ضعف  من  يعانون  فهم  العامة،  الزراعية 

اأبحاثهم.  يف  كفوؤين  يكونون  ل  وبالتايل  الأجهزة  من 

تكنولوجيا  يف  ال�ضتثمار  �ضعف  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

اأمام  العوائق  اأهم  من  يعترب  امل�ضاندة  والكوادر  املعلومات 

البحث العلمي املرتفع امل�ضتوى )IAASTD, 2009(. �ضوف 

ي�ضاهم حت�ضني العوائد املالية وجعل املوارد متاحة يف جذب 

الإبتكار  م�ضرية  ويقود  الزراعة  قطاع  نحو  الأكفاء  الباحثني 

الالزمة لزيادة الإنتاجية الزراعية.

1. برامج اإكثار الأ�صناف اجلديدة للبذور

لعبت تقنيات اإكثار النبات دورًا عامليًا حا�ضمًا يف زيادة الغلة 

ال�ضنوية يف الزراعة بن�ضبة منو ت�ضل اإىل 1-2% يف العقود 

املا�ضية. هنالك عدة اأوجه للتطور يف جمال الإكثار وميكن 

الأخرى  تلو  �ضنة  املحا�ضيل  اأنواع  ولكل  با�ضتمرار  حتقيقه 

البذور  ا�ضتخدام  ال�ضروري  ومن   .)Bussche, 2009(

واملحا�ضيل  لالأمرا�ض  املقاومة  الأ�ضناف  ومنها  املح�ضنة 

الأخرى املعدلة وراثيًا وامل�ضنفة باأنها اآمنة.

فاإن   )Ceccarelli, 2003( �ضي�ضاريللي  اأبحاث  على  وبناء 

غلة املحا�ضيل الأ�ضا�ضية يف العامل العربي تعترب منخف�ضة 

وكذلك ينت�ضر ف�ضل بع�ض املحا�ضيل يف املنطقة. ولهذا فاإن 

برامج الإكثار التقليدية التي تهدف اإىل حت�ضني املحا�ضيل 

كانت لها تاأثريات قليلة فقط، خا�ضة لأن املزارعني برف�ضون 

التي  الإختبارات  اإن  اجلديدة.  الأ�ضناف  وا�ضتخدام  تبني 

اإنتاج  على  تعمل  جيدًا  املدارة  البحثية  املحطات  يف  تتم 

اأعلى من الأ�ضناف الربية فقط �ضمن  بذور ذات خ�ضائ�ض 

مثل  تكون  ل  العادة  ويف  متطورة.  واإدارة  منا�ضبة  ظروف 

الفقراء  املزارعني  اأيدي  متناول  يف  املنا�ضبة  الظروف  هذه 

يف الدول العربية. 

على  العتماد  على  قادرين  الباحثون  كان  املا�ضي  يف 

املزارعني للح�ضول على كمية كافية من تنوع املحا�ضيل 

الأحادية  الزراعة  ولكن  »جديدة«.  وراثية  موارد  وتوفري 

الوراثي هذه، وبالتايل تهدد  التنوع  احلديثة تهدد موارد 

 .)Vernooy, 2003( اأي�ضًا الأمن الغذائي املحلي والعاملي

يف  تطويرها  مت  التي  املح�ضنة  الأ�ضناف  تكون  العادة  يف 

من  عال  م�ضتوى  اإىل  بحاجة  الر�ضمية  البحثية  الربامج 

م�ضممة  غري  لأنها  املزارعون  يرف�ضها  ولذلك  العناية، 

ول  املزارعني  احتياجات  تلبي  ول  الهام�ضية  لالأرا�ضي 

اخليارات التف�ضيلية املحلية للم�ضتهلكني. ويف مقارنته 
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ي�ضري  والت�ضاركي،  الر�ضمي  النباتي  الإكثار  بني  ما 

حالة  يف  اأنه  اإىل   )Ceccarelli, 2003( �ضي�ضاريللي 

املح�ضنة  اجلديدة  الأ�ضناف  طرح  يتم  الر�ضمي  الإكثار 

قبل معرفة ما اإذا كان املزارع يف�ضلها اأم ل، بينما يف حالة 

الإكثار الت�ضاركي يتم عك�ض مرحلة الإي�ضال لأن العن�ضر 

بعد  للمزارعني  الأويل  القبول  هو  العملية  يقود  الذي 

نهاية دورة الإنتقاء لالأ�ضناف. تعني عملية اإعادة التفكري 

اإىل  احلاجة  الإكثار  ل�ضرتاتيجيات  التقليدية  بالطرق 

تقدير الأدوار الرئي�ضية للمزارعني ومعرفتهم وتنظيمهم 

الزراعي  احليوي  التنوع  و�ضيانة  اإدارة  يف  الجتماعي 

.)Vernooy, 2003(

بحث  من  امل�ضتفادة  والدرو�ض  ال�ضتطالعات  على  وبناء 

كمال )Kamal, 2008( فاإن املحددات والتحديات الرئي�ضية 

املوارد  غياب   )1 هي:  النباتية  الأ�ضناف  اإكثار  تواجه  التي 

املالية الالزمة لتنفيذ التجارب احلقلية واملخربية، 2( احلاجة 

اإىل ا�ضرتاتيجية �ضاملة لالإكثار حتدد الأولويات للمحا�ضيل 

على  النباتي  الإكثار  يف  املطلوبة  والن�ضاطات  امل�ضتهدفة 

العاملي،  القت�ضاد  وعوملة  العلوم  يف  احلديث  التقدم  �ضوء 

التن�ضيق  وغياب  الكبار  العلماء  من  الكايف  غري  العدد   )3

اأخرى  قطاعات  من  العلماء  ومع  الأ�ضناف  مكرثي  بني  ما 

كفاءة  وحت�ضني  ا�ضتمرار  اأجل  من  احليوية  التقنيات  مثل 

و5(  املعلومات،  لإدارة  متكاملة  اأنظمة  غياب   )4 الإكثار، 

حقوق امللكية حلماية املوارد الوراثية والأ�ضناف الناجتة. 

ملواجهة  احليوية  التكنولوجيا  ا�صتخدام   .2

ال�صغوط احلية وغري احلية

املمولة  النباتي  الإكثار  عمليات  تركز  العامل،  م�ضتوى  على 

من  ن�ضبيًا  قليل  عدد  على  واخلا�ض  العام  القطاعني  من 

الوراثية  والهند�ضة  احليوية  التكنولوجيا  اأن  ويبدو  الأنواع. 

معظم  ترتكز  اأكرب.  ب�ضكل  التوجه  هذا  بتعزيز  تقوم  �ضوف 

وال�ضويا  والأرز  الذرة  حما�ضيل  على  العاملية  الإ�ضتثمارات 

واللفت. وتليها حما�ضيل مهمة اأخرى مثل القمح وال�ضعري 

ن�ضاطات  وهنالك  بعيدة.  مب�ضافة  ولكن  ال�ضم�ض.  وعباد 

يتم فيها التعامل مع املحا�ضيل الثانوية ولكن مبعدلت اأقل 

.)Schellnhuberetal., 2001( بكثري مما �ضبق

والت�ضميم  ال�ضبط  يف  �ضعوبة  اأكرث  كونها  من  بالرغم 

الأع�ضاب  ومبيدات  لالآفات  املقاومة  الأحادية  ال�ضفات  من 

ال�ضغوطات  مبقاومة  املرتبطة  ال�ضفات  فاإن  احليوية، 

اأهمية  الأكرث  هي  تعترب  احلية  غري  والكيميائية  الفيزيائية 

النباتية  الأ�ضناف  اإكثار  تقنيات  فاإن  ولهذا  واإقليميًا.  عامليًا 

بالأولوية  حتظى  اأن  يجب  وامللوحة  للجفاف  املقاومة 

التكنولوجيا  برامج  كل  يف  العلمي  البحث  يف  الق�ضوى 

.)Altman, 1999( احليوية الزراعية يف امل�ضتقبل

يف  احلديثة  التوجهات  لنقل  املتاحة  الفر�ض  بني  ومن 

التكنولوجيا احليوية للعامل العربي، ميكن تعداد الن�ضاطات 

نباتية  اأ�ضناف  اإنتاج   )1 م�ضر:  يف  تنفيذها  مت  التي  التالية 

من  احلية  وغري  احلية  لل�ضغوطات  ومقاومة  وراثيا  معدلة 

الزراعية  الكيماويات  ا�ضتخدام  تقليل   )2 الداخلية،  البيئة 

النوعية  حت�ضني   )3 البيئية،  اآثارها  ومواجهة  واملبيدات 

على  العتماد  تقليل   )4 الأطعمة،  ملحا�ضيل  الغذائية 

املنتجات الزراعية امل�ضتوردة )بذور املحا�ضيل(. 

الوراثية  الهند�ضة  اأبحاث  على  اأمثلة   16 اجلدول  ويقدم 

الوراثية  الهند�ضة  بحوث  معهد  يف  حاليًا  اجلارية  النباتية 

الزراعية يف م�ضر.

3. اإ�صتخدام الأنواع املهملة 

واإعادة تاأهيل املحا�صيل املهجورة

ميكن للجهود الهادفة اإىل اإعادة تعزيز دور الأنواع املهملة 

الجتماعية  التنمية  يف  دورًا  تلعب  اأن  امل�ضتغلة  وغري 

الريفية عن طريق حت�ضني اآفاق الأمن الغذائي ودر الدخل 

اإعادة  عملية  توفر  و   .)Will, 2008( ال�ضغار  للمزارعني 

تاأهيل الأنواع املهملة وغري امل�ضتغلة اإمكانية عالية حلماية 

جمموع ال�صادرات امل�صرية من املنتجات الع�صوية )طن(اجلدول 18 

2000 2004

1,159n.a.

5,85030,000

78160

2640

املح�صول

القطن

البقوليات )الب�صل، البطاطا، الثوم، البازيالء اخل�صراء(

النباتات العطرية والطبية )ال�صومر والريحان وال�صيخ والنعناع(

الفواكه )الفراولة والعنب(

n.a.: غري متوافر

 Hamdi, 2006:امل�صدر 
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بالإ�ضافة  البيئية،  والأنظمة  الزراعي  احليوي  التنوع 

كما  متوازن،  غذائي  نظام  تطوير  يف  دورًا  تلعب  لكونها 

على  وبناء  طبية.  تطبيقات  الأ�ضناف  هذه  لبع�ض  توجد 

مزايا  من  ال�ضتفادة  ميكن   ،)Noun, 2006( نون  روؤية 

دقيقة  ت�ضنيفية  درا�ضات   )1 طريق  عن  الأنواع  هذه 

لتحديد وت�ضنيف اأنواع النباتات، 2( ال�ضتثمار يف البحث 

يف  املحلية  النباتات  ا�ضتخدام  اإمكانية  حول  والتطوير 

التطبيقات الطبية واإن�ضاء روابط واقعية مع الأ�ضواق، 3( 

ت�ضجيع حماية الأنواع املحلية واملفيدة عن طريق زراعتها 

الكامنة  القيمة  حول  العام  الوعي  زيادة   )4 وا�ضتخدامها، 

وحماية  الغذائي  الأمن  يف  امل�ضتغلة  وغري  املهملة  لالأنواع 

و5(  الريفية،  املناطق  يف  الفقر  ومكافحة  احليوي  التنوع 

حماية ال�ضيا�ضات املتعلقة بالرثوة النباتية الوراثية. وبناء 

من  فقط  نوعًا   30 فاإن   ،)Will, 2008( ويل  درا�ضة  على 

 %95 لتلبية  ي�ضتخدم  العامل  يف  النباتية  الأنواع  جممل 

من الحتياجات الغذائية يف العامل. ولهذا فاإن الإ�ضتثمار 

واإن�ضاء قيمة �ضوقية لالأنواع املحلية املهملة وغري امل�ضتغلة 

الريفية  القت�ضادات  حماية  يف  كبرية  اأهمية  له  �ضتكون 

من تيارات العوملة وتذبذبات اأ�ضعار ال�ضلع العاملية وقرارات 

الأنواع  تاأهيل  لإعادة  ميكن  كما  الغذاء.  ا�ضترياد  منع 

املهملة وغري امل�ضتغلة اأن ي�ضاهم يف حماية املعرفة املحلية 

واملزايا الغذائية. 

4.املحا�صيل املقاومة للجفاف

والتقليدية  املعدلة  الأ�ضناف  يف  العلمي  البحث  يعترب 

املقاومة للجفاف وامللوحة اأمرًا حيويًا من اأجل ال�ضتمرارية 

يجب   .)El Obeidy, 2006( البعلية  للزراعة  القت�ضادية 

على احلكومات العربية اأن ت�ضتثمر املزيد يف جهود البحث 

والتطوير لتطوير حما�ضيل مقاومة للجفاف منا�ضبة للبيئة 

تتبع  اأن  العربية  احلكومات  على  ال�ضدد  هذا  ويف  املحلية. 

نهجًا قويًا يف متويل جهود الإبتكار يف منظومة متعددة من 

يفر�ضه  املخاطر  لإدارة  نهج  من  كجزء  الأ�ضا�ضية  التقنيات 

وكما  التكنولوجيا.  ونقل  املناخ  تغري  �ضيا�ضات  يف  الف�ضل 

اأو�ضح توملين�ضون )Tomlinson et al., 2008( فاإن الف�ضل 

يف ت�ضمني هذه ال�ضيناريوهات املمكنة يف خطط التخفيف 

جناج  احتمال  يف  كبري  تراجع  اإىل  يوؤدي  �ضوف  امل�ضتقبلية 

جهود ا�ضتقرار حالة املناخ.

5.التخفيف من اجلفاف واأنظمة التنبوؤ املبكر

حواىل  اإىل  اجلافة  و�ضبه  اجلافة  الأرا�ضي  ن�ضبة  ت�ضل 

88% من الأرا�ضي الزراعية العربية وتتلقى معدًل �ضنويًا 

من الأمطار ما بني 200 ـ 600 مليمرت كما هو مو�ضح يف 

ب�ضدة  موؤثرًا  عاماًل  دائمًا  اجلفاف  كان  لقد   .17 اجلدول 

بالن�ضبة  خا�ضة  اإفريقيا  و�ضمال  اآ�ضيا  غرب  منطقة  يف 

لأنظمة املحا�ضيل واملوا�ضي املرتبطة بقلة الأمطار وكذلك 
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ال�ضهوب  من  ال�ضا�ضعة  امل�ضاحات  يف  للرعاة  بالن�ضبة 

.)Hazell et al., 2000(

املياه  ملوارد  تهديدًا  املناخ  تغري  ي�ضكل  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 

دمج  يجب  حيث  الآن،  بعد  جتاهله  ميكن  ول  والأرا�ضي 

خطط  اية  يف  اأ�ضا�ضي  كعن�ضر  املناخ  تغري  مع  التكيف 

وا�ضتثمارات زراعية من اأجل التخفيف من حجم التاأثريات 

ودرجات  املطري  الهطول  يف  والتباين  للجفاف  املدمرة 

احلرارة املتزايدة واإعادة توزيع النواع احلية. 

م�ضتوى  من  اجلفاف  يزيد  املخاطر،  باإدارة  يتعلق  ما  ويف 

والذين  الأمطار  مياه  على  املعتمدين  املزارعني  مديونية 

الزراعي،  اإنتاجهم  متويل  اأجل  من  بالقرتا�ض  يقومون 

خطر  يف  الزراعي  التمويل  موؤ�ض�ضات  ي�ضع  بدوره  والذي 

الزراعي  البنك  قام  املغرب  ويف  اجلفاف.  تكرار  حال  يف 

الزراعية  القرو�ض  جميع  من   %80 ميول  والذي  العمومي 

واجبًا  �ضرطًا  اجلفاف  �ضد  تامني  بولي�ضة  �ضراء  بجعل 

للح�ضول على القر�ض الزراعي يف املناطق املعر�ضة خلطر 

 .)World Bank, 2001( اجلفاف

التي  اجلفاف  مع  التكيف  ا�ضرتاتيجيات  معظم  ركزت 

التخفيف  اإجراءات  على  العربية  احلكومات  طبقتها 

النمو  معدلت  تزايد  ومع  ولكن  الطوارئ.  وخطط 

املرتاجعة،  املياه  موارد  على  املتزايد  والطلب  ال�ضكاين 

يجب على احلكومات ان تنظر اإىل اجلفاف وكاأنه ظاهرة 

بنيوية. �ضوف ت�ضبح الإدارة الر�ضيدة للموارد املائية اأكرث 

اأهمية يف تخفيف اآثار اجلفاف على اقت�ضادات املنطقة يف 

.)Shobha, 2006( امل�ضتقبل

توفري  على  القدرة  تكون  اأن  ميكن  املبداأ،  حيث  ومن 

من  الكثري  لتجنب  فعالة  اأداة  للجفاف  مبكرة  تنبوؤات 

تخ�ضي�ض  اإ�ضاءة  مع  املرتبطة  القت�ضادية  التكاليف 

من  وغريهم  والرعاة  املزارعون  ي�ضطر  عندما  املوارد، 

مو�ضم  كل  يف  عديدة  موارد  تخ�ضي�ض  اإىل  القرار  �ضناع 

الرئي�ضية.  املطري  الهطول  فرتات  معرفة  يتم  اأن  قبل 

للجفاف  املو�ضمية  للتنوؤات  القت�ضادية  القيمة  وتعتمد 

كلما  خططهم  تعديل  على  املزارعني  قدرة  م�ضتوى  على 

حال  يف  وا�ضحة.  للمو�ضم  املطرية  اخل�ضائ�ض  ا�ضبحت 

فاإن  املو�ضم،  قبل  م�ضبق  ب�ضكل  القرارات  جميع  اتخاذ  مت 

فر�ض  و�ضتقل  جدًا  كبريًا  �ضيكون  الأخطاء  ارتكاب  نطاق 

حتقيق املكا�ضب القت�ضادية الناجمة عن معلومات التنبوؤ 

.)Hazell, 2000( املوثوقة
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امل�ضاعدة  اأجل  من  بالتدخل  احلكومات  من  العديد  »قامت 

فقط  ولكن  اجلفاف،  عن  الناجمة  اخل�ضائر  اإدارة  يف 

اجلفاف  يكون  اأن  بعد  الأزمات،  بعد  الإغاثة  مبداأ  ح�ضب 

احلالة  هذه  يف  الأ�ضا�ضي  الدافع  اأن  ومبا  �ضربته.  وجه  قد 

العواقب  يف  بجدية  التفكري  يتم  ل  الإن�ضانية،  امل�ضاعدة  هو 

اأنظمة  على  للجفاف  املقاومة  للتدخالت  الأمد  الطويلة 

من  جمموعة  العادة  يف  النتيجة  وتكون  الزراعة.  واإنتاجية 

والرعاة  للمزارعني  املنا�ضبة  غري  القت�ضادية  الإ�ضارات 

م�ضتدامة  غري  زراعية  ممار�ضات  اإىل  بدورها  توؤدي  والتي 

ت�ضاهم  وبالتايل  للجفاف،  املعر�ضة  املناطق  من  كثري  يف 

يف زيادة خ�ضائر اجلفاف امل�ضتقبلية والتكلفة التي تتحملها 

اجلفاف«  ب�ضبب  للمزارعني  تعوي�ضات  لتوفري  احلكومات 

.)Hazell, 2000(

لقد �ضهدت كل الدول العربية وما زالت معدلت منو �ضكاين 

والأرا�ضي،  املياه  موارد  على  ال�ضغوطات  يف  وتزايدًا  عالية 

لالأرا�ضي  احلالية  ال�ضتخدامات  ا�ضتدامة  تهدد  وهي 

وت�ضاعف من تاأثريات اجلفاف على �ضكان املناطق الريفية 

املنطقة  يف  ما�ضة  حاجة  هنالك   .)DePauw, 2000(

لأنظمة حتذير مبكر من اجلفاف لتح�ضني قدرة احلكومات 

منطقة  يف  امل�ضتقبلية  املياه  نق�ض  حلالت  التخطيط  على 

عامًا   50 من  اأكرث  اإىل  املوثوقة  اجلو  �ضجالت  فيها  تعود  ل 

م�ضى، وت�ضهد عودة جمددة حلالت اجلفاف املدمر.

ز. ت�صجيع الزراعة الع�صوية

تعترب الزراعة الع�ضوية �ضكاًل من الزراعة التي تعتمد على 

اإدارة النظمة البيئية، وهي حتاول تقليل اأو حذف املدخالت 

اإدارة  نظام  اإنه  منها.  امل�ضنعة  خا�ضة  اخلارجية،  الزراعية 

الزراعية،  البيئية  الأنظمة  �ضحة  ي�ضجع  �ضمويل  اإنتاج 

مت�ضمنة التنوع احليوي والدورات البيولوجية والن�ضاطات 

البيولوجية يف الرتبة. 

امل�ضنعة  الكيميائية  للمخ�ضبات  املكثف  ال�ضتخدام  يوؤثر 

 Pimentel(واملبيدات ب�ضكل كبري على ال�ضحة العامة والبيئة

الع�ضوية  الزراعة  ت�ضتطيع  بينما   .  )et al., 2004
والإيكولوجية اأن تزيد الإنتاج ب�ضكل كبري بالن�ضبة للمزارعني 

الغذائي  الأمن  حت�ضن  واأن  املوارد  �ضعف  من  يعانون  الذين 

وكذلك ت�ضاهم يف ا�ضتدامة وحت�ضني املوارد البيئية. 

1. الو�صع احلايل لالإنتاج الزراعي الع�صوي 

يف العامل العربي

مقارنة بو�ضع الزراعة الع�ضوية على م�ضتوى العامل، فاإن العامل 

القطاعات  اأكرث  من  واحد  من  متاأخر  موقع  يف  يقبع  العربي 

تقدما  الأكرث  العربية  الدولة  هي  م�ضر  تعترب  ووعودا.  حيوية 

يف جمال تنمية الزراعة الع�ضوية حيث ت�ضل امل�ضاحة الكلية 

 Willer and(هكتارًا  24،548 اإىل  م�ضر  يف  الع�ضوية  للزراعة 

Youssefi, 2006( كما هو مبني يف ال�ضكل 8.

تطور ال�صادرات املغربية من املنتجات الع�صوية )طن( 2007-1999 ال�صكل 11

Alaoui, 2009 :امل�صدر
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اخل�ضروات  الرئي�ضية  الع�ضوية  املحا�ضيل  وتت�ضمن    

والتوابل  والأع�ضاب  الإ�ضتوائية  الفاكهة  واأ�ضجار  الطازجة 

 Willer and Yussefi,( واحلبوب  الطبية  والنباتات 

البارز يف �ضادرات  2006(. كما يو�ضح اجلدول 18 النمو 
بع�ض املنتجات الع�ضوية يف م�ضر.

تون�ض  يف  الع�ضوية  الزراعة  ممار�ضة  اأي�ضًا  متت  وقد 

هكتارًا   335،897 بلغت  كلية  ومب�ضاحة  الثمانينات  منذ 

مزروعًا)CTAB, 2011( . ويو�ضح ال�ضكالن 9 و10 اإنتاج 

و�ضادرات تون�ض من املنتجات الع�ضوية 

 )EACCE, 2007( املغرب  �ضملت  درا�ضة  على  وبناء 

الع�ضوية املعتمدة  الزراعة  لحقة، زادت م�ضاحة  وتقديرات 

يف  هكتارًا   5،955 اإىل   1997 يف  هكتار   200 من  املغرب  يف 

2007، كما هو مو�ضح يف ال�ضكل 11.

 2،490 م�ضاحة  تغطي  ع�ضوية  مزرعة   331 توجد  لبنان،  ويف 

بينما   .)ALOA, 2011(  2006 العام  من  اأرقام  ح�ضب  هكتارًا 

الع�ضوية  الزراعة  متار�ض  مزرعة   3256 �ضورية  يف  توجد 

 .)CIHEAM, 2008( هكتارًا   28،461 ومب�ضاحة  املعتمدة 

وتقوم �ضورية بت�ضدير 1302 طن من القطن الع�ضوي �ضنويًا 

بزيادة 30% عما تتطلبه ال�ضوق املحلية )MAAR, 2011(. اأما 

ومت  بدائية  مرحلة  يف  الع�ضوية  الزراعة  تزال  فال  اجلزائر  يف 

اإطالق ن�ضاطاتها عن طريق املوؤ�ض�ضات اململوكة للدولة.

2.ال�صتهالك احلايل للمنتجات الع�صوية 

وكيف ميكن ت�صينه

العربية  الدول  يف  الع�ضوية  الزراعة  تطوير  مت  لالأ�ضف 

م�ضر  تقوم  الت�ضدير ح�ضريًا، حيث  لغايات  اإنتاجًا  الأكرث 

 FAO,( الع�ضوي  اإنتاجها  جممل  من  40ـ%50  بت�ضدير 

مديرية  تقوم  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  ويف   .)2006b
الزراعة الع�ضوية باإعداد برنامج لتطوير ال�ضوق ل�ضتيعاب 

املنتجات الع�ضوية بهدف زيادة الطلب من قبل امل�ضتهلك 

وتعزيز �ضل�ضلة قيمة املنتج الع�ضوي وتاأ�ضي�ض روابط يف 

الع�ضوية  للمنتجات  املحلي  ال�ضتهالك  يزال  ول  ال�ضوق. 

موجه  القطاع  هذا  لأن  حمدودًا  وتون�ض  املغرب  يف 

لتنمية  ت�ضعى  اأن  العربية  احلكومات  وعلى  للت�ضدير. 

الأ�ضواق املحلية للمنتجات الع�ضوية.
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3.جتهيز الأغذية الع�صوية

لبنان  يف  الع�ضوية  املنتجات  ت�ضنيع  عمليات  ترتكز 

زيت  مثل  اللبناين  املطبخ  يف  ت�ضتخدم  اأطعمة  اإنتاج  على 

اللبناين  واملربى  الع�ضوي  الزهر  وماء  الع�ضوي  الزيتون 

الزيتون  فاإن  تون�ض  يف  اأما   .)ALOA, 2011( التقليدي 

اإنتاج  اأي�ضا  يتم  كما  ت�ضنيعًا،  الع�ضوية  املنتجات  اأكرث  هو 

م�ضادر  من  ال�ضكر  وق�ضب  احلارة  التون�ضية  ال�ضل�ضة 

ع�ضوية. اأما يف املفرب فاإن جميع املنتجات الع�ضوية يتم 

ت�ضديرها من دون ت�ضنيع با�ضتثناء زيت �ضجرة الأركان.

4.اإعتماد املنتجات الع�صوية

اخلا�ضة  موؤ�ض�ضاتها  العربية  الدول  معظم  لدى  توجد  ل 

ميكن  املوؤ�ض�ضات  هذه  وجود  اأن  مع  والتفتي�ض.  لالإعتماد 

اأن 1( يخفف الكلفة مقارنة بالعتماد والتفتي�ض الدويل، 

ب�ضكل  الوطنيني  للمراقبني  القدرات  ببناء  ي�ضمح   )2

كلفة  يوفر   )4 اللغوية،  احلواجز  من  يقلل   )3 م�ضتمر 

تناف�ضية للتحاليل املخربية، 5( يحفز املزيد من املزارعني 

على التحول نحو الزراعة الع�ضوية.

5.الآفاق امل�صتقبلية للزراعة الع�صوية

يف الوقت الراهن مل تتخذ معظم الدول العربية اإجراءات 

وا�ضع،  م�ضتوى  على  الع�ضوية  الزراعة  لت�ضجيع  عملية 

تدعم  واإفريقيا  اأوروبا  يف  املجاورة  الدول  اأن  من  بالرغم 

الدول  من  مطلوب  القطاع.  هذا  يف  ال�ضريع  النمو 

املنتجات  لعتماد  الذاتية  معايريها  تطبق  اأن  العربية 

الأطعمة  من  املحلي  وال�ضتهالك  الإنتاج  ودعم  الع�ضوية 

املزارعني  مل�ضاعدة  حوافز  تقدمي  طريق  عن  الع�ضوية 

من  ا�ضبح  لقد  الع�ضوية.  املحا�ضيل  نحو  التحول  على 

ال�ضروري تقدمي احلوافز للقطاع اخلا�ض لإنتاج و�ضناعة 

�ضعرها  ب�ضبب  احليوية  واملبيدات  الع�ضوية  املخ�ضبات 

باأ�ضعار  للمزارعني  متاحة  وجعلها  ال�ضوق  يف  املرتفع 

املنتجات  هذه  اأعفاء  خالل  من  ذلك  حتقيق  ميكن  اقل. 

املهم  ومن  حمليًا.  اإنتاجها  ودعم  ال�ضترياد  ر�ضوم  من 

العربية  الدول  جميع  قبل  من  خا�ضة  جهود  بذل  يتم  اأن 

كبديل  احليوية  واملبيدات  الع�ضوية  املخ�ضبات  لتطوير 

التقليدية.  الزراعية  للكيماويات  املكثف  ال�ضتخدام  عن 

الع�ضوية  املنتجات  وم�ضتهلكي  منتجي  على  ينبغي  كما 
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املنتجات  لهذه  القيمة  �ضل�ضلة  لتو�ضعة  خطط  تطوير 

.)Alaoui, 2009(

V. االإ�ستنتاجات والتو�سيات

غري  حالة  اإىل  العربي  العامل  يف  الزراعة  و�ضلت  لقد 

م�ضتقرة، مدفوعة عرب الوقت ب�ضيا�ضات وممار�ضات غري 

مهامها  اأداء  على  الزراعة  قدرة  يجعل  ما  وهذا  مالئمة. 

بالرغم  ب�ضدة.  مهددة  والبيئية  والجتماعية  القت�ضادية 

القت�ضادية  البنية  يف  اأ�ضا�ضيًا  دورًا  لعبت  الزراعة  اأن  من 

عن  اإجنازاتها  تقوي�ض  مت  فقد  العربية،  الدول  ملعظم 

طريق مزيج من امل�ضاكل التي تظهر يف عدة ا�ضكال على 

اأر�ض الواقع مثل اإجنراف الرتبة، تدهور الأرا�ضي، فقدان 

التنوع احليوي، الت�ضحر، التملح، تلوث املياه وا�ضتنزاف 

الحوا�ض املائية يف عدة مناطق من العامل العربي.  

حيث  حمدودة،  العربي  العامل  يف  الري  قدرة  تعترب 

املتاحة  املائية  املوارد  من   %85 حاليًا  الزراع  ت�ضتنزف 

عل  الطلب  يتزايد  بينما   ،%50 من  اأقل  كفاءة  وبن�ضب 

�ضاهمت  لقد  واملنزلية.  ال�ضناعية  لال�ضتخدامات  املياه 

ال�ضتخدام  اإىل  اأدت  التي  الظروف  خلق  يف  عوامل  عدة 

غري املالئم للمياه، ومنها الرتكيز على التزويد املائي بدًل 

واحلوافز  والأنظمة  الت�ضريعات  وغياب  الطلب  اإدارة  من 

املنا�ضبة، مما اأدى اإىل ال�ضتخدام غري الكفوؤ ملياه الري وما 

يرافق ذلك من تاأثريات مدمرة على املوارد البيئية والتنوع 

احليوي. 

جافة  و�ضبه  جافة  منطقة  ويف  التحديات،  مواجهة  ويف 

واملوارد  حمدودة  الزراعية  الأرا�ضي  تعترب  حيث  مناخيًا، 

الزراعة  العربية  الدول  دفعت  ب�ضدة،  �ضحيحة  املائية 

الأمن  حت�ضني  بهدف  التنموي  الأعمال  جدول  قمة  اإىل 

للتنمية  جديدة  مقاربة  تطوير  ال�ضروري  من  الغذائي. 

اأجل  من  ووا�ضحة  دقيقة  عمل  خطط  تت�ضمن  الزراعية 

الغاية  هذه  ولتحقيق  امل�ضتدام.  امل�ضار  على  الزراعة  و�ضع 

�ضاملة  ا�ضرتاتيجيات  ت�ضمم  اأن  العربية  احلكومات  على 

للتنمية الزراعية تركز على ما يلي: 

من  اأ�ضا�ضيًا  زراعيًا  موردًا  املياه  تعترب  املائية:  املوارد  اأ. 

املتوقع اأن تزداد حدة نق�ضانه يف املنطقة ب�ضبب التاأثريات 

الرتكيز  يف  تغيري  اإحداث  املهم  من  املناخ.  لتغري  املحتملة 

اإدارة الطلب على املياه. كما هنالك  اإىل  من التزويد املائي 

حاجة ما�ضة اإىل تطوير قوانني واأنظمة و�ضيا�ضات مالئمة 

و�ضمان  واجلوفية  ال�ضطحية  املائية  املوارد  ل�ضتدامة 

ا�ضتخدامها الأمثل، خا�ضة يف الري مع الرتكيز على مبداأ 

اإنتاج املح�ضول لكل وحدة  الإنتاجية املائية ولي�ض تعظيم 

من الأر�ض. ويف هذا ال�ضياق من ال�ضروري و�ضع ت�ضعرية 

عوائد  واإنتاج  ال�ضليم  ا�ضتخدامها  لتحفيز  للمياه  منطقية 

البنية  وت�ضغيل  �ضيانة  متويل  يف  توظيفها  ميكن  مالية 

مثل  احلديثة  الري  لتقنيات  وميكن  الزراعية.  التحتية 

كبري  ب�ضكل  تزيد  اأن  املحلي  والري  والتنقيط  الر�ضا�ضات 

من فعالية ا�ضتخدام املياه ومنع الإجهاد املائي.

املزيد من اجلهد لتعوي�ض  اإىل ذلك يجب بذل  وبالإ�ضافة 

املائي  احل�ضاد  مثل  تقليدية  غري  مب�ضادر  املائية  املوارد 

جميع  اتخاذ  مع  املعاجلة  العادمة  واملياه  والت�ضريف 

ال�ضحية  ال�ضالمة  ل�ضمان  الالزمة  الوقائية  التدابري 

لال�ضتخدام. 

ب. الإنتاجية الزراعية: تعترب اإنتاجية املحا�ضيل الرئي�ضية 

مثل احلبوب والأعالف والبقوليات متدنية جدًا يف الدول 

العربية، ولهذا فاإن زيادة الإنتاجية وتنويع املحا�ضيل تعترب 

عوامل ا�ضا�ضية نحو حتقيق الأمن الغذائي وال�ضتمرارية 

وتدعو  الزراعية.  لال�ضتثمارات  والقت�ضادية  املالية 

حمدودية الري و�ضيادة الزراعة البعلية يف العامل العربي 

البعلية  املحا�ضيل  اإنتاجية  لتح�ضني  اجراءات  اتخاذ  اإىل 

املدخالت  وجود  حال  يف  الهدف  هذا  حتقيق  ميكن  حيث 

ذات النوعية العالية وا�ضتخدامها بكميات مدرو�ضة. ويف 

هذا ال�ضياق ل ميكن ال�ضتغناء عن البحث العلمي كن�ضاط 

املدخالت  ل�ضتخدام  املثالية  املعادلة  اإىل  للو�ضول  رئي�ضي 

وتطوير الأ�ضناف املقاومة للجفاف وامللوحة. 

على  الغذائي  الأمن  حتقيق  ميكن  ل  الغذائي:  المن  ج. 

يحتاج  بينما  العربي.  العامل  يف  الواحدة  الدولة  م�ضتوى 

امل�ضتوى  على  الغذائي  الأمن  تعزيز  نحو  التقدم  حتقيق 

املياه  موارد  ل�ضتخدام  وجادة  من�ضقة  جهودًا  الإقليمي 

والأرا�ضي بناء على قيمتها املقارنة. ومن املهم اأي�ضًا تبّني 

وتاأ�ضي�ض  الزراعية  ال�ضلع  يف  التجارة  ت�ضّهل  �ضيا�ضات 

اإىل  العربية  الدول  لو�ضول  ال�ضرورية  التحتية  البنية 

اأ�ضواق بع�ضها البع�ض.

قليل  قطاعًا  الزراعة  تعترب  والتمويل:  الإ�صتثمارات  د. 

الإنفاق  م�ضتويات  على  بناء  العربي  العامل  يف  التمويل 

على البنية التحتية والبحث والتطوير. هنالك حاجة اإىل 

بالإ�ضافة  والتنمية،  التاأهيل  لإعادة  كثرية  اأموال  ح�ضد 

اأن  جدًا  ال�ضروري  من  العلمي.  البحث  برامج  متويل  اإىل 

خللق  و�ضيا�ضات  قوانني  باإدخال  العربية  الدول  تقوم 

املبا�ضرة  واخلارجية  املحلية  لالإ�ضتثمارات  املالئمة  البيئة 

اخلا�ض  للقطاع  جذابة  زراعية  ا�ضتثمارات  وت�ضميم 
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I.  مقدمة

هي  الكافية  النظيفة  واملياه  احلياة«  هي  »املياه  كانت  اذا 

الدولية،  املنتديات  يف  يقال  كما  اأ�سا�سي«  ب�سري  »حق 

ملاذا ي�سهد التقدم يف التعامل مع الأزمة املائية يف البلدان 

التمويل  هو  الأ�سباب  اأحد  اإن  البطء؟  هذا  كل  العربية 

الوطنية  امليزانيات  معظم  يف  فالتمويل  الكايف.  غري 

والقرو�ض اأو الهبات املتعلقة بامل�ساعدات الدوليةملنخف�سة 

ب�سكل يدعو اىل الده�سة. وهناك انف�سام بني اللتزامات 

من  كثري  بالفعل  ينفقه  وما  احلاجات  بني  والأفعال، 

احلكومات ووكالت الغوث.

املطلوب اجلمع بني املوازنات احلكومية الوطنية والتمويل 

الدويل والثنائي والعفاء من الديون وا�ستثمارات القطاع 

اخلا�ض، اىل جانب تفعيل املوارد على م�ستوى املجتمع. 

موؤ�س�سية  هيكلية  و�سع  اأي�سًا  احلكومات  على  ويجب 

بني  وال�سراكات  اخلا�سة  ال�ستثمارات  ت�سجيع  ت�سمن 

وخدمات  نظيفة  مياه  اأجل  من  واخلا�ض  العام  القطاعني 

من  العائدات  هو  للتمويل  رئي�سي  م�سدر  وهناك  �سحية. 

ت�سعري املياه.

م�سطنع  ب�سكل  املائية  اخلدمات  اأ�سعار  انخفا�ض  اإن 

اأ�سعار على الطالق( هو يف �سلب  )واأحيانًا عدم حتديد 

امللوثات  وانبعاثات  املفرط  وال�ستعمال  الكفاءة  عدم 

املجانية  املياه  فان  وبب�ساطة،  البيئي.  والتدهور  الزائدة 

هي مياه مبددة. ويف حني مت تاأييد ت�سعري املياه منذ زمن 

نت قوانني لتطبيق 
ُ

طويل، خ�سو�سًا يف الري، نادرًا ما �س

يف  ال�ستثمار  لزيادة  حموري  اأنه  علىرغم  املبداأ،  هذا 

الطلبات  تلبية  ت�ستطيع  ل  العربية  واحلكومات  القطاع. 

وكذلك  الآن،  املائية  اخلدمات  اأجل  من  ال�ستثمارات  على 

يف امل�ستقبل. والقطاع اخلا�ض لن ي�ستثمر ما مل يوؤمن له 

عائد معقول. لكن احلكومات العربية ت�ستمر يف مقاومة 

ت�سعري املياه والتخل�ض التدريجي من الدعم املايل، جمادلة 

مناطق  اأن  والواقع  الدفع.  على  لهم  قدرة  ل  الفقراء  باأن 

الطبقة الو�سطى تدفع اأ�سعارًا منخف�سة لقاء خدمات املياه 

اأن الفقراء  التي ت�سلها بوا�سطة ال�سبكة العامة، يف حني 

يدفعون اأ�سعارًا اأعلى كثريًا لقاء احل�سول على مياه اأ�سواأ 

نوعية من باعة ال�سهاريج.

املطلوب موارد مالية جوهرية، لكن التمويل وحده لن يحل 

اأن  التجربة  تبني  ذلك  اىل  وا�سافة  العاملية.  املائية  الأزمة 

اأو الهند�سية وحدها لن تكون فعالة  احللول التكنولوجية 

والقانونية  واملوؤ�س�ساتية  ال�سيا�سية  ال�سالحات  دون  من 

ادارة  ال�سرورية. فاإ�سالحات ملكية الأر�ض، وممار�سات 

الطلب، واحلقوق املائية ونظم التوزيع ال�سفافة، واحلوافز 

القت�سادية، وحت�سني الهيكليات القانونية والتنظيمية، 

وامل�ساركة  الأحوا�ض،  ادارة  �سلطات  وا�ستحداث 

ال�سالح  من  �سرورية  اأجزاء  جميعًا  هي  اجلماهريية، 

املجموعات  متكني  اأي�سًا  ال�سروري  ومن  ال�سيا�سي. 

الن�سائية والفقراء وال�سباب وهيئات املجتمع املدين ليكون 

لها �سوت كاف يف �سنع القرارات الت�ساركية.

ول ميكن الت�سدي لالأزمة املائية مبعزل عن اأزمات اأخرى 

النظم  وخ�سارة  الغابات  وزوال  الأرا�سي  تدهور  مثل 

يف  ياأخذ  متكامل  منهج  اعتماد  �ساأن  ومن  اليكولوجية. 

واجراء  والنا�ض،  والأرا�سي  املياه  بني  الروابط  العتبار 

هذه  جميع  يف  ال�سرورية  وال�ستثمارات  ال�سالحات 

مائية  ادارة  باجتاه  طويلة  م�سافة  يقطعا  اأن  املجالت، 

م�ستجمعات  وتدهور  الغابات  زوال  ويعني  م�ستدامة. 

النظم  �سيانة  وت�ساعد  اأقل.  عذبة  مياه  توافر  املياه 

لي�ض  اأف�سل،  ادارة  خالل  من  العذبة  للمياه  اليكولوجية 

وامنا  فح�سب،  املتوافرة  املياه  كمية  على  احلفاظ  يف  فقط 

على نوعيتها اأي�سًا.

على  القدرة  من  اأكرب  اأحيانًا  املهمة  تبدو  املياه،  ادارة  يف 

وال�سناعة  اخلدمات  تن�سيق  �سيتم  فكيف  املواجهة. 

والعلوم  الأ�سماك  وم�سائد  والزراعة  والنقل  والتجارة 

ال�سكان؟  وتنوع  املياه  وادارة  المنائية  والأهداف  والبيئة 

والدارات  املتنوعة  الدولية  الوكالت  ا�سراك  �سيتم  كيف 

احلكومية؟  غري  واملنظمات  اخلا�ض  والقطاع  احلكومية 

يف  الدول  ترى  عندما  دويل  اجراء  �سياغة  �ستتم  كيف 

اأعايل جماري الأنهار فائدة مبا�سرة قليلة يف منع التلوث 

الذي يوؤثر على م�ستخدمي املياه يف اأ�سفل جماري الأنهار، 

حلماية  �سغريًا  حافزًا  ال�ساحلية  البلدان  ترى  وعندما 

الأرا�سي الرطبة التي تعيل م�سائد الأ�سماك التي ت�ستغلها 

خزانات  لديها  التي  البلدان  ت�سعر  وعندما  اأخرى،  دول 

مياه جوفية عرب احلدود باأنها غري ملزمة بحماية مناطق 

جتدد املياه من التدهور الذي يوؤثر يف اآبار جريانها؟

هذه لي�ست اأ�سئلة تافهة، لأن 43 يف املئة من �سكان العامل 

ن�سف  نحو  تغطي  دولية،  اأنهار  اأحوا�ض  يف  يعي�سون 

 80 من  اأكرث  وحتوي  الأر�ض  كوكب  على  الياب�سة  �سطح 

عدد  اأي�سًا  وهناك  العذبة.  املياه  اأنهار  تدفق  من  املئة  يف 

احلدود  جتتاز  التي  اجلوفية  املياه  خزانات  من  يح�سى  ل 

ال�سيا�سية. ومن املحتمل اأن يزيد �سح املياه التوترات بني 

الدول التي تتقا�سم املوارد املائية. لكن لالأزمة املائية اأبعادًا 

�سحيحة  املائية  والمدادات  املناطق.  عرب  تختلف  كثرية 

ومن  اأخرى.  مناطق  يف  ن�سبيًا  ووافرة  املناطق  بع�ض  يف 

مت اعداد هذا الف�صل 

بناء على التقرير 

ال�صامل حول املياه يف 

املنطقة العربية الذي 

اأ�صدره املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )اأفد( 

عام 2010، بعنوان 

»املياه: ادارة م�صتدامة 

ملورد متناق�ص«، 

وتو�صيات موؤمتر »اأفد« 

ال�صنوي للعام 2010 

الذي ناق�ص النتائج التي 

تو�صل اليها التقرير. 

وهو ي�صري اأي�صًا اىل 

التقرير الهام حول 

القت�صاد الأخ�رض الذي 

اأ�صدره برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة )يونيب( 

عام 2011.
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املدى  يف  املناخ  تغري  تاأثريات  تختلف  اأن  اأي�سًا  املحتمل 

البعيد عرب املناطق.

بقوة  تنعك�ض  العاملية  املائية  الأزمة  مقومات  جميع 

يف  واإدارتها  املائية  املوارد  وحالة  العربية.  املنطقة  يف 

النمو  اأدى  وقد  فيها.  م�سكوك  العربية  البلدان  معظم 

اىل  املنطقة  يف  املياه  على  به  املت�ساعد  والطلب  ال�سكاين 

كان  التي  امل�ستويات  ربع  اىل  فرد  لكل  المداد  تخفي�ض 

ال�سيا�سات  يف  اأ�سا�سي  تغري  دون  ومن   .1960 عام  عليها 

ال�سيا�سية  ت�سعباته  مع  الو�سع  يتفاقم  �سوف  واملمار�سات 

والقت�سادية.

ان التقرير ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية)اأفد( 

ملورد  م�ستدامة  »املياه:ادارة  بعنوان   ،2010 ل�سنة 

متناق�ض«، �سلط ال�سوء على حالة ادارة املياه وا�ستعمالها 

ال�سيا�سية  ال�سالحات  بو�سوح  وبني  العربية  البلدان  يف 

والتو�سيات  للنتائج  ملخ�ض  هو  الف�سل  هذا  املطلوبة. 

املقرتحة التي تو�سل اليها التقرير.

II. نظرة عامة على املياه

يعاين قطاع املياه يف البلدان العربية من �سغوط متعددة. 

توافر  حيث  من  الأخرية  املرتبة  يف  تاأتي  العربية  فاملنطقة 

يف  الأخرى  باملناطق  مقارنة  للفرد  املتجددة  العذبة  املياه 

العامل. وهناك حاليًا 13 بلدًا عربيًا هي من البلدان الت�سعة 

ع�سر الأكرث �سحًا باملياه يف العامل. وتوافر املياه للفرد يف 8 

بلدان عربية هو اأدنى من 200 مرت مكعب يف ال�سنة. ومن 

يف  العذبة  للمياه  ال�سنوي  التوافر  معدل  يكون  اأن  املتوقع 

البلدان العربية كمجموعة بحلول �سنة 2015 اأدنى من 500 

مرت مكعب للفرد، ما ي�سري اىل حدة ال�سح املائي. وبحلول 

�سنة 2025، من املتوقع اأن يكون ال�سودان والعراق وحدهما 

العربية،  البلدان  بع�ض  ويف  املائي.  ال�سح  م�ستوى  فوق 

املائية  املوارد  قدرة  الجمالية  املائية  ال�سحوبات  جتاوزت 

املتجددة املتوافرة. والواقع اأن موارد املياه العذبة املتجددة 

اأدنى كثريًا  الداخلية للفرد يف معظم البلدان العربية هي 

من م�ستوى ال�سح املائي البالغ 1000 مرت مكعب، باملقارنة 

اأكرث  وهناك  مكعب.  مرت   6000 يتجاوز  عاملي  معدل  مع 
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من 45 مليون �سخ�ض يف العامل العربي ما زالوا يفتقرون 

ال�سكاين  والنمو  ماأمونة.  �سحية  خدمات  اأو  نظيفة  ملياه 

خالل العقدين املقبلني، الذي �سيحدث 90 يف املئة منه يف 

مناطق ُمدنية، �سوف يزيد ال�سغط ال�سيا�سي لتلبية هذه 

الطلبات خ�سو�سًا لال�ستعمال املنزيل وال�سناعي.

ت�ستطيع  وبالكاد  اأ�ساًل  مقيدة  احلكومية  امليزانيات  لكن 

الكفوءة  املائية  اخلدمات  من  م�ستويات  تقدمي  حتمل 

لل�سكان احلاليني، الذين يزدادون بن�سبة 2 اىل 3 يف املئة 

املدن  على  �سغطًا  ي�سيف  الزيادة  هذه  معظم  �سنويًا. 

كافية  غري  خدمات  على  حت�سل  والتي  املزدحمة  والبلدات 

اأ�ساًل. ومن �ساأن اخلطط الطموحة لتحقيق منو اقت�سادي 

املائية  النواق�ض  تزيد  اأن  الت�سنيع  وترية  وزيادة  �سريع 

حّدة.

توافر املياه وا�صتخدامها يف الدول العربيةاجلدول 1

البلد

اجلزائر

البحرين

جيبوتي

م�صر

العراق

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

املغرب

عمان

قطر

ال�صعودية

ال�صودان

�صورية

تون�س

المارات

ال�صفة الغربية وغزة

اليمن

11.500.07Neg.3502972614.5940251560

0.110.14Neg.1571251060.2517026371

0.020.00Neg.3673062600.0211388012

61.9000.065.9077364155273.101086886

80.000.03n.a.26521989155142.80483592

0.870.000.07164114980.9810426768

0.110.650.127540.768737260

3.200.00n.a.11109999191.294028468

0.800.03n.a.9980673.894699487

20.000.020.0794062055816.84845-95

1.600.120.025504403651.22749193

0.050.12n.a.7150400.28n.a.23374

2.502.280.1596776417.0050615184

24.000.00001711136911221956589

18.700.000.2686565055014.70789187

3.3500.00.144504053732.537212484

0.200.950.143526201.60180241067

0.760.000.012151601200.4457514958

2.500.020.039770503.201265293

ن�صبة ال�صتخدام بح�صب القطاعال�صتخدام ال�صنويالتوافر ال�صنوي

املوارد 

املتجددة 

الطبيعية

بليون 

/ال�صنة
3

م

مياه نهائية 

حمالة

بليون 

/ال�صنة
3

م

اعادة 

ا�صتخدام 

مياه ال�صرف

بليون 

/ال�صنة
3

م

توافر املياه 

املتجددة 

للفرد
*

)2006( 
3

م

** 
2015

)توقعات 

»اأفد«(

3

م

**
 2025

)توقعات 

»اأفد«(

3

م

3
كن�صبة بليون م

من املوارد 

املائية 

الجمالية

الزراعيال�صناعياملنزيل

 World Bank, 2003 :امل�صدر

)ُجمعت الأرقام يف 2002 ـ 2003(

Neg: حجم زهيد للمياه امل�صتخدمة
.n.a: غري متوافر

 AQUASTAT مبنية على TARWR جداول .UNESCO ،)2009( 3و )( للفرد من تقريري التنمية املائية العاملية 2 )2006TARWR( اأرقام اجمايل املوارد املائية املتجددة الفعلية *
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indicators/pdf/table_4.3_Updated.pdf .2010 )يف 19 متوز )يوليو Index web-update ومت مراجعة موقع .FAO

** توقعات 2015 و2025 طورها »اأفد«، على اأ�صا�ص التغريات الفعلية بني عامي 2000 و2006، ومتو�صط املعدل املتوقع للنمو ال�صكاين يف كل بلد، وفق بيانات ق�صم ال�صكان يف 
http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2 2008 الأمم املتحدة، وقد ن�رضت يف »التوقعات العاملية لل�صكان«، تنقيح

الأرقام ت�صري اإىل اجتاهات عامة ب�صبب الطرق والأدوات املختلفة امل�صتعملة لحت�صاب امل�صدر الرئي�صي الجمايل للمياه.

تاأخذ التوقعات اجلانب الأدنى للنمو ال�صكاين يف املنطقة، ول تاأخذ يف احل�صبان اأثر الزيادة يف الناجت املحلي الجمايل واملتغريات الأخرى التي تدفع الطلب اىل الأعلى، ول عوامل 

مثل ازدياد اجلفاف والتاأثريات الأخرى لتغري املناخ التي تدفع توافر املياه نزوًل.
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ت�سبب  الذي  ال�سيا�سي،  القت�سادي  النظام  �ساهم  وقد 

بانخفا�ض تعرفات املياه وارتفاع العانات اخلا�سة بالوقود 

واملياه يف البلدان العربية، با�ستعمال مفرط للموارد املائية 

احلاجة  باأم�ض  هم  ايرادات  من  املزودين  وحرم  ال�سحيحة 

اليها للحفاظ على و�سع �سبكات المدادات املائية يف املدن 

ومن  والفيزيائية.  وال�سحية  املالية  النواحي  من  والأرياف 

املتوقع ان يغطي ال�سعر املفرو�ض يف مقابل احل�سول على 

املياه نحو 35 يف املئة فقط من معدل كلفة المدادات، يف 

هي  الري  نظم  من  كثري  يف  بها  املعمول  الأ�سعار  اأن  حني 

اأقل كثريًا.

الطلب  تلبي  اأن  ميكن  ل  املتجددة  املائية  املوارد  ولأن 

اأحوال كثرية ال�ستغالل  املتنامي، �سجعت احلكومات يف 

بلغ  املثال،  �سبيل  فعلى  اجلوفية.  املائية  للموارد  املفرط 

جميع  يف  اجلوفية  املياه  من  ال�سنوي  ال�ستخراج  معدل 

الأحوا�ض الفرعية يف الأردن نحو 160 يف املئة من معدل 

اجلوفية  املياه  �سخ  يتم  اليمن،  ويف  ال�سنوي.  التجدد 

يدفع  ما  الطبيعي،  التجدد  عن  مرات  اأربع  يزيد  مبعدل 

املزارعني اىل ترك الوديان التي كانت منتجة يف ما م�سى. 

وال�ستخراج املفرط للمياه اجلوفية الذي يتجاوز م�ستويات 

النتاج املاأمون مل يت�سبب فقط بانخفا�سات دراماتيكية يف 

املياه  خزانات  بتلوث  اأي�سًا  واإمنا  اجلوفية،  املياه  من�سوب 

اجلوفية يف املناطق ال�ساحلية مبياه البحر املاحلة. وتقوم 

البحر  مياه  حتلية  يف  ال�ستثمار  بتو�سيع  البلدان  بع�ض 

ويف معاجلة املياه املبتذلة واعادة ا�ستعمالها. لكن معاجلة 

املراقب  ا�ستعمالها  واعادة  منا�سب  ب�سكل  املبتذلة  املياه 

العامة  ال�سحة  يعر�ض  كبري  قلق  م�سدر  ي�سكالن  زال  ما 

والبيئة ملخاطر جدية.

ُين�سب  املنطقة،  يف  جديًا  حتديًا  اأي�سًا  املياه  تلوث  وي�سكل 

يف  الكيميائية  املواد  من  عالية  م�ستويات  ا�ستعمال  اىل 

املنزلية  املبتذلة  املياه  تدفقات  ازدياد  اىل  ا�سافة  الزراعة، 

�سرائح  افتقار  وي�ساهم  املائية.  الأج�سام  اىل  وال�سناعية 

م�سادر  تلوث  يف  �سحية  مرافق  اىل  ال�سكان  من  كبرية 

املياه العذبة مبياه ال�سرف غري املعاجلة. ويوؤدي ت�سريف 

اىل  البحر  مياه  حتلية  حمطات  من  امللوحة  ال�سديدة  املياه 

تدهور املناطق البحرية ال�ساحلية. وت�سرف بلدان اخلليج 

نحو 24 طنًا من الكلور و65 طنًا من مواد تنظيف الأنابيب 

ن الق�سور ونحو 300 كيلوغرام من النحا�ض يف 
ّ
املانعة لتكو

اخلليج يوميًا.

املعاجلات ال�سريعة واحللول الق�سرية الأجل لي�ست كافية 

على  العربية.  البلدان  يف  املياه  قطاع  حتديات  ملواجهة 

ا�سالحات  وتبني  امل�سار  وجهة  تغيري  ال�سيا�سة  �سانعي 

الرئي�سية.  ال�سرتاتيجية  للق�سايا  تت�سدى  �سيا�سية 

يف  ال�ستثمار  عن  ا�سرتاتيجي  حتول  اجراء  وعليهم 

املوارد  امدادات  ادارة  اىل  جديدة  مائية  موارد  تطوير 

املائية املتوافرة بكفاءة. وقد ثبت اأن ادارة الطلب على املياه 

كلفة  اأقل  كثرية  اأحيان  يف  تكون  وقد  جوهرية  فوائد  تنتج 

توفر  و�سوف  لالمدادات.  التقليدية  الدارة  اجراءات  من 

اآليات  ل�ستحداث  الفر�سة  ال�سيا�سة  ل�سانعي  الطلب  ادارة 

وا�ستدامة.  عدًل  اأكرث  هي  بطريقة  املياه  توزيع  لتعديل 
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موارد املياه العذبة الداخلية العربية هي غالبًا اأدنى من م�صتويات ال�صح واملعدل العاملي، 2005ال�صكل 1

UNDP, 2009 :امل�صدر
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موارد املياه العذبة الداخلية املتجددة للفرد )اأمتار مكعبة(
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وال�سناعية  البلدية  للقطاعات  املائية  الحتياجات  اإن 

�سالمة  على  احلفاظ  اأولويات  لكن  م�سروعة،  والزراعية 

الأرا�سي الرطبة وخزانات املياه اجلوفية واأحوا�ض الأنهار 

والنظم اليكولوجية الأخرى هي م�سروعة اأي�سًا.

اعطاء  يجب  جديدة،  �سيا�سية  هيكليات  ادخال  وعند 

اأولوية عالية لتحديد وقيا�ض موؤ�سرات اداء موثوقة ملراقبة 

املوثوق  والحت�ساب  ال�سيا�سية.  ال�سالحات  تاأثريات 

لل�سيا�سات  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  للتاأثريات 

ل نحو 
ّ
اجلديدة يوفر خطوطًا توجيهية نافعة لحداث حتو

م�ستقبل مائي م�ستدام.

القت�ساد  اىل  التحول  حول  الهام  »يونيب«  تقرير  ي�سري 

املياه  قطاع  تخ�سري  اأن  اىل   )UNEP, 2011( الأخ�سر 

يف  ال�ستثمار  الفر�ض  هذه  ومن  متعددة.  فر�سًا  يوفر 

حيث  اليكولوجية،  النظم  وخدمات  البيولوجي  التنوع 

املياه  واأحوا�ض  الأنهار  نظم  ل�سحة  العاملية  التقييمات  اأن 

يف  تراجع  هو  العام  الجتاه  اأن  تبني  العامل  يف  اجلوفية 

اأخرى  �سحة النظم اليكولوجية ووظائفها. وهناك فر�سة 

هي ال�ستثمار يف املرافق ال�سحية وامدادات مياه ال�سرب. 

المنائية  الأهداف  حتقيق  كلفة  »يونيب«  تقرير  ويقدر 

ال�سنة  يف  دولر  بليون   142 بحوايل   2015 �سنة  لالألفية 

مقابل تقدمي اخلدمات ال�سحية و42 بليون دولر يف ال�سنة 

اأن  رغم  وعلى  املنازل.  اىل  ال�سرب  مياه  امدادات  مقابل 

التعاون  منظمة  فان  �سخمًا،  يبدو  املطلوب  التمويل  مبلغ 

املثال  �سبيل  على  غانا  يف  اأنه  تقدر  والتنمية  القت�سادي 

ن ا�ستثمار 7.40 دولر لكل �سخ�ض يف ال�سنة  »�سوف ميكِّ

املتعلق  بهدفها  الوفاء  من  البالد  الزمن  من  عقد  خالل 

.)UNEP, 2011( بالأهداف المنائية لالألفية

دفق  وجود  حقيقة  على  اأي�سًا  »يونيب«  تقرير  وي�سيء 

املائية  المدادات  قطاع  يف  ال�ستثمار  نتيجة  الفوائد  من 

واخلدمات ال�سحية. وغالبًا ما يكون العائد على ال�ستثمار 

التقرير:  يف  مذكور  هو  وكما  مبا�سر.  غري  املياه  قطاع  يف 

احتمال  يزداد  وعندئذ  مدر�سة  يف  للبنات  مرحا�سًا  »ابِن 

يف  ال�ستثمار  اأن  يظهر  املثال  وهذا  املدر�سة.  اىل  ذهابهن 

املياه يفتح فر�سًا اأخرى للتنمية«.

اأ. املوارد املائية وتغري املناخ

كنتيجة لتغري املناخ، من املتوقع اأن ت�ستد العوامل اجلوية 

القرن  نهاية  ومع  العربية.  املنطقة  قحولة  عن  امل�سوؤولة 

العربية  البلدان  تعاين  اأن  املتوقع  من  والع�سرين،  احلادي 
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يف   25 ن�سبته  باخلطر  ينذر  املت�ساقطات  يف  نق�ض  من 

املئة، وزيادة يف معدلت التبخر ن�سبتها 25 يف املئة، وفق 

مناذج تغري املناخ. ونتيجة لذلك، �ستتعر�ض الزراعة التي 

ترويها الأمطار للخطر، حيث تنخف�ض معدلت املحا�سيل 

بن�سبة 20 يف املئة على م�ستوى البلدان العربية جمتمعة، 

تتفاقم  و�سوف  واملغرب.  اجلزائر  يف  املئة  يف   40 وبن�سبة 

املائي  ال�سح  بفعل  اأ�ساًل  واقع  اأمر  وهي  املائية،  النواق�ض 

الطبيعي وارتفاع ل يلني يف الطلب على املياه يف املنطقة. 

�سوف  الآن  ف 
ُّ
تكي ا�سرتاتيجيات  تطوير  يف  التخلف  اإن 

ي�ساهم يف حدوث معاناة اأكرب يف امل�ستقبل.

وبال�سافة اىل ال�سطراب املناخي، تتعر�ض املوارد املائية يف 

وتغري  ال�سكاين  النمو  مثل  اأخرى  ل�سغوط  العربية  البلدان 

وال�سح  املطري  الهطول  وتباين  الأرا�سي  ا�ستعمال  اأمناط 

مغايرًا  ال�سغوط  لهذه  التعر�ض  ولي�ض  الطبيعي.  املائي 

للتعر�ض لتغري املناخ. لذلك، فان مقاربة قائمة على التعر�ض 

التدخل  �سيا�سات  دفع  يف  فعالية  اأكرث  �ستكون  والتاأثر 

�سبيل  على  املتاأ�سلة  )القحولة  القائم  للتعر�ض  والت�سدي 

املثال( وللتعر�ض امل�ستقبلي )تغري املناخ على �سبيل املثال(. 

ب�سياغة  ال�سيا�سة  ل�سانعي  �ست�سمح  املقاربة  هذه  اأن  كما 

فهم  يف  مرتاكمة  وخربة  معرفة  على  مبنية  ا�سرتاتيجيات 

عوامل املرونة والقدرة على التكيف يف املنطقة العربية.

ب. حالة النظم اليكولوجية للمياه العذبة

العربية  املنطقة  تزود  العذبة  للمياه  اليكولوجية  النظم 

املائي.  البيولوجي  للتنوع  �سرورية  موائل  وتوفر  باملياه 

لذلك، فان املعلومات حول حالتها مهمة جدًا. لكن البلدان 

العربية يف اأغلب الأحوال غري قادرة على توفري معلومات 

الرطبة  الأرا�سي  حالة  حول  وحديثة  وموثوقة  منهجية 

والواحات  الأنهار  واأحوا�ض  والبحريات  وامل�ستنقعات 

وثرواتها البيولوجية. لذلك فان احلكومات العربية مطالبة 

اآلية تقييم  باحلاح بتوفري الدعم وتخ�سي�ض املوارد لو�سع 

النظم  حالة  عن  درا�سات  اجراء  اأجل  من  وابالغ  ومراقبة 

اأن  يجب  فعاليتها،  ول�سمان  العذبة.  للمياه  اليكولوجية 

ال�سلة  ووثيقة  علميًا  موثوقة  التقييمية  الدرا�سات  تكون 

التفاعالت  لت�سارع  ونظرًا  القرارات.  �سنع  باحتياجات 

البلدان  يف  العذبة  للمياه  اليكولوجية  النظم  مع  الب�سرية 

معرفة  على  التقييمية  الدرا�سات  ترّكز  اأن  يجب  العربية، 

اأو ت�سمحل،  كيف تتغري هذه النظم، وما اذا كانت تزدهر 

�سانعو  وهل  تواجهها،  التي  اجلديدة  التحديات  هي  وما 

هذه  اليكولوجية  النظم  لتحديات  يت�سدون  ال�سيا�سة 

بفعالية. وعليها اأي�سًا اأن ت�سلط ال�سوء على الأخطار التي 

تهدد ا�ستدامة التنوع البيولوجي والنظم اليكولوجية.

تزيد  باأن  باحلاح  اأي�سًا  مطالبة  العربية  واحلكومات 
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الرادة  جتند  واأن  املعرفة  تلك  من  ال�ستفادة  على  قدرتها 

تعزز  الرادة  هذه  فعل.  اىل  املعرفة  لتحويل  ال�سيا�سية 

وتنفيذ  ت�سميم  على  املائية  املوارد  اخت�سا�سيي  قدرة 

للنظم  امل�ستدامة  الدارة  اأجل  من  فعالة  تدخالت  وتقييم 

اليكولوجية للمياه العذبة.

ج. ادارة املياه الزراعية

املياه  ا�ستعمال  من  املئة  يف   83 من  باأكرث  الزراعة  ت�ستاأثر 

بع�ض  يف  املئة  يف   90 اىل  و�سوًل  العربية،  املنطقة  يف 

البلدان، يف مقابل معدل عاملي ن�سبته 70 يف املئة. وعلى 

عند  الري  كفاءات  تبقى  اخلطرية،  املائية  النواق�ض  رغم 

30 ـ  40 يف املئة، وما زالت اأ�سعار املياه املنخف�سة �سائعة، 

واحتياطات املياه اجلوفية ُت�ستنزف ب�سكل �سريع، وحوافز 

عاتق  على  امللقاة  والطلبات  لها.  وجود  ل  الري  حت�سني 

وتواجه  واقعية.  غري  غالبيتها  كثرية،  الزراعي  القطاع 

الأمن  يف  امل�ساهمة  حتديات  امل�ستدامة  العربية  الزراعة 

الغذائي، وتخفي�ض فاتورة ا�سترياد الغذاء، وتاأمني فر�ض 

املياه  يف  ح�ستها  من  بع�ض  وحتويل  الأرياف،  يف  عمل 

مع  والتاأقلم  وال�سناعي،  البلدي  ال�ستعمال  اىل  العذبة 

مياه ذات نوعية هام�سية للري، والتكيف مع تغري املناخ. 

ملوحة  ازدياد  عن  اأي�سًا  م�سوؤولة  الزراعية  واملمار�سات 

املواد  ا�ستعمال  من  الناجت  ال�سام  والتلوث  واملياه،  الرتبة 

الكيميائية الزراعية، واقامة ال�سدود على الأنهار، وخ�سارة 

التنوع البيولوجي املرتبطة بدمار الأرا�سي الرطبة.

هذه الهموم، على رغم اأنها جدية ومتعددة الأبعاد، ميكن 

املوؤ�س�ساتية،  ال�سالحات  من  مزيج  خالل  من  معاجلتها 

التقنية.  والبتكارات  احلوافز،  هيكليات  يف  والتغيريات 

مزيجًا  العتبار  يف  ياأخذوا  اأن  ال�سيا�سة  �سانعي  وعلى 

الت�سجيعية  احل�سومات  مثل  القت�سادية،  الآليات  من 

وال�سرائب املخف�سة، والعانات املالية امل�ستهدفة، وموؤ�سرات 

املياه  وتراخي�ض  املائية،  احلقوق  اىل  والو�سول  الأ�سعار، 

القت�سادية  احلوافز  من  وغريها  مقاي�ستها،  ميكن  التي 

لقناع املزارعني باعتماد تكنولوجيات كفاءة الري، وتغيري 

وتخفي�ض  الري،  برجمة  وحت�سني  الزراعية،  الأمناط 

الزراعية  الن�ساطات  حتويل  وعمومًا  املفرط،  ال�ستخراج 

البلدان  اىل  وبالن�سبة  العالية.  القيمة  ذات  املحا�سيل  اىل 

العربية، حيث املوارد املائية �سحيحة، تعترب زيادة انتاجية 

املحا�سيل لكل وحدة مياه ُت�ستهلك بدًل من كل وحدة اأر�ض 

ل اىل القت�ساد الأخ�سر.
ّ
خطوة �سرورية نحو التحو

على احلكومات العربية اأي�سًا اأن توفر الدعم املايل جلهود 

جديدة  حملية  حما�سيل  اأنواع  تطوير  على  تركز  بحثية 

اىل  وبالن�سبة  وامللوحة.  القحولة  اأحوال  حتمل  على  قادرة 

الأمطار،  ترويها  التي  الزراعة  على  تعتمد  التي  البلدان 

الأمطار  مياه  ح�ساد  نظم  لتح�سني  حوافز  باإيجاد  ُيو�سى 

وال�ستثمار فيها.

عن  ال�سيا�سية  ال�سالحات  هذه  ت�سفر  �سوف  الواقع،  يف 

التغيري  وهذا  للمياه.  جديد  �سيا�سي  اقت�سادي  نظام 

يتطلب من احلكومات العربية اأن تاأخذ يف العتبار حكمة 

احلبوب،  ا�سترياد  خالل  من  للمياه  »افرتا�سية«  حيازة 

على �سبيل املثال، من بلدان غنية باملياه، بينما تخ�س�ض 

املوارد املائية ال�سحيحة ملحا�سيل ت�ستهلك كميات منخف�سة 

من املياه وتنتج حما�سيل ذات قيمة عالية ميكنها اأن جتني 

خالل  من  غذائي  اأمن  حتقيق  ويبقى  اأجنبية.  عمالت 

�سيا�سات جتارية خيارًا اأكرث واقعية.

د. اعادة ا�صتعمال املياه

املنزيل  القطاعان  يولدها  التي  املبتذلة  املياه  حجم  يبلغ 

وال�سناعي يف البلدان العربية قرابة 10 كيلومرتات مكعبة 

يف ال�سنة، منها 5.7 كيلومرتات مكعبة تخ�سع للمعاجلة. 

ويفرت�ض هذان الرقمان اأن ما معدله 43 يف املئة من املياه 

�صحب املياه الزراعية )% من اجمايل �صحب املياه العذبة(

�صحب املياه املنزلية )% من اجمايل �صحب املياه العذبة(

�صحب املياه ال�صناعية )% من اجمايل �صحب املياه العذبة(

* اآخر الأحجام املتوافرة جلميع البلدان العربية الـ22
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املياه يف كل �شيء

مل�ذا ُيعترب كل م� هو دون 500 مرت مكعب للفرد ندرة م�ئية ح�دة؟ )املرت املكعب ي�س�وي 1.000 ليرت( 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 140 ليرتًا من املي�ه لنت�ج 

ر منه�، بينم� يحت�ج اإنت�ج كيلوغرام واحد من القمح اىل 1،300  ليرت، واإنت�ج كيلوغرام من حلم البقر اىل 500‚15 ليرت من  ملعقة النب التي ُح�سّ

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(:
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معالج.  غري  �سكل  يف  ت�سريفه  يتم  �سنويًا  املولدة  املبتذلة 

ومن حجم املياه املبتذلة التي تعالج، يعاد ا�ستعمال الثلث 

املبتذلة  املياه  حجم  �سريعًا  ينمو  اأن  املتوقع  ومن  فقط. 

املياه  ا�ستخدام  ازدياد  نتيجة  العربية  البلدان  يف  املولدة 

م�ستويات  وارتفاع  والت�سنيع  ال�سكان  اعداد  ارتفاع  ب�سبب 

املعي�سة. وهناك �سكوك حول نوعية املياه املبتذلة املعاجلة 

يف البلدان العربية. وملحطات املعاجلة يف البلدان العربية 

من  اأحمال  مبعاجلة  لها  وي�سمح  كثريًا.  متغايرة  كفاءة 

فعاليتها.  يعيق  مما  قدرتها،  حدود  تتعدى  املبتذلة  املياه 

وممار�سة اجلمع بني املياه املبتذلة املنزلية وال�سناعية من 

اأجل املعاجلة تفر�ض قيودًا على قدرة املحطات على العمل 

ري  ميار�ض  العربية،  البلدان  بع�ض  ويف  مر�ض.  ب�سكل 

توافر  عدم  نتيجة  معاجلة  غري  مبتذلة  مبياه  املزروعات 

مياه عذبة كافية للزراعة.

واعادة  املبتذلة  املياه  ملعاجلة  امل�ستثمرة  غري  المكانات  اإن 

العربية  البلدان  يف  املائية  المدادات  لزيادة  ا�ستعمالها 

تتطلب تدخالت �سيا�سية منا�سبة. وعلى �سانعي ال�سيا�سة 

وطنية  با�سرتاتيجية  الأجل  طويل  �سيا�سي  التزام  اظهار 

وو�سع  ا�ستعمالها،  واعادة  املبتذلة  املياه  من  لال�ستفادة 

ا�ستعمال  لعادة  و�سيا�سات  منا�سبة  تنظيمية  هيكليات 

لرتويج  منا�سبة  �سيا�سات  تطوير  ي�ستمل  اأن  ويجب  املياه. 

اعادة ال�ستعمال على حتليل اقت�سادي خليارات املعاجلة 

واعادة ال�ستعمال، ون�سر املعرفة العملية، وتطوير اأف�سل 

حممد داوود

اىل  ال�صاربة  اجلوفية  واملياه  البحر  مياه  حتلية  على  اأبوظبي  تعتمد 

وتبلغ  المارة.  يف  الرئي�صية  املنزلية  املياه  امدادات  لتلبية  امللوحة 

قدرة التحلية احلالية الجمالية نحو 2885 مليون ليرت )635 مليون 

غالون( يف اليوم. وت�صتعمل الهيئة العامة للمياه والطاقة يف اأبوظبي، 

تكنولوجيات  من  عدداً  لالمارة،  والكهرباء  املياه  توفري  عن  امل�صوؤولة 

 )MSF( التحلية لنتاج املياه مبا فيها التقطري الوم�صي املتعدد املراحل

والتنا�صح العك�صي )RO( والتقطري املتعدد الأثر )MED(. والتقطري 

لأنها  امل�صتعملة  الرئي�صية  التكنولوجيا  هو  املراحل  املتعدد  الوم�صي 

بكميات  اجلودة  عالية  مياهًا  تنتج  وموثوقة،  نا�صجة  تكنولوجيا 

كبرية مع انخفا�س اجمايل اجلوامد الذائبة فيها )2 ـ 150 ملغ / الليرت( 

حتلية  حمطة  كل  ويف  املمر�س.  اأو  البكتريي  تلوثها  خطر  وانخفا�س 

يوجد خزان ماء لال�صتعمال الحتياطي. ويرتاوح حجم خزانات املياه 

العذبة ال�صاحلة لل�صرب يف حمطات التحلية بني 0،2 و0،4 مليون مرت 

مكعب. ويبلغ اجمايل كمية التخزين يف جميع املحطات 1،51 مليون مرت 

مكعب، وهذا يقل من انتاج يوم واحد. ويوؤدي املناخ احلار يف المارة 

اىل ازدياد ال�صتهالك خالل اأ�صهر ال�صيف. وتعك�س بيانات النتاج هذا 

الطلب املتزايد خالل ال�صيف. ويف �صهري كانون الثاين )يناير( و�صباط 

تدريجيًا  يزداد  ثم  ومن  قلياًل  النتاج  ينخف�س  ال�صتويني،  )فرباير( 

خالل �صهري اآذار )مار�س( وني�صان )ابريل( الربيعيني. وُيظهر انتاج 

املياه خالل ف�صل ال�صيف احلار من اأيار )مايو( حتى اآب )اأغ�صط�س( 

زيادة تدريجية اأخرى. وبعد ذلك يحقق النتاج ا�صتقراراً حتى نهاية 

كانون الأول )دي�صمرب(.

مبا�صرة،  املحالة  املياه  ا�صتهالك  يتم  الذروي،  ال�صيف  ف�صل  خالل 

ال�صتاء. وت�صتعمل  اأ�صهر  النتاج خالل  يف حني تكون هناك زيادة يف 

هذه الزيادة لري الأماكن العامة امل�صت�صلحة اخل�صراء يف اأنحاء امارة 

الزائدة يف طبقات  املياه  اأبوظبي. وهناك خيار بديل هو تخزين هذه 

يرتفع  عندما  اأو  احلاجة  عند  ل�صتعادتها  ال�صتاء  اأ�صهر  اأثناء  جوفية 

الطلب. اإ�صافة اىل ذلك، وللحفاظ على امدادات مياه من دون انقطاع 

اأثناء اأوقات الطوارئ )كوارث طبيعية اأو حوادث �صناعية اأو حروب اأو 

اأزمات اأخرى(، يجب اأن يكون لدى اأبوظبي قدرة تخزين طويلة الأجل 

تعادل الطلب على املياه العذبة خالل �صنة على الأقل. ولدرا�صة جدوى 

اختيار  مت  اجلوفية،  الطبقات  يف  الأر�س  �صطح  حتت  املياه  تخزين 

موقعني مل�صروعني جتريبيني عام 2002. الأول يف ال�صويب باملنطقة 

ال�صرقية والآخر يف املنطقة الغربية كما هو مبني يف ال�صكل ب 1.

وبالن�صبة اىل املنطقة ال�صرقية، مت حقن املياه من حمطة قدفه يف نظام 

الطبقات اجلوفية الغرينية ال�صحلة. وت�صري نتائج الدرا�صة اىل اأن تخزين 

الطبقة  لتعزيز  عملي  بديل  هو  وا�صتعادتها  اجلوفية  الطبقات  يف  املياه 

اجلوفية امل�صتنزفة. ويقع امل�صروع الثاين يف املنطقة الغربية بني مدينة 

زايد ومزيرة. وقد مت ت�صميمه بحيث تكون قدرة الرت�صيح 500 مرت مكعب 

يف ال�صاعة وقدرة ال�صتعادة 750 مرتاً مكعبًا يف ال�صاعة. ومت اختيار طبقة 

ال�صحل واملتو�صط �صمال هالل ليوا كمنطقة  جوفية يرتاوح عمقها بني 

للدرا�صة لالأ�صباب الآتية: )1( وجود عد�صة مياه جوفية عذبة طبيعية 

كبرية )امللوحة اأقل من 1500 جزء يف املليون، ما يفي جزئيًا بحد اجمايل 

اجلوامد الذائبة للمقيا�س الدويل ملياه ال�صرب ال�صادر عن منظمة ال�صحة 

العاملية والبالغ 1000 جزء يف املليون، )2( امتداد جانبي و�صماكة كافية 

للطبقة اجلوفية، )3( عمق كاف ملن�صوب املياه اجلوفية، )4( خ�صائ�س 

حجرية متجان�صة ن�صبيًا، )5( بعد عن حقول الآبار املوجودة فعاًل،  و)6( 

اأو�صاع مائية ـ كيميائية موؤاتية. وقد اأ�صارت هذه الدرا�صة بو�صوح اىل اأن 

اعادة �صحن املياه املحالة يف طبقة مياه جوفية قائمة وا�صتعادتها منها 

بكفاءة هما طريقة عملية على نطاق وا�صع.

االحتياط املائي اال�شرتاتيجي: تخزين املياه يف الطبقات اجلوفية وا�شتعادتها يف اأبوظبي
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املهني  والتدريب  التكاليف،  ا�سرتداد  واآليات  املمار�سات، 

وحمالت التوعية اجلماهريية، واعتماد مقايي�ض وخطوط 

توجيهية مكيفة تاأخذ يف العتبار برامج اعادة ال�ستعمال 

واملوارد التقنية واملالية.

منطقة  يف  قيمًا  موردًا  متثل  املعاجلة  املبتذلة  املياه  ولأن 

املبتذلة  املياه  كل  معاجلة  امل�ستح�سن  فمن  املياه،  �سحيحة 

بعيدًا  لكن  املعاجلة.  املياه  كل  ا�ستعمال  واعادة  املولدة 

التخطيط  يقت�سي  بالكميات،  املتعلقة  الأهداف  تلبية  عن 

واعادة  الأ�سول  ح�سب  املبتذلة  املياه  معاجلة  احلكيم 

ال�سحة  حماية  متطلبات  وفق  منا�سب  ب�سكل  ا�ستعمالها 

والبيئة.

ويجب تقييم خيارات قابلة لال�ستمرار مبنية على م�ستويات 

للمياه  متنوعة  نهائية  وا�ستخدامات  خمتلفة  معاجلة 

الغذائية،  وغري  الغذائية  املحا�سيل  ذلك  يف  )مبا  املبتذلة 

اأن  املياه اجلوفية(. ويجب  العامة، وجتديد  وري احلدائق 

تاأخذ خيارات املعاجلة يف العتبار حت�سني النوعية ف�ساًل 

عن توافر قوة عمل مدربة حملية لت�سغيل مرافق املعامل 

يف  ال�ستعمال  اعادة  اىل  وبالن�سبة  و�سيانتها.  ومراقبتها 

وطرق  املحا�سيل  اختيار  معايري  مراعاة  يجب  الزراعة، 

تكنولوجيات  تكون  اأن  ويجب  التطبيق.  وفرتات  الري 

ومقبولة  املحلية  لالأو�ساع  منا�سبة  املبتذلة  املياه  معاجلة 

�سيدفعون  الذين  قدرة  نطاق  ويف  امل�ستخدمني  من 

ثمنها. واأخريًا، يجب اأن تكون اعادة ال�ستعمال جزءًا من 

كم�صدر  املحالة  املياه  على  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  تعتمد 

لحتياطي  الق�صوى  ال�صعة  وترتاوح  املنزلية.  املياه  لمدادات  رئي�صي 

ال�صطحية  الأر�صية  اخلزانات  يف  الطارئة  للحالت  املخ�ص�س  املياه 

كافية  التخزين هذه غري  قدرة  اأيام.  و5  التوزيع بني يومني  و�صبكات 

التخزين  قدرة  وزيادة  �صهوراً.  اأو  اأ�صابيع  تدوم  التي  الأزمات  اأثناء 

ان  للبيئة.  مراعية  وغري  مكلفة  عملية  هي  �صطحية  خزانات  بوا�صطة 

تخزين املياه يف جوف الأر�س با�صتعمال اعادة ال�صحن ال�صطناعي قد 

يكون و�صيلة واعدة لحتياط مائي ا�صرتاتيجي. وتخزين املياه العذبة 

لال�صتعمال  وثباتًا  موثوقية  واأكرث  اآمن  هو  اجلوفية  املياه  طبقات  يف 

من حيث الوقت واملوقع. وتو�صي الدرا�صة باجراء املزيد من الدرا�صات 

املو�صعة من اأجل التثبت ب�صكل اأعمق من جدوى برامج اعادة ال�صحن 

ال�صطناعية.

حممد داوود، مدير ادارة املوارد املائية، هيئة البيئة ـ اأبوظبي

املوقعان التجريبيانال�صكل ب 1
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ا�سرتاتيجية مائية اأكرب تدير وتنظم الطلب بفعالية.

هـ. التحلية: ادارة التكاليف 

وال�صتدامة واملعرفة

اأجربت النواق�ض يف امل�سادر املائية املتجددة وغري املتجددة 

عددًا من البلدان العربية على العتماد على التحلية لتلبية 

وتبلغ  وال�سناعية.  البلدية  املياه  من  احتياجاتها  معظم 

�سكان  من  املئة  يف   5 حتوي  التي  العربية،  البلدان  ح�سة 

التي  الرتاكمية  التحلية  قدرة  كل  من  املئة  يف   50 العامل، 

املعدل  ا�ستمرار  ومع   .1944 عام  منذ  العامل  يف  بناوؤها  مت 

�ستت�ساعف  املقبل،  العقد  خالل  ال�سنوية  للزيادة  املرتفع 

مقابل  يف  يحدث  وهذا   ،2016 �سنة  بحلول  احلالية  القدرة 

ال�سنوية  ال�ستثمارات  ت�سل  اأن  املتوقع  ومن  عالية.   كلفة 

يف  البحر  مياه  حتلية  حمطات  وت�سغيل  وادارة  انتاج  يف 

العامل العربي اىل ما بني   15 و 20بليون دولر خالل العقد 

املقبل. وحاليًا، ي�ستعمل 25 يف املئة من انتاج النفط والغاز 

وعلى  املياه.  وانتاج  الكهرباء  لتوليد  حمليًا  ال�سعودي 

اأ�سا�ض املعدلت احلالية لنمو الطلب، �ستكون هذه الن�سبة 

50 يف املئة بحلول �سنة2030، وفق م�سوؤولني �سعوديني. 

وعلى رغم ارتفاع الكلفة املتكبدة يف انتاج املياه املحالة، ل 

يوجد اأي ان�ساف من جانب الطلب. فتعرفات املياه تغطي 

ما معدله 10 يف املئة من الكلفة. واذا ا�ستمر دعم املياه من 

بوغو�س غوكا�صيان

يف بلدة عيطرون التي تعاين �صحًا يف املياه، والتي تقع يف املنطقة احلدودية 

من حمافظة لبنان اجلنوبي، ت�صتعمل ال�صيدة عدل توبة املياه الرمادية 

املعاجلة ل�صقاية الأ�صجار املثمرة يف حديقة منزلها منذ عام 2008.

غري  النتائج  وكانت  �صنة   15 منذ  بالأ�صجار  تعتني  توبة  ال�صيدة  كانت 

مر�صية. وب�صبب عدم توافر مياه الري الكافية، كانت الثمار جتف قبل 

عندما  �صنوات،  اأربع  منذ  ذلك  تغري  لقد  الأر�س.  على  وت�صقط  الن�صج 

بداأت اإعادة تدوير املياه الرمادية املعاجلة )التي تاأتي من املطبخ واأحوا�س 

وهي  ن�صارة  اأكرث  الأ�صجار  بدت  احلديقة.  لري  والغ�صيل(  ال�صتحمام 

تعطي حما�صيل جيدة. وحتوي احلديقة 50 �صجرة مثمرة، منها اأ�صجار 

الليمون وامل�صم�س واخلوخ والتوت وال�صفرجل والتفاح، اإ�صافة اىل اأ�صجار 

النوعية  جيدة  ثمار  جني  الآن  توبة  ال�صيدة  وباإمكان  املعمرة.  الزيتون 

لال�صتهالك املنزيل ولتقا�صمها مع الأ�صدقاء واجلريان.

مت تركيب نظام معاجلة املياه الرمادية و�صبكة الري بالتنقيط يف حديقة 

 ،)GVC( ال�صيدة توبة عام 2008 من قبل جمموعة املتطوعني املدنيني

للتكنولوجيا  اللبنانية  واجلمعية  ايطالية  حكومية  غري  منظمة  وهي 

.)LATA( املالئمة

نظام املياه الرمادية جعل مهمة العناية باحلديقة من قبل ال�صيدة توبة 

بفعل  املعاجلة  براميل  اىل  املطبخ  من  الرمادية  املياه  ت�صل  كثرياً.  اأ�صهل 

املياه  وتعالج  الطافية.  واملواد  اجل�صيمات  ت�صفية  تتم  حيث  اجلاذبية، 

الرباميل ملدة يومني، وبعد ذلك  الالهوائي يف  اله�صم  الرمادية بوا�صطة 

الري بالتنقيط اىل خمتلف  اأوتوماتيكيًا عرب �صبكة  املياه املعاجلة  ُت�صخ 

اأجزاء احلديقة. ولأن املياه الرمادية املعاجلة حتتوي على مغذيات مفيدة 

لنمو النباتات فال ت�صتعمل الأ�صمدة.

ت ال�صيدة توبة ال�صعة الأ�صلية لنظام املعاجلة كي يتمكن  بعد ذلك، كربرَّ

واعادة  املعاجلة  اأجل  من  الرمادية  املياه  من  اأكرب  كميات  ا�صتيعاب  من 

اأ�صجار  وغر�س  احلديقة  تو�صيع  من  ال�صعة  تكبري  ومكنها  ال�صتعمال. 

ا�صتعمالها  التي يعاد  الرمادية  املياه  تزيد كمية  ا�صافية. وحالياً  مثمرة 

يف الري على 500 مرت مكعب يف ال�صنة. وتتم املحافظة على نظام معاجلة 

املياه الرمادية. و�صبكة الري بالتنقيط يف �صكل جيد من خالل ال�صيانة 

املنتظمة. ومل ُيالحظ حدوث اأي ت�صرب للمياه الرمادية يف اأي جزء من 

نظام املعاجلة اأو الري. واأثناء دورة ال�صخ التي تدوم اأقل من 10 دقائق يف 

اليوم، يتم اكت�صاف رائحة �صعيفة، وهذا اأمر معتاد نظراً حلدوث اله�صم 

مزعجًا.  �صيئًا  الرائحة  تعترب  ول  الرمادية.  املياه  براميل  يف  الالهوائي 

ول  الهواء  يدخله  ل  الرمادية  املياه  معاجلة  نظام  فاإن  ذلك،  اىل  وا�صافة 

احل�صرات ول تنبعث منه روائح، ويراعي املعايري العاملية اخلا�صة باإعادة 

ال�صتعمال الآمن للمياه الرمادية يف الري. وت�صتعمل املياه الرمادية فقط 

للمعاجلة واإعادة التدوير. اأما املياه املبتذلة )املياه ال�صوداء( الناجتة من 

املراحي�س فال ت�صتعمل ويتم توجيهها من خالل نظام انابيب منف�صل اىل 

احلفرة ال�صحية.

خالل  من  الري  �صبكة  حت�صني  على  اأي�صًا  قادرة  توبة  ال�صيدة  وكانت 

تركيب �صمامات فرعية، بحيث ت�صتطيع ري املحا�صيل امل�صتهدفة عند 

احلاجة. وهي تخطط الآن لتحديث موقع نظام معاجلة املياه الرمادية.

ال�صيدة  الري  املزيد من مياه  ن توافر  املثمرة، مكرَّ الأ�صجار  اىل  وبالإ�صافة 

توبة من زراعة �صتول خ�صار مبعدل 20 اىل 30 األف �صتلة يف ال�صنة. وهي 

ت�صتعمل 50 يف املئة من ال�صتول لزراعة الزعرت والتبغ، وتبيع الـ50 يف املئة 

املتبقية للمزارعني، ما يدر دخاًل لأ�صرتها الكبرية.

اأحدث نظام معاجلة املياه  وا�صافة اىل الدخل املتولد من بيع املحا�صيل، 

مبا�صر.  وغري  مبا�صر  ب�صكل  بها  لي�صتهان  مالية  وفورات  الرمادية 

فالقدرة على اإعادة تدوير املياه الرمادية من اأجل اإعادة ال�صتعمال خل�س 

املياه الرمادية ت�شقي حديقة اأ�شجار مثمرة يف جنوب لبنان
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من  املئة  يف   10 اىل  ي�سل  ما  ي�ستهلك  فقد  اعرتا�ض،  دون 

التعاون اخلليجي  عائدات النفط يف بع�ض بلدان جمل�ض 

املياه  ت�سرب  معدلت  تكون  اأن  ويقدر   .2025 �سنة  بحلول 

بلدان  ويف  املئة.  يف  و40    20 بني  ما  التوزيع  �سبكة  من 

املياه  ا�ستهالك  معدل  بلغ  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض 

اليومي للفرد 300 ـ 750 ليرتًا، وهو الأعلى يف العامل.

املدى  يف  عنها  الدفاع  ميكن  ل  املرتفعة  التكاليف  هذه 

املخاوف  لتهدئة  جريئة  ا�سالحات  اجراء  يحتم  ما  البعيد، 

راأ�سمال  توظيف  وقبل  التحلية.  قطاع  ا�ستدامة  حول 

متار�ض  التي  املوؤ�س�سات  على  التحلية،  حمطات  يف  كبري 

ال�سلطة على املياه اأن تعطي اأولوية عالية لدارة التكاليف 

انتاج  يف  الكفاءة  وتعزيز  التوزيع  مياه  خ�سائر  بتخفي�ض 

املياه وا�ستعمالها. فهذا هو اخليار الأقل كلفة لتلبية ارتفاع 

الطلب. وعلى احلكومات اأن تعيد النظر يف ا�سرتاتيجياتها 

توفر  بينما  التكاليف  ت�سرتد  تعرفات  بفر�ض  الت�سعريية 

الكفوء  ال�ستعمال  لقاء  كحوافز  للم�ستهلكني  ح�سومات 

للمياه.

ومن منظور اأطول مدى، يطلب من احلكومات باحلاح اأن 

تتخلى عن ملكية املحطات وت�سغيلها وتتوىل دور املنظم. 

هذا التحول �سوف يوفر تلقائيًا الفر�ض للقطاع اخلا�ض لكي 

اأ�صرة ال�صيدة توبة من كلفة �صراء 500 مرت مكعب من مياه الري �صنويًا. 

وخالل ال�صنوات الأربعة املا�صية، وفرت ال�صيدة توبة فواتري مياه بقيمة 

1200 دولراً.

ولأن املياه الرمادية مل تعد متتزج باملياه ال�صوداء، اأ�صبحت كمية املياه 

نظام  تركيب  وقبل  كثرياً.  اأقل  ال�صحية  احلفرة  اىل  ت�صخ  التي  املبتذلة 

معاجلة املياه الرمادية، كان يتم تفريغ احلفرة ال�صحية بوا�صطة �صهاريج 

الرمادية  املياه  حتويل  ومع  منها.  لكل  دولراً   50 بكلفة  �صهريًا،  �صفط 

ال�صحية يتم مرة يف كل �صنة.  اأ�صبح تفريغ احلفرة  ال�صتعمال،  لإعادة 

وا�صافة اىل ذلك، مل تعد احلفرة تفي�س، ما ي�صكل عاماًل مهمًا يف حت�صني 

الأو�صاع ال�صحية والبيئية.

كل  اأن  توبة  ال�صيدة  تعتقد  اليجابية،  اخل�صائ�س  هذه  جميع  �صوء  يف 

اأن ت�صتفيد من تركيب  اأ�صرة يف املناطق التي ت�صهد �صحًا يف املياه ميكن 

نظام ملعاجلة املياه الرمادية وذلك ماليًا وبيئيًا.

املالئمة  للتكنولوجيا  اللبنانية  اجلمعية  رئي�ص  هو  غوكا�صيان  بوغو�ص 

.)LATA(
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يطور، بوجود حوافز حكومية، �سناعة حتلية اأكرث تناف�سية 

الت�سميم  باعمال  تقوم  واقليمية  حملية  قاعدة  وذات 

والتطوير.  والأبحاث  والت�سغيل  والن�ساء  والت�سنيع 

ال�سرتاتيجي  والدور  ال�سوق  حجم  ل�سخامة  ونظرًا 

تقدير  يف  مغالة  فال  العربية،  البلدان  بع�ض  يف  للتحلية 

حول  للمخاوف  الت�سدي  اأجل  ومن  القت�سادية.  الفوائد 

تربط  اأن  العربية  احلكومات  على  الكربونية،  النبعاثات 

كبرية  با�ستثمارات  التحلية  قدرة  يف  م�ستقبلي  تو�سع  اأي 

يف م�سادر الطاقة املتجددة املتوافرة بكرثة.

و. الت�صريعات املائية

حتى  العربية  الدول  لدى  لي�ض  جدًا،  قليلة  ا�ستثناءات  مع 

نت مع الوقت 
ُ

الآن ت�سريعات مائية مو�سحة جيدًا. فقد �س

مائية  ق�سايا  ملعاجلة  باملياه  تتعلق  خمتلفة  ت�سريعات 

املهمات  معظم  ونطاق  جوهر  لكن  حمددة.  اأو  خمتلفة 

وجمزاأين.  حمدودين  يكونا  اأن  اىل  مييالن  بها  املنوطة 

تتعامل  فقط  اأدنى  بحد  ت�سريعات  اإما  النتيجة  وكانت 

متقادمة  باتت  متداخلة  قوانني  واإما  املائية،  املوارد  مع 

زالت  ما  وموؤ�س�ساتيًا،  الراهنة.  باملتطلبات  تفي  ول  العهد 

البلدان  من  كثري  يف  بعيد  حد  اىل  مركزية  املياه  ادارة 

العربية، حيث امل�سوؤوليات م�ستتة بني كثري من الوزارات 

و�سوء  الكفاءة  انعدام  اىل  يوؤدي  مما  املائية،  وال�سلطات 

جدًا،  حمدود  اأو  غائب  املياه  �سخ  على  وال�سراف  الدارة. 

كما اأن تنفيذ ت�سريعات املياه حمدود.

وعلى رغم اأن ترتيبات معتادة متنوعة اأثبتت اأنها تكمل 

املوارد  ل�ستخدام  ر�سمية  قانونية  ترتيبات  بفعالية 

املائية يف بع�ض البلدان العربية )منها ُعمان(، توا�سل 

الرتتيبات  ا�ستعمال  على  الرتكيز  متعددة  عربية  دول 

قيمة  تقدر  ل  كثرية  عربية  بلدانًا  اأن  ويبدو  النظامية. 

التدابري التقليدية املتعارف عليها يف جمتمعاتها لتوفري 

احلا�سر،  الوقت  يف  املائية  احلكمية  لق�سايا  الر�ساد 

املياه  وتوزيع  املائية،  املوارد  وادارة  اخلدمات،  وتنظيم 

والتو�سط يف النزاعات، واملخالفات والعقوبات، واحلفاظ 

على املوارد املائية والنظم اليكولوجية وحمايتها.

على احلكومات العربية اأن ت�سن ت�سريعات مائية وطنية 

املوؤ�س�سات  يف  ال�سالحات  ت�سهل  اأن  بامكانها  �ساملة 

املائية  احلوكمة  اأ�سكال  من  ملزيد  قانونية  حماية  وتوفر 

الت�ساركية التي تهم القاعدة ال�سعبية والهيئات الأهلية. 

وللقيام بذلك، يرتتب على اخلرباء القانونيني واملديرين 

واملوؤ�س�سات  للرتتيبات  احلي  الرتاث  اىل  النتباه  املائيني 

عن  امل�سوؤوليات  وحتديد  التقليدية،  العرفية  املائية 

ادخال هذا التقليد يف الت�سريعات املائية مبا يتما�سى مع 

القوانني املائية النظامية.

اأي ت�سريع مائي �سريع ال�ستجابة يف الدول العربية يجب 

ويجب  ال�سارية.  القوانني  يف  القائمة  الفجوات  يعالج  اأن 

الو�سول  على  لال�سراف  اآليات  املائية  القوانني  حتدد  اأن 

من  املياه  ا�ستعمال  كفاءة  وتعزيز  وتنظيمه،  املياه  اىل 
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والتمكني  القت�سادية،  واحلوافز  للو�سائل  نظام  خالل 

من مكافحة التلوث وتنفيذ تقييم الأثر البيئي، وت�سهيل 

حيوية  حممية  مناطق  واقامة  املوؤ�س�ساتية،  الرتتيبات 

للموارد املائية، والحتياط لتخطيط ا�ستعمال الأرا�سي، 

التي  باملخالفات  تتعلق  للتنفيذ  قابلة  غرامات  وحتديد 

تغري  وقائع  تفر�ض  واأخريًا،  املائية.  باملوارد  �سررًا  تلحق 

املياه  قوانني  يف  الواردة  الن�سو�ض  تكون  ل  اأن  املناخ 

جامدة. ولأن توافر املياه ونوعيتها �سيكونان عر�سة اأكرث 

فان  بثقة،  بها  التكهن  ميكن  ول  املناخ  يحدثها  لتقلبات 

الت�سريعات املائية يجب اأن تراعي هذه ال�سكوك.

ز. ادارة املوارد املائية عرب احلدود

تعتمد غالبية الدول العربية لتاأمني امداداتها املائية على 

اأنهار وخزانات جوفية تتقا�سمها مع بلدان جماورة. ومن 

ينبع  العربية،  البلدان  يف  املتجددة  املائية  املوارد  جميع 

الثلثان من م�سادر خارج املنطقة. ومع ذلك ل توجد يف 

اتفاقية ر�سمية واحدة تتعلق بالدارة اجلماعية  املنطقة 

عربية  دول  �سبع  �سادقت  وقد  امل�سرتكة.  املائية  للموارد 

فقط على اتفاقية الأمم املتحدة حول قانون ال�ستعمالت 

ت�سنف  التي  الدولية،  املائية  للمجاري  املالحية  غري 

املبادئ الرئي�سية لقانون املياه الدويل وغالبًا ما ت�ستعمل 

لعقد اتفاقيات م�سرتكة تتعلق بادارة املياه وتقا�سمها.

خزاناتها  اأو  املياه  لأحوا�ض  اجلماعية  الدارة  ولتعزيز 

اىل  ت�سعى  اأن  العربية  البلدان  على  امل�سرتكة،  اجلوفية 

الأمم  اتفاقية  مبادئ  اأ�سا�ض  على  تعاونية  اتفاقيات  عقد 

املتحدة حول قانون ال�ستعمالت غري املالحية للمجاري 

املعلومات  تقا�سم  جتاوز  احلكمة  ومن  الدولية.  املائية 

وال�ست�سارات الأ�سا�سية واتخاذ خطوات جريئة لتحديد 

قانونية  مبادئ  توجهها  املياه،  لتقا�سم  م�ستدامة  �سيغة 

الت�سبب  بعدم  واللتزام  ومعقول،  عادل  ل�ستعمال 

القوى  توازنات  اختالل  على  العتماد  من  بدًل  باأذى، 

يف  اأطرافًا  لي�ست  التي  العربية  البلدان  وعلى  احلالية. 

اتفاقية الأمم املتحدة املذكورة ان توقع التفاقية وت�سادق 

عليها.

حم�سورة  امل�سرتكة  املائية  املوارد  ادارة  ترك  عدم  ويجب 

اأي�سًا  و�سعها  بل  فقط،  املائية  املوارد  اخت�سا�سيي  يف 

واخت�سا�سيي  الديبلوما�سيني  كبار  اأعمال  جدول  على 

القرارات  �سانعي  وعلى  البلد.  يف  اخلارجية  ال�سوؤون 

النظر  اعادة  العربية  البلدان  يف  امل�ستويات  اأعلى  على 

حول  وعادلة  فعالة  اتفاقيات  ابرام  تعيق  التي  بالقيود 

تقا�سم وادارة املوارد املائية عرب احلدود، واتخاذ خطوات 

لعطاء اخت�سا�سيي املياه يف البلد ال�سالحيات الالزمة 

والدعم الداري واملايل املطلوب ل�سياغة هذه التفاقيات 

وتنفيذها.

ح. احلوكمة املائية

مرتبطًا  العربية  البلدان  يف  املياه  قطاع  تطور  كان 

تواطاأت  وقد  املائية.  للحوكمة  �سعيفة  بهيكلية 
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املالية  والعانات  الكربى  احلكومية  املائية  القطاعات 

�سوت  من  لتحد  امل�سعفة  غري  ال�سيا�سية  والقت�سادات 

توزيع  يف  ينعك�ض  وهذا  وامل�ساركة.  وامل�ساءلة  اجلمهور 

التلوث  اىل  امليل  وازدياد  م�سرف  وا�ستعمال  عادل  غري 

كفوءة.  غري  مائية  خدمات  وانت�سار  ال�سفافية  وانعدام 

يف  املياه  مل�ستخدمي  جمعيات  تاأ�سي�ض  رغم  وعلى 

فان  للري،  ت�ساركية  ادارة  من  ك�سكل  البلدان  من  عدد 

التفوي�سات القانونية املطلوبة لدعم ومتكني مهمتها ما 

زالت مفقودة اأو مل تكتمل بعد. هذا على رغم الأدلة باأن 

املياه ت�ساهم عند وجودها بتطوير  جمعيات م�ستخدمي 

قطاع اأكرث كفاءة، مبا يف ذلك حت�سني جمع ر�سوم البنية 

التحتية والت�سغيل وال�سيانة وال�ستعمال.

العربية،  البلدان  يف  العام  القطاع  منظمات  غالبية  اإن 

التي تخدم احتياجات الري والمدادات املائية يف املدن، 

خدمة  على  قادرة  غري  وهي  املنا�سب،  بال�سكل  تعمل  ل 

واخلدمات  املياه  ادارة  م�سوؤولية  وتتوزع  بكفاءة.  زبائنها 

ما  يف  تن�سق  ما  نادرًا  متعددة،  موؤ�س�سات  بني  املائية 

اأ�سحاب  التوجيه من  القرار  بينها. وتاأخذ عمليات �سنع 

الخت�سا�ض واجلهات الر�سمية بغياب م�ساركة اجلهات 

يتم  ما  ونادرًا  قبلها.  من  فعالة  غري  مب�ساركة  اأو  املعنية 

وال�سلطات  ال�سيا�سة  �سانعي  بني  املعلومات  تقا�سم 

GWI, 2010 :امل�صدر
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غري  اأو  حكوميني  فاعلني  بني  اأو  التنفيذ  املخولة 

حكوميني. وف�ساًل عن املخاوف املتعلقة بالكفاءة، هناك 

الراهنة،  املائية  املمار�سات  بعدالة  تتعلق  جدية  م�ساكل 

حيث الفقراء والن�ساء والأطفال هم اأكرث معاناة. وعالوة 

من  كثريًا  اأن  املنطقة  يف  املياه  قطاع  يدرك  مل  ذلك،  على 

القرارات التي حتكم اداءه تتخذ خارجه.

القت�ساد  حول   2011 للعام  »يونيب«  تقرير  ي�سدد 

من  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  دعم  اقامة  اأن  على  الأخ�سر 

اأجل و�سع الرتتيبات التي تعزز احلوكمة الفعالة �سرورية 

اىل  النظر  يجب  للمياه.  التحتية  البنية  يف  لال�ستثمار 

املوارد  ادارة  لتح�سني  اأداة  اأنها  على  اجليدة  احلوكمة 

قيد  ي�سعوا  اأن  العرب  ال�سيا�سة  �سانعي  وعلى  املائية. 

جمتمعات  جلميع  ت�سمح  موؤ�س�ساتية،  عمليات  التنفيذ 

�سنع  يف  بامل�ساركة  وامل�ستفيدين  املياه  م�ستخدمي 

القرارات املتعلقة باملياه، ف�ساًل عن الدارة. ويجب ادخال 

ا�سالحات على القطاع العام لزيادة الالمركزية وت�سجيع 

امل�ستخدمني  جمموعات  اىل  وال�سلطة  امل�سوؤولية  حتويل 

املحليني. وهناك حاجة اىل مزيد من الجراءات الفعالة 

القدرة  لتو�سيع  القانونية  والهيكليات  املوؤ�س�سات  لتقوية 

عن  ف�ساًل  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  الت�ساركية 

ادارة املخاطر والعدالة الجتماعية.

III. التو�شيات

موؤمتر »اأفد« ال�سنوي يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2010، 

الذي مت خالله تقدمي تقرير املياه ومناق�سته، رفع جمموعة 

تو�سيات اىل احلكومات وقطاعات خمتلفة.

احلكومات العربية مدعوة اىل:

يح�سلون  ل  الذين  العرب  عدد  بتخفي�ض  اللتزام  اأ.  

اليوم  وعددهم  �سحية،  وخدمات  نظيفة  مياه  على 

45 مليونًا، اإىل الن�سف بحلول �سنة 2015. 

�سيا�سية  ا�سالحات  لعتماد  حثيث  جهد  بذل  ب.  

ثقافة  من  حتوًل  تتيح  وقانونية،  وموؤ�س�ساتية 

من  املائية  المدادات  من  مزيد  تاأمني  يف  تنح�سر 

ثقافة  اىل  الكلفة،  باهظة  تطوير  م�ساريع  خالل 

الهدر  وتخفي�ض  الكفاءة  حت�سني  عرب  الطلب  تدير 

وحماية املياه من ال�ستخدام املفرط والتلوث.

ا�ستخدام  كفاءة  لتحقيق  اقت�سادية  معايري  اعتماد  ج.  

املائية  المدادات  توزيع  اأولويات  وترتيب  املياه 

من  وُيطلب  املتناف�سة.  القطاعات  على  املتوافرة 

من  للمياه  تعرفات  تفر�ض  اأن  باحلاح  احلكومات 



املياهالف�صل 701

ا�سرتجاع  وحتقيق  املياه  ا�ستخدام  تر�سيد  �ساأنها 

للتكاليف ب�سكل تدريجي وتعزيز العدالة من خالل 

دعم مايل هادف لالأ�سعار.

دعم �سيا�سات زراعية جديدة من خالل تقدمي حوافز  د.  

تدريبية  ودورات  بحثية  وم�ساعدات  اقت�سادية 

املزارعني  لقناع  جماهريية،  توعية  وحمالت 

املحا�سيل  اأمناط  وتغيري  الري  كفاءة  بتح�سني 

املحا�سيل  اىل  والتحول  الري  مواعيد  وحت�سني 

العالية،  امل�سافة  القيمة  ذات  الزراعية  والأن�سطة 

واعتماد الالمركزية يف م�ساريع الري الزراعي.

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

الزراعي،  النتاج  يف  املاحلة  املياه  ا�ستعمال  على 

تتحمل  جديدة  حملية  حما�سيل  اأنواع  وتطوير 

ح�ساد  نظم  وتاأهيل  واجلفاف،  الت�سحر  اأحوال 

املياه.

من  احلكومية  املائية  ال�سلطات  دور  توجيه  اعادة  و.  

ط الفعال، مبا  دور مزود املياه اىل دور املنّظم واملخطِّ

ا�ستثمارات  متكن  قانونية  هيكليات  و�سع  ذلك  يف 

العام  القطاعني  بني  وال�سراكات  اخلا�ض  القطاع 

�سحية  وخدمات  نظيفة  مياه  تقدمي  من  واخلا�ض 

ماأمونة، مع احلفاظ على ال�سفافية وامل�ساءلة.

من  مزيج  خالل  من  اخلا�ض،  للقطاع  الفر�ض  اتاحة  ز.  

اأمري �صيد با�صا

التقطري بالأغ�صية هو تقنية جديدة لتحلية املياه املاحلة قد ت�صبح بدياًل 

مقت�صداً بالطاقة عن التقنيات املوجودة حالياً. فهي تتكيف بال�صغوط 

مياهًا  منتجة  املنخف�صة،  العادمة  باحلرارة  العمل  وميكنها  املحيطة 

عالية اجلودة. وقد اأثبتت التقنية كفاءتها يف جتارب خمربية عديدة.

ت�صكل املياه املنَتجة يف وحدة التنا�صح العك�صي العادية نحو 40 اإىل 50 

يف املئة من كمية مياه التغذية املاحلة املاأخوذة من البحر. ومبا اأن تقنية 

التقطري بالأغ�صية قد تقرتب من الت�صّبع، ميكنها اأن تكون مكّملة جيدة 

للتنا�صح العك�صي. و�صوف تزيد معاجلة املياه املاحلة وتركيزها ن�صبة 

ا�صتعادة املياه، خ�صو�صًا اإذا ترافقت مع البلورة اأو التبخر. 

  

التابعة  التحلية  حمطة  �صركةAB   Xzeroال�صويدية  زودت 

للتقطري  جتريبية  �صناعية  بوحدة  جدة  يف  ب�صناق«  »مويا  ملجموعة 

بالأغ�صية، من اأجل اإجراء اختبار م�صرتك لأداء هذه التقنية للمرة الأوىل. 

وهي ت�صم ثغرة للهواء كما يظهر يف ال�صكل رقم 1.  

خالل الختبار، يتم ت�صخني املياه املاحلة الناجتة عن التنا�صح العك�صي 

عرب  املياه  بخار  ينت�صر  حيث  الغ�صاء،  من  واحدة  جهة  اإىل  ومتريرها 

الغ�صاء وثغرة الهواء ويتكثف على �صطح يتم تربيده باملياه. ي�صرّي هذه 

ال�صغط  يف  الفارق  منه  اأكرث  املياه  بخار  �صغط  يف  التدّرج  كلها  العملية 

مياه  يف  البخار  �صغط  ت�صعيد  على  احلرارية  الطاقة  وتعمل  الإجمايل. 

التيار ال�صاخن.

اإنتاج 0.2-1 مرت مكعب من   Xzero التجريبية من  الوحدة  مبقدور 

التي يخلفها  املرّكزة  املاحلة  املياه  العالية اجلودة يومياً مبعاجلة  املياه 

حجم  ويرتاوح  للمياه،  مقاومة  الأغ�صية  وتكون  العك�صي.  التنا�صح 

م�صامها بني 0.05 و 0.2 ميكرومرت- وهو احلجم ذاته للفلرتة اجلزئية. 

الوحدة خزانًا  وتت�صمن  2،8 مرت مربع.  الغ�صاء  وتبلغ م�صاحة منطقة 

ال�صاخنة  املياه  ل�صخ  ال�صرعات  متعددة  وم�صخات  ال�صاخنة،  للمياه 

والباردة، وحمّولت �صغط رقمية لقيا�س هبوط ال�صغط، وجهازاً رقميًا 

لقيا�س احلرارة، وكومبيوتر �صخ�صيًا لت�صجيل البيانات واملراقبة. 

يظهر ال�صكل رقم 2 عملية التدفق يف الوحدة التجريبية، وي�صرح كيفية 

تقطري مياه التنا�شح العك�شي املاحلة باالأغ�شية

اأغ�صية تت�صمن ثغرة للهواءال�صكل ب1
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ترعاها  التي  البحثية  والربامج  القت�سادية  احلوافز 

تكنولوجيات  تطوير  يف  للم�ساعدة  احلكومات، 

ت�سجيع  مع  البحر،  مياه  لتحلية  حملية  تناف�سية 

تطبيقات الطاقة ال�سم�سية يف هذا املجال.

من  لال�ستفادة  وطنية  با�سرتاتيجية  اللتزام  ح.  

املبتذلة،  املياه  ملعاجلة  امل�ستغلة  غري  المكانات 

لتعزيز  الرمادية،  املياه  تدوير  اعادة  وكذلك 

اأن  ويجب  العربية.  البلدان  يف  املائية  المدادات 

وتخطيط  تن�سيق  بعمليات  ال�سرتاتيجية  تلتزم 

املبتذلة  املياه  معاجلة  ل�سمان  قوية  موؤ�س�ساتية 

منا�سب،  ب�سكل  ا�ستعمالها  واعادة  �سحيح  ب�سكل 

وفقًا ملتطلبات حماية ال�سحة والبيئة.

م�سداقية  ذات  بحوث  يف  بال�ستثمار  اللتزام  ط.  

ال�سلة  ذات  ال�سيا�سات  مع  تتما�سى  علمية، 

الدارة  تعرت�ض  التي  العملية  للم�ساكل  وتت�سدى 

املائية يف الدول العربية.

�سن ت�سريعات مائية وطنية �ساملة تعالج الفجوات  ي.  

اآليات ل�سبط  احلالية يف القوانني ال�سارية، وان�ساء 

وتنظيم الو�سول اىل املياه، وتعزيز كفاءة ا�ستخدام 

واقامة  التلوث،  مكافحة  اأنظمة  ومتكني  املياه، 

والنهو�ض  املائية،  للموارد  حيوية  حممية  مناطق 

عقوبات  وفر�ض  الأرا�سي،  ا�ستخدامات  بتخطيط 

اأ�سرارًا  قابلة للتنفيذ على املخالفني الذين يلحقون 

باملوارد املائية.

دوران املياه ال�صاخنة والباردة. ويتم قيا�س املياه املنَتجة وجتميعها يف 

الوعاء املو�صل.  

عرب  املنَتجة  املياه  ا�صتقرار  قيا�س  )اأ(  لالختبار:  الأ�صا�صي  الهدف  كان 

اإزاء متغريات  التقنية  اأداء هذه  التغذية، )ب( تقييم  زيادة تركيز مياه 

على  بناء  املوؤثرة  العوامل  ا�صتنتاج  حماولة  و)ج(  خمتلفة،  ت�صغيل 

وحدة  ومتانة  الغ�صاء  اإجهاد  تقييم  فهو  الثانوي  الهدف  اأما  النتائج. 

التقطري.  

مل تتم معاجلة املياه م�صبقًا باجلرعات احلم�صية اأو التخثريية، ما عدا 

الفلرتة امل�صبقة الأ�صا�صية. و�صّجل تدفقها ودرجات احلرارة مبا�صرة عرب 

الكومبيوتر، ومت قيا�س اإنتاج التقطري يف وعاء.

ا�صتغرقت العملية التجريبية كلها 170 يومًا. يف الأ�صبوعني الأولني، مت 

قيا�س تدفق املياه املنَتجة بني 4.6 و 6 ليرتات يف ال�صاعة )يف وحدة تقطري 

واحدة(. وبلغت درجة الف�صل التي ُر�صدت وفق مو�صالت مياه التغذية 

واملياه املنَتجة 99.99 يف املئة. 

وخالل فرتة التجربة، متت زيادة ترّكز مياه التغذية تدريجيًا من 39.5 

الف�صل  امللح. وفاقت درجة  اإ�صافة  اإىل 136.8 غرامًا لكل ليرت عرب  غرامًا 

حالها  على  املنَتجة  املياه  جودة  وتبقى  املئة.  يف   99 حتقيقها  مت  التي 

بغ�س النظر عن زيادة ترّكز مياه التغذية.

لقد اأثبتت هذه التجربة اإمكانية تطبيق التقطري بالأغ�صية للمياه املاحلة 

اأكرب من  العك�صي، وذلك ل�صتعادة كمية  التنا�صح  الناجتة عن  املرّكزة 

املياه ال�صاحلة لل�صرب با�صتخدام مدخل طاقة مقت�صد بالطاقة وحرارة 

ال�صاعة  حتى  اإليها  التو�صل  مت  التي  النتائج  حتفز  و�صوف  منخف�صة. 

تطوير تقنية التقطري بالأغ�صية على م�صتوى اأو�صع. 

اأمري �صيد با�صا هو نائب اأول لرئي�ص جمموعة »مويا ب�صناق«  

ال�صكل ب3ال�صكل ب2 �صور الوحدة التجريبية للتقطري بالأغ�صية عملية التدفق يف وحدة التقطري بالأغ�صية
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العمل على تطوير ادارة جماعية لالأحوا�ض النهرية  ك.  

والطبقات املائية اجلوفية امل�سرتكة، وحتديد �سيغة 

توجهها  احلدود،  عرب  املياه  لتقا�سم  م�ستدامة 

ومعقول«  عادل  »ا�ستخدام  من  عرفية  مبادئ 

احلكومات  اأن  كما  باأذى«.  الت�سبب  بعدم  و»التزام 

على  وت�سادق  توقع  باأن  باحلاح  مطالبة  العربية 

اتفاقية الأمم املتحدة حول قانون ال�ستعمالت غري 

من  ت�ستفيد  واأن  الدولية،  املائية  للمجاري  املالحية 

مبادئها لبرام اتفاقات فعالة وعادلة لتقا�سم املياه.

بدءًا  م�ستمرة،  جماهريية  توعية  حمالت  اطالق  ل.  

من املدار�ض، لت�سجيع اأخالقيات العناية باملياه لدى 

عامة النا�ض، واحلث على تغيريات �سلوكية، وابالغ 

لتحقيق  القت�سادية  باحلوافز  املياه  م�ستخدمي 

اأهداف كفاءة ا�ستخدام املياه. ويجب ادخال املجتمع 

احلكومية  غري  املنظمات  ذلك  يف  مبا  املدين، 

اخلا�ض،  القطاع  وجمموعات  الكادميي  والو�سط 

وت�سجيع  املائية،  ال�سالحات  تخطيط  عمليات  يف 

ان�ساء جمعيات مل�ستخدمي املياه.

والتطوير يف  كافية للبحث  اأموال  تخ�سي�ض  م.  

وتكنولوجيات وخربات  كفاءة املياه  تكنولوجيات 

حتلية املياه حمليًا.

تطبيق . 1 اىل  مدعوة  اخلا�سة  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 

اجراءات مكثفة تتعلق بكفاءة ا�ستخدام املياه، لتخفي�ض 

الكمية امل�ستعملة يف كل وحدة انتاج تخفي�سًا جوهريًا، 

ومنع التلوث يف امل�سدر، واإدخال تغيريات يف العمليات 

كلما اأمكن ذلك للتقليل من حجم املياه املبتذلة املولدة، 

معايري  ت�ستويف  بحيث  املبتذلة  املياه  معاجلة  و�سمان 

تنظيمية �سارمة قبل التخل�ض منها.

مدعوون . 2 والبلديات  وم�ستخدموها  العقارت  مطورو 

ق�سوى  اأولوية  املياه  ا�ستخدام  كفاءة  اعطاء  اىل 

من  وال�ستفادة  وت�سغيلها،  الأبنية  ت�سميم  يف 

التجهيزات املائية القت�سادية لتمويل الأبنية القائمة 

حاليًا اإىل اأبنية اأكرث كفاءًة يف ا�ستخدام املياه.

والقطاع . 3 الأكادميي  والو�سط  احلكومية  غري  املنظمات 

هذه  تنفيذ  يف  الكامل  التعاون  اىل  مدعوون  اخلا�ض 

التو�سيات.
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IV. اخلال�شة

وال�سالحات  مائية.  اأزمة  اأ�ساًل  العربي  العامل  ي�سهد   

ال�ساملة وامل�ستمرة لل�سيا�سات املائية ما زالت مفقودة. فهل 

ميكن وقف التدهور يف كمية املياه ونوعيتها، و�سوًل اإىل 

و�سيكة،  مياه  اأزمة  جتنب  ميكن  وهل  الجتاه؟  هذا  عك�ض 

اأو بالأحرى ماثلة؟

ا�سالحات  اىل  »اأفد«  عن  ال�سدر  املياه  تقرير  اأ�سار  لقد 

العربية.  البلدان  بع�ض  يف  جارية  وموؤ�س�ساتية  �سيا�سية 

ت�ستغرق  و�سوف  بدايتها  يف  هي  ال�سالحات  هذه  لكن 

اأبوظبي  با�سرت  وقد  نتائجها.  تتحقق  اأن  قبل  �سنوات 

موؤخرًا اعداد خطة عامة للموارد املائية لدخال ا�سالحات 

وتوجيه ا�سرتاتيجية من اأجل ادارة متكاملة للموارد املائية 

يف المارة. وتقود الأكادميية العربية للمياه جهودًا مهمة 

لتطوير الراأ�سمال الب�سري والقدرة املوؤ�س�ساتية يف البلدان 

العربية. وقد تاأ�س�ست جمعيات مل�ستخدمي املياه يف م�سر 

ويقوم  واليمن.  وتون�ض  وُعمان  واملغرب  وليبيا  والأردن 

يف  كبرية  مب�ساهمات  البلدان  بع�ض  يف  اخلا�ض  القطاع 

تقدمًا  والأردن  تون�ض  وحققت  املائية.  اخلدمات  تقدمي 

وكانت  ا�ستعمالها.  واعادة  املبتذلة  املياه  معاجلة  يف  لفتًا 

ُعمان،  يف  الأفالج  مثل  التقليدية،  املائية  الدارة  نظم 

للحوكمة  فعالة  نظم  و�سع  يف  ا�ستثنائي  ب�سكل  ناجحة 

اجلامعات  واأ�سبحت  عرفية.  ترتيبات  على  مبنية  املائية 

ومراكز الأبحاث املائية القليمية اأكرث التزامًا باجراء اأبحاث 

عالية اجلودة لتطوير وتقوية القدرة التكيفية يف املنطقة.

وعلى رغم هذه اجلهود اليجابية، ل تزال البلدان العربية 

وتبقى  املدى.  بعيدة  مائية  ا�سالحات  تبني  يف  بطيئة 

اىل  منخف�سة  الري  وكفاءة  الكلفة،  دون  املياه  تعرفات 

ويتم  بافراط،  اجلوفية  املياه  خزانات  وُت�ستغل  بعيد.  حد 

تلوث  ويتطلب  العذبة.  للمياه  اليكولوجية  النظم  تدمري 

العربية  البلدان  بع�ض  زالت  وما  جدية.  معاجلات  املياه 

الفردي  ال�ستهالك  معدلت  اأعلى  قائمة  راأ�ض  على  ترتبع 

العربية  احلكومات  ا�ستثمارات  وتنامي  العامل.  يف  للمياه 

والطاقة،  الأولية  املواد  وا�ستخراج  ال�سياحة  قطاعات  يف 

على �سبيل املثال، ل يتوافق ب�سكل جيد مع تقدير مل�ستقبل 

املياه يف املنطقة.
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ويحدد تقرير القت�ساد الأخ�سر ال�سادر عن »يونيب« عام 

لدعم  ت�سخريها  ميكن  بال�سوق  متعلقة  و�سائل  عدة   2011

لقاء  مبالغ  ت�سديد  الو�سائل  هذه  وت�سمل  اأخ�سر.  اقت�ساد 

التي  الت�سديقات  برامج  وتقوية  ايكولوجية،  نظم  خدمات 

يحركها امل�ستهلكون. وا�سافة اىل ذلك، مت و�سع تو�سيات 

نظم  اقامة  ويجب  واملخ�س�سات.  املوؤهالت  نظم  لتح�سني 

جيدة الت�سميم لتعريف القواعد اخلا�سة بتحديد كميات 

خزان  اأو  نهر  من  جزء  لكل  تخ�س�ض  اأن  يجب  التي  املياه 

مياه جوفية، ومن ثم يتم ا�ستعمال نظام املوؤهالت لتوزيع 

املدخالت  دعم  تخفي�ض  اأما  امل�ستعملني.  على  املياه  هذه 

�سرط  فهو  اخلارجية،  ال�ستعمالت  على  ر�سوم  وفر�ض 

اآخر �سروري لتنمية اقت�ساد اأخ�سر. ويجب اأي�سًا حت�سني 

يف  الأخذ  مع  ومتويلها،  املياه  على  ر�سوم  فر�ض  ترتيبات 

وال�سحية  املائية  اخلدمات  تاأمني  متويل  كيفية  العتبار 

.)UNEP, 2011( للفقراء

ونظرًا حلدة التوترات املائية، من ال�سعب تعليق اآمال على 

واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  وال�سراكات  جزئية.  حلول 

الراهنة  اأن تنجح اذا بقيت هيكليات ت�سعري املياه  ل ميكن 

اأن  ميكن  ل  املياه  م�ستخدمي  وجمعيات  تعديل.  دون  من 

كفاءة  تتح�سن  ولن  قانونية.  حماية  اقرار  يتم  مل  اذا  تنجح 

اأو  ال�ساملة  املالية  العانات  الغاء  يتم  مل  اذا  املياه  ا�ستخدام 

املياه  تخفي�سها ب�سكل كبري. ولن تكون حمطات معاجلة 

جماري  بت�سريف  ال�سناعات  ا�ستمرت  اذا  فعالة  املبتذلة 

ال�سالحية  اجلهود  هذه  فهل  معاجلة.  دون  من  نفاياتها 

اذا  كذلك  تكون  اأن  ينبغي  ل  جدًا؟  و�سئيلة  كثريًا  متاأخرة 

ل�سالح  و�سامل  حقيقي  جهد  باطالق  العرب  القادة  التزم 

�سيا�سي.

AFED (2010). Arab Environment: Water. Arab 
Forum for Environment and Development 
(AFED). 

AFED (2010). Arab Environment: Water. 
Executive Summary and Recommendations. 
Arab Forum for Environment and 
Development (AFED).

UNEP (2011). Towards a Green Economy: 
Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication. United Nations 
Environment Program (UNEP).
www.unep.org/greeneconomy [Accessed 
August 15, 2011].

املراجع
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I.  مقدمة

�أمر  نفقاتها  حتمل  ميكن  طاقة  خدمات  �ىل  �لو�صول 

�أدت  وقد  �القت�صادي.  و�لنمو  �لب�صرية  للتنمية  �أ�صا�صي 

�ملنطقة  �أجز�ء  بع�ض  يف  �لهيدروكربونية  �ملو�رد  وفرة 

�القت�صادية  ـ  �الجتماعية  �لتنمية  يف  رئي�صيًا  دورَ�  �لعربية 

بو�صائل متعددة. وكما يف مناطق �أخرى من �لعامل، يعتمد 

�لوقود  مو�رد  على  كبري  ب�صكل  �ليوم  �لعربي  �لطاقة  نظام 

بالطاقة  �لغنية  �لعربية  �لبلد�ن  �ىل  وبالن�صبة  �الأحفوري. 

�حل�صول  كيفية  ت�صكل  �صو�ء،  حد  على  بالطاقة  و�لفقرية 

�نفاق  يف  حا�صمًا  عاماًل  و�د�رتها  �لطاقة  مو�رد  على 

�لبيئة  ونوعية  �لطاقة  و�أمن  �ملدفوعات  وميز�ن  �حلكومات 

و�لنمو �القت�صادي.

حاليًا، يخ�صع �لدور �حلا�صم لقطاع �لطاقة يف تعزيز �لنمو 

والأن  دقيق.  لفح�ض  �ملنطقة  يف  �مل�صتد�م  �القت�صادي 

�القت�صاد�ت  تبقى  عامليتان،  �صلعتان  هما  و�لغاز  �لنفط 

و�لطلب  �الأ�صو�ق  يف  �الأ�صعار  لتقلبات  عر�صة  �لعربية 

�لتدفقات  يف  عاجلة  بفو�صى  �ملا�صي  يف  ت�صبب  ما  �لعاملي، 

تعري�ض  يف  ��صتمر  فيما  �حلكومي،  و�النفاق  �لنقدية 

�القت�صادية  ـ  �الجتماعية  و�لتنمية  �القت�صادي  �لتنوع 

بالطاقة،  �لفقرية  �لبلد�ن  �ىل  وبالن�صبة  جدية.  لتحديات 

�مل�صتوردة  �الحفورية  �لطاقة  م�صادر  على  �العتماد  فان 

ويبقى  و�لغاز.  �لنفط  �مد�دت  يف  لفو�صى  عر�صة  يجعلها 

تخفي�ض حجم فاتورة �لطاقة يف بع�ض هذه �لبلد�ن �ل�صغل 

جزء  يف  ذلك،  و�صبب  �حلكوميني،  للم�صوؤولني  �ل�صاغل 

كاهل  على  �لطاقة  تلقيه  �لذي  �لكبري  �لعبء  �صغريً�،  لي�ض 

�لتمويالت �حلكومية.

يعوزهم  فرد  مليون   60 نحو  حاليًا  �لعربية  �لبلد�ن  يف 

ومن  نفقاتها.  حتمل  ميكنهم  طاقة  خدمات  �ىل  �لو�صول 

تنمية  يف  فر�صهم  تنعر�ض  �لطاقة،  �ىل  �لو�صول  دون 

�صارمة.  لقيود  معي�صتهم  م�صتويات  وحت�صني  �قت�صادية 

و�لتباينات �لكبرية يف �لو�صول �ىل خدمات طاقوية ع�صرية 

يف نطاق �لقدرة على �الحتمال بني خمتلف �لبلد�ن، وبني 

�صكان �ملدن و�الأرياف د�خل �لبلد ذ�ته، تفاقم عدم �مل�صاو�ة 

وتزيد �لفقر �صوءً� وتهدد �ال�صتقر�ر �الجتماعي.

AMF, 2010 :امل�صدر

م�شاهمة النفط والغاز يف الناجت املحلي االجمايل يف بلدان عربية خمتارة )2008(ال�شكل 1
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على  �لقائم  �لعربي  �لطاقة  لنظام  �لبيئية  �لتاأثري�ت  وتهدد 

�لوقود �الحفوري مكا�صب �لتنمية �القت�صادية ـ �الجتماعية 

كما  �ملا�صية،  �لقليلة  �لعقود  خالل  حتقيقها  �أمكن  �لتي 

و�القليمية  �ملحلية  �اليكولوجية  �لنظم  تدهور  يف  ت�صاهم 

من  عالية  م�صتويات  �لب�صرية  �ل�صحة  وتهدد  و�لعاملية. 

�نبعاثات ملوثات �لهو�ء �لناجتة من حرق �لوقود �الأحفوري. 

دث �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة �لتي يت�صبب بها �الن�صان،  وحتحُ

و�لناجمة غالبًا عن �نتاج و��صتعمال طاقة �لوقود �الأحفوري، 

وتو�فر  �لزر�عة  على  خطرية  تاأثري�ت  له  مناخيًا  ��صطر�بًا 

�ملياه و�لبنية �لتحتية.

�ملناخ،  تغري  تاأثري�ت  وتلطيف  �لفقر  وترية  تخفيف  �ن 

وتوفري �لو�صول �ىل خدمات طاقة ماأمونة ويف نطاق �لقدرة 

على �الحتمال، من دون �أن يقو�ض ذلك �لتنمية �القت�صادية 

�أو �صحة �لنظم �اليكولوجية يحتاج �ىل حتوالت �صارمة يف 

نظم �لطاقة �لعربية. هذ� �لف�صل ي�صف �الجتاهات �لر�هنة 

يف نظام �لطاقة �لعربي ويقرتح جمموعة �صيا�صات للتحول 

�ىل �أمناط �أكرث ��صتد�مة النتاج �لطاقة و��صتهالكها.

�لتحول  فان  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �لكبرية  للتباينات  ونظرً� 

�ىل �قت�صاد �أخ�صر �صوف يختلف ب�صكل كبري بني خمتلف 

يف  �لعربية  �لبلد�ن  من  جمموعتني  �أخذ  وميكن  �لبلد�ن. 

حققت  �لتي  �لبلد�ن  هي  �الأوىل  �ل�صياق.  هذ�  يف  �العتبار 

م�صتويات عالية من منو �لناجت �ملحلي �الجمايل، لكن غالبًا 

يف  �نعك�صت  �لتي  �لطبيعية،  مو�ردها  قاعدة  ح�صاب  على 

لكل  �لكبرية  �اليكولوجية  و�لب�صمة  �لكربون  كثافة  �رتفاع 

تخفي�ض  هو  �لبلد�ن  هذه  تو�جههه  �لذي  و�لتحدي  فرد. 

ذلك  ي�صعف  �أن  دون  من  فرد  لكل  �اليكولوجية  ب�صمتها 

�ىل  وبالن�صبة  �الجمايل.  �ملحلي  ناجتها  منو  م�صتوى 

�لبلد�ن �لعربية �لتي ما ز�لت حتافظ على ب�صمة �يكولوجية 

تنمية  حتقيق  هو  �لتحدي  فان  فرد،  لكل  ن�صبيًا  منخف�صة 

�اليكولوجية  ب�صمتها  ذلك  يزيد  �أن  دون  من  �أف�صل  ب�صرية 

ب�صكل متطرف.

املنطقة  يف  احلايل  الطاقة  م�سرح   .II
العربية

االقت�شادات  اىل  بالن�شبة  الطاقة  قطاع  اأهمية  اأ. 

العربية

�أدى قطاع �لطاقة يف �ملنطقة �لعربية دورً� حا�صمًا يف �لتنمية 

يف  ي�صتمر  و�صوف  �ملنطقة،  يف  �القت�صادية  ـ  �الجتماعية 

تاأدية هذ� �لدور. وكانت عائد�ت �لنفط و�لغاز، �لتي قدرت 

�مل�صدر   ،)AMF, 2010(  2008 عام  دوالر  بليون   571 بـ 

يف  خ�صو�صًا  �لعربية،  �لبلد�ن  معظم  يف  للدخل  �لرئي�صي 

 ،)AMF( �لعربي  �لنقد  ل�صندوق  ووفقًا  �خلليج.  منطقة 

ي�صكل قطاع �لنفط و�لغاز نحو 38 يف �ملئة من جممل �لناجت 

م�صاهمة  �ىل   1 �ل�صكل  وي�صري  �لعربي.  �الجمايل  �ملحلي 

قطاع �لنفط و�لغاز يف �لناجت �ملحلي �الجمايل لبلد�ن عربية 

خمتارة. و��صافة �ىل ذلك، توؤدي �صناعة �لبرتول دورً� مهمًا 

�القت�صادية  و  �الجتماعية  �لتنمية  يف  مبا�صر  غري  ب�صكل 

لكثري من �لبلد�ن غري �ملنتجة للنفط يف �ملنطقة، من خالل 

�لثنائية  �مل�صاعد�ت  وم�صاريع  و�لتجارة  �لعمال  حتويالت 

قطاع  وميثل   .)OAPEC, 2009( �الأطر�ف  �ملتعددة  �أو 

بلد�ن  يف  �الأكرب  �القت�صادي  �لقطاع  �لعربي  و�لغاز  �لنفط 

�لعقود  وخالل  ككل.  و�ملنطقة  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض 

و�لغاز  للنفط  �لرئي�صيون  �مل�صدرون  �صهد  �ملا�صية،  �لثالثة 

ومت  م�صبوق.  غري  و�جتماعيًا  �قت�صاديًا  حتواًل  �ملنطقة  يف 

��صتعمال عائد�ت �لنفط لتحديث وتو�صيع بنيتهم �لتحتية 

IEA, 2010a :امل�صدر

ا�شتهالك الكهرباء لكل فرد يف البلدان العربية )2008(ال�شكل 2
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بلد�ن  و�أ�صبحت  �لب�صرية.  �لتنمية  موؤ�صر�ت  وحت�صني 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي ب�صكل خا�ض مركزً� مهمًا للنمو 

�القت�صادي �القليمي.

بلغ  )�أو�بك(،  للنفط  �مل�صدرة  �لعربية  �الأقطار  ملنظمة  وفقًا 

عام  �لنفط  �صادر�ت  من  �الأع�صاء  �لبلد�ن  عائد�ت  جمموع 

 39.7 ن�صبته  بانخفا�ض  دوالر،  بليون   352.8 نحو   2009

�النخفا�ض  �أجرب  وقد  �ل�صابقة.  �ل�صنة  عائد�ت  عن  �ملئة  يف 

ب�صكل  تبطئ  �أن  على  �لعربية  �لبلد�ن  بع�ض  �لعائد�ت  يف 

�خلام  �لنفط  �نتاج  قدرة  لتو�صيع  خمططة  م�صاريع  �صارم 

.)OAPEC, 2009(

ب. املوؤ�شرات الرئي�شية للطاقة واالقت�شاد

�لبلد�ن  بني  كبري  ب�صكل  فرد  لكل  �لطاقة  ��صتهالك  يتباين 

�ملنتجة و�لبلد�ن غري �ملنتجة للنفط. ويبلغ �ال�صتهالك لكل 

فرد يف قطر 18.8 طن من مكافئ �لنفط )toe(، �أي �الأعلى 

م�صتوى  معدل  �أ�صعاف  و�أربعة  �لعربية  �لبلد�ن  بني 

�لتعاون �القت�صادي  �ال�صتهالك لكل فرد يف بلد�ن منظمة 

و�لتنمية )IEA, 2010a(. ويقل ��صتهالك �لطاقة لكل فرد 

�لعاملي )1.83 طن من مكافئ  يف 14 بلدً� عربيًا عن �ملعدل 

مب�صادر  غنية  �لعربية  �ملنطقة  �أن  رغم  وعلى  �لنفط(. 

وقود  �أنو�ع  على  �لعرب  �ل�صكان  خم�ض  نحو  يعتمد  �لطاقة، 

غري جتارية مثل �حلطب و�لروث و�ملخلفات �لزر�عية، لتلبية 

خ�صو�صًا  و�لطبخ،  بالتدفئة  �ملتعلقة  �ليومية  �حتياجاتهم 

و�ليمن،  و�ل�صود�ن  و�ل�صومال  وجيبوتي  �لقمر  جزر  يف 

و�أي�صًا 5 �ىل 10 يف �ملئة يف �جلز�ئر وم�صر و�ملغرب و�صورية 

.)ESCWA, 2005(

وي�صري �ل�صكل 2 �ىل �أن معدل ��صتهالك �لكهرباء لكل فرد يف 

�لبلد�ن �لعربية عام 2008 )5342 كيلوو�ط �صاعة( كان �صعفي 

ال�شكل 3

ال�شكل 4

كثافة الطاقة يف بلدان عربية خمتارة )2008(

كثافة الكربون يف بلدان عربية خمتارة )2008(
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��صتهالك  وكان  �صاعة(.  كيلوو�ط   2782( �لعاملي  �ملعدل 

�لكهرباء لكل فرد يف �المار�ت �لعربية �ملتحدة و�لكويت نحو 6 

.)IEA, 2010 a(  أ�صعاف معدل �ال�صتهالك �لعاملي�

منخف�صة  �نتاج  بتكاليف  �الأحفوري  �لوقود  تو�فر  �ن 

�ل�صناعات  يف  لال�صتثمار  للنفط  �ملنتجة  �لبلد�ن  دفع 

�لبحر  مياه  حتلية  مثل  �لطاقة  ��صتهالك  يف  �مل�صرفة 

و�لبرتوكيماويات و�صهر �الألومنيوم. �ل�صكل 3 ي�صري �ىل 

طن   0.45 هو  �ملنطقة  يف  �الأولية  �لطاقة  كثافة  معدل  �أن 

مع  باملقارنة  �أمريكي،  دوالر  �ألف  لكل  �لنفط  مكافئ  من 

 IEA,( �لنفط  مكافئ  من  طن   0.19 مقد�ره  عاملي  معدل 

يف  �أي�صًا  ينعك�ض  وهذ�   .)2010 a; OAPEC, 2010
يف  �الأعلى  بني  من  هي  �ملنطقة  حيث  �لكربون،  كثافة 

�لعامل، كما يظهر �ل�صكل 4.

ج. موارد الطاقة العربية

لدى �أجز�ء من �ملنطقة �لعربية بع�ض �أكرب �حتياطات �لنفط 

�ملتجددة  �لطاقة  م�صادر  وفرة  �ىل  ��صافة  �لعامل،  يف  و�لغاز 

مثل �لطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح. يقدم هذ� �لق�صم بيانًا 

موجزً� لهذه �ملو�رد.

1. النفط

�الحتياطات  من  �ملئة  يف   58 نحو  �لعربية  �لدول  حتوي 

جمموع  بلغ  وقد   .)OAPEC,2009( �لعامل  يف  �لنفطية 

يف  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �ملوؤكدة  �لنفطية  �الحتياطات 

نهاية �لعام 2009 نحو 683.6 بليون برميل، ما ميثل زيادة 

بن�صبة 5.6 يف �ملئة عن �لعام 2000 )646.8 بليون برميل(. 

�لتي  �ل�صعودية،  �لعربية  �ململكة  يف  �ملوؤكدة  �الحتياطات 

تقدر بـ 264.6 بليون برميل، ت�صع �ململكة يف �ملرتبة �الأوىل 

�الحتياطات  من  �ملئة  يف   38.71 ت�صكل  وهي  �لعامل.  يف 

�لعامل  يف  �الحتياطات  جمموع  من  �ملئة  يف  و22.5  �لعربية 

.)OAPEC, 2005; OAPEC 2010(

 21.3 �لعربية  �لبلد�ن  يف  �خلام  �لنفط  �نتاج  معدل  بلغ 

�ملئة  يف   6.5 بانخفا�ض   ،2009 عام  �ليوم  يف  برميل  مليون 

عن �لعام 2008، لكن ما ز�ل ي�صتاأثر بـ 30 يف �ملئة من �نتاج 

در  �خلام �لعاملي )OAPEC 2010(. وخالل �لعقد �الأخري، قحُ

برميل  مليون   21.6 بـ  �لعربي  �لنفط  �نتاج  �جمايل  معدل 

يف �ليوم. �ل�صكل 5 ي�صري �ىل �نتاج �لنفط �خلام يف �لبلد�ن 

�لعربية خالل �لفرتة 2000 ـ 2009.

2. الغاز الطبيعي

حتوي �ملنطقة �لعربية نحو 29 يف �ملئة من �حتياطات �لغاز 

�لعربية  �لطبيعي  �لغاز  �حتياطات  و�صجلت  �لعامل.  يف 

 .2000 �لعام  مع  باملقارنة   2009 �لعام  خالل  �رتفاعًا  �ملوؤكدة 

فقد ز�دت من 36.91 لت�صل �ىل 54.48 تريليون مرت مكعب، 

ما ميثل 29.1 يف �ملئة من �الحتياطات �لعاملية. ولدى قطر 

مرت  تريليون   25.4 بلغت  �إذ  �لعربية  �لغاز  �حتياطات  �أكرب 

�لعربية  �الحتياطات  من  �ملئة  يف   46.6 ميثل  ما  مكعب، 

 OAPEC, 2005;( و13.6 يف �ملئة من �الحتياطات �لعاملية

ر�بع  هي  قطر  فاإن  ذلك،  �ىل  و��صافة   .)OAPEC, 2010
للغاز  ر  م�صدِّ و�أكرب  �لعامل  يف  �لطبيعي  للغاز  ر  م�صدِّ �أكرب 

�لطبيعي �مل�صال.

�صهد �لعقد �الأخري منوً� مطردً� يف �نتاج �لغاز �لطبيعي يف 

بليون   270.6 من  زيادة   6 �ل�صكل  بني  ويحُ �لعربية.  �ملنطقة 

انتاج النفط اخلام يف البلدان العربية، 2000 ـ 2009 مباليني الرباميل يف اليومال�شكل 5
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مرت مكعب عام 2000 �ىل 432.6 بليون مرت مكعب عام 2009 

.)OAPEC, 2010(

3. الفحم

وهي  حمدودة،  فحم  �حتياطات  �لعربية  �ملنطقة  لدى 

خ�صو�صًا  �لعربية،  �لبلد�ن  من  �صغري  عدد  يف  توجد 

يقع  �لذي  �ملغارة،  منجم  و�ملغرب.  ولبنان  وم�صر  �جلز�ئر 

يف �صبه جزيرة �صيناء يف م�صر، هو منجم �لفحم �لوحيد 

 21.5 م�صر  يف  �لفحم  �نتاج  جمموع  بلغ  وقد  �لعمل.  قيد 

�ألف طن عام IEA, 2010 a( 2008(. ولدى �ملغرب خطط 

يف  �ملقفلة  �ملناجم  بع�ض  من  �لفحم  ��صتغالل  العادة 

نحو  �لفحم  من  �لعربي  �ال�صتهالك  جمموع  وكان  �لبالد. 

�لفوالذ  �صناعة  يف  خ�صو�صًا   ،2009 عام  طن  �ألف   20.7

.)OAPEC, 2009(

4. الطاقة النووية

�أي  يف  �لطاقة  توليد  مزيج  من  جزءً�  لي�صت  �لنووية  �لطاقة 

بلد عربي، لكن هناك خططًا للتعاقد مع جمموعات �صركات 

متعددة �جلن�صيات لتاأمني م�صرتيات حمطات طاقة نووية 

مع  �تفاقية  �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت  وقعت  وقد  و�ن�صائها. 

جمموعة �صركات تقودها �صركة �لطاقة �لكهربائية يف كوريا 

حمطات  باأربع  لتزويدها  �حلكومة  متلكها  �لتي  �جلنوبية 

طاقة نووية، تنتج كل منها نحو 1400 ميغاو�ط من �لكهرباء 

�الأول  �ملفاعل  يبا�صر  �أن  �ملتوقع  ومن   .)WNA, 2010(

تعاون  �تفاقية  وفرن�صا  �لكويت  ووقعت   .2017 عام  �لعمل 

 .)UPI, 2010( تتعلق باال�صتعمال �ل�صلمي للطاقة �لنووية

لبناء  �لطريق  لتمهيد  رو�صيا  مع  �تفاقية  م�صر  ووقعت 

يقع  موقع  يف  �لبالد،  يف  �صخمة  نووية  طاقة  حمطة  �أول 

 OAPEC,( �ملتو�صط  �لبحر  �صاطئ  على  �ال�صكندرية  غرب 

.)2009

�لنووية  �لطاقة  يف  لال�صتثمار  �لعربية  �ل�صيا�صة  حتتاج 

�حلياة  دورة  �د�رة  على  �لعربية  �لبلد�ن  وقدرة  تدقيق.  �ىل 

يف  �لبت  ويجب  فيه.  م�صكوك  �أمر  �لنووية  للطاقة  �لكاملة 

�ملتعلقة بال�صالمة. وبعيدً� عن خطر وقوع  �حلرجة  �مل�صائل 

�ملخلفات  تخزين  فاإن  �لنووية،  �لطاقة  حمطات  يف  حو�دث 

�لنووية و�لتخل�ض منها ما ز�ال من دون حل، ومن �صاأنهما 

�نعد�م  ب�صبب  �لعامة  �ل�صحة  على  جديًا  خطرً�  ي�صكال  �أن 

�ملخاوف  وت�صببت  �ملخلفات.  هذه  �د�رة  على  �ملحلية  �لقدرة 

�لدولية حول �نت�صار �الأ�صلحة �لنووية �ملرتبط بدورة �لوقود 

�لنووي وتخ�صيب �ليور�نيوم يف فر�ض قيود عاملية على هذه 

�لتكنولوجيات، �لتي �صتجرب �لبلد�ن �لعربية على �العتماد 

لو  حتى  �لنووي،  بالوقود  لتزويدها  �لعاملية  �ل�صوق  على 

وبكلمات  متو�فرة.  �ملحلية  �ليور�نيوم  �حتياطات  كانت 

��صتخر�ج  عن  �المتناع  �لعربية  �لدول  على  �صيكون  �أخرى، 

�حتياطاتها من �ليور�نيوم. و��صافة �ىل ذلك، فاإن �لقدر�ت 

�لطاقة  حمطات  و�صيانة  وت�صغيل  لبناء  �ملحلية  �لتقنية 

�لنووية يف �لبلد�ن �لعربية هي �صعيفة �ىل �أبعد �حلدود، ما 

يثري خماوف جدية حول �أمن �لطاقة و�العتماد �لكبري على 

ت�صتثمر  �أنها  عرف  يحُ منطقة  ويف  �لو�فدة.  �الأجنبية  �لعمالة 

مناطق  مع  باملقارنة  و�لتطوير  �الأبحاث  يف  جدً�  �لقليل 

�أخرى من �لعامل، من غري �ملحتمل �أن تكون �لبلد�ن �لعربية 

�لعلوم  يف  حملية  ب�صرية  مو�رد  كفاء�ت  تطوير  على  قادرة 

يف  �خلربة  نقل  على  قادرة  تكون  بحيث  �لنووية  و�لهند�صة 

ق يف البلدان العربية )بليون مرت مكعب(ال�شكل 6 الغاز الطبيعي امل�شوَّ

OAPEC, 2005; OAPEC, 2010 :امل�صدر

بليون مرت مكعب

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2000200120022003200420052006200720082009



81 البيئة العربية: االقت�شاد االأخ�شر

مازن ب�شري

املياه  بانتاج  املرتبطة  والتكاليف  النظيفة  املياه  موارد  ندرة  اأ�شفرت 

ال�شاحلة لل�شرب )اأي حتلية مياه البحر( عن اجتاهات جديدة يف االأ�شواق 

ملعاجلة مياه ال�شفة واملياه املبتذلة. هذه االجتاهات احلديثة تركز ب�شكل 

كبري على مفهوم اعادة ا�شتعمال الطاقة.

تكنولوجيا االأغ�شية كانت يف مقدمة تطبيقات اعادة ا�شتعمال املياه، نظراً 

ـ  امليكرو  با�شتعمال  التي ميكن حتقيقها  املنتجة  للمياه  العالية  للنقاوة 

ـ  النانو  ورمبا  املبتذلة(  املياه  ا�شتعمال  )اعادة  تر�شيح  ـ  واالألرتا  تر�شيح 

تر�شيح.

اأتى على ح�شاب ارتفاع الطلب على الطاقة. وعلى رغم  لكن هذا االجناز 

تكاليف الطاقة املنخف�شة واملدعومة تقليديًا يف املنطقة العربية، مل يعد 

االأزمة  زمن  يف  اهمالها،  عدم  يجب  التي  الطاقة،  كلفة  اهمال  باالمكان 

االقت�شادية وندرة املوارد والتحديات الداهمة املتعلقة بتغري املناخ.

حمطات  اأداء  حت�شني  يف  الطاقة  ا�شرتجاع  تكنولوجيات  ت�شتمر  وفيما 

تنقية املياه )اأي تطبيقات حتلية مياه البحر(، يتم جتاهلها يف معاجلة 

املياه املبتذلة، حيث الرتكيز فقط على نوعية املياه املنتجة، مع قليل من 

االعتبار لكلفة املعاجلة والت�شغيل.

وميكن تربير �شرورة اعتماد مفهوم اعادة ا�شتعمال الطاقة يف وقت ت�شهد 

احلديثة  االجتاهات  اأ�شفرت  التحلية،  �شناعة  و�شمن  ارتفاعًا.  تكاليفا 

والتقدم التكنولوجي عن تطوير نظم ال�شرتجاع الطاقة مقرونة مب�شخات 

عالية ال�شغط. وُت�شتعمل االآن اأجهزة تبادل ال�شغط يف حمطات التنا�شح 

العايل  الرف�س  جمرى  يف  املهدورة  الطاقة  ا�شرتجاع  ل�شمان  العك�شي 

ال�شغط. وهذا اال�شتهالك الكلي للطاقة بنحو 30 اىل 35 يف املئة.

املياه املبتذلة  وفيما يتم بنجاح تنفيذ ه�شم احلماأة يف حمطات معاجلة 

فاإن  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  منطقة  ويف  العاملي  ال�شعيد  على 

ا�شتخدامه ال�شرتجاع الطاقة مل يعتمد حتى االآن على نطاق وا�شع. وه�شم 

احلماأة هو معاجلة املنتجات الثانوية للنفايات الع�شوية ال�شلبة املتولدة 

تكنولوجيا  واعتماد  احلماأة  ه�شم  وي�شفر  املبتذلة.  املياه  معاجلة  من 

ال�شلبة،  الثانوية للنفايات  املنتجات  اأقل من  امل�شرتك عن كميات  التوليد 

مع ال�شماح با�شرتجاع الطاقة من خالل التحويل احلراري للغازات املنبعثة 

ن ه�شم احلماأة من ا�شرتجاع ما ال يقل عن 50 يف املئة من  ع�شويًا. وميكِّ

الطاقة املوجودة يف املواد الع�شوية امله�شومة.

مثاليًا، ميكن ادخال ه�شم احلماأة يف ت�شميم حمطة جديدة. لكن ه�شم 

قائمة  اأي حمطة  اىل  اال�شافات جدوى  اأكرث  اأي�شًا  اأن يعترب  احلماأة ميكن 

ملعاجلة املياه املبتذلة. ووفورات الطاقة التي يحدثها ه�شم احلماأة تتعدى 

تعوي�س اال�شتثمار.

من الفوائد التي يوفرها ه�شم احلماأة ما ياأتي:

• تخفي�س كميات احلماأة وحمتوياتها من اجلوامد اجلافة.	

• تعزيز املعاجلة البيولوجية وقدرة املحطة.	

• تخفي�س الرائحة واالنبعاثات امللوثة للهواء.	

• تركيز احلماأة، ما يوؤدي اىل �شهولة التخل�س منها و�شهولة املعاجلة 	

يف اأ�شفل املجرى.

•  ا�شرتجاع الطاقة التي ميكن ا�شتعمالها على الفور يف املوقع لتخفي�س 	

جممل االحتياجات الكهربائية.

• ذلك 	 مع  ميكن  منخف�شة،  الطاقة  تكاليف  حيث  البلدان  يف  حتى 

ا�شتعمال ه�شم احلماأة بطرق اأكرث فائدة من تلك التي ذكرت اآنفًا.

خارجية،  الهوائي  ه�شم  عملية  ادخال  خالل  من  املحطة:  قدرة  زيادة 

ا�شتعمال  القائمة. كما ميكن  البيولوجية للمحطات  القدرة  ميكن زيادة 

اأحمال  ملعاجلة  احلماأة  برتكيز  املرتبطة  االأوك�شيجني  من  االحتياجات 

من  املنبعث  الغاز  من  امل�شتمدة  الطاقة  وا�شتعمال  اأكرب،  بيولوجية 

الها�شمة لت�شغيل املحطة ذاتها جزئيًا.

اإذا مل يكن ا�شتمداد الطاقة �شروريًا من  تعزيز جتفيف احلماأة: كبديل، 

الناحية االقت�شادية، ميكن يف جميع احلاالت ا�شتعمال احلرارة املولدة من 

امل�شاحة  لتخفي�س  ا�شتعماله  ذلك  مع  ميكن  الها�شمة  من  املنبعث  الغاز 

الت�شخني  خالل  من  كبرياً،  تخفي�شًا  احلماأة  جتفيف  مل�شطحات  الالزمة 

ال�شم�شي املعزز للحماأة. هذه الطريقة جذابة بنوع خا�س يف البلدان ذات 

املناخات احلارة تقليديًا.

التقنيـة  التنفيـذي لل�صـوؤون  مـازن ب�صيـر هـو رئي�س جملـ�س االدارة والرئي�س 

Passavant-Roedigen GmbH فـي �صـركـة

مفهوم اعادة ا�ستعمال الطاقة

�مل�صتقبل  يف  وقت  �أي  يف  وتبنيها  وتكييفها  �لنووية  �لطاقة 

�ملنظور. و��صافة �ىل ذلك، فاإن نظم �ال�صتعد�د و�ال�صتجابة 

و�الد�رة �ملحلية للكو�رث هي �صعيفة، ما ي�صاعف �خلطر يف 

حال وقوع حادث نووي. هذه �لتحديات ال تعني بال�صرورة �أن 

�لبلد�ن �لعربية يجب �أن تن�صرف متامًا عن �لطاقة �لنووية. 

�لتفكري  يف  ترغب  ز�لت  ما  �لعربية  �حلكومات  تكون  وقد 

يف  و�لتطوير  �لبحث  على  و�لقدرة  �لتعليم  يف  باال�صتثمار 

�ملدى  على  خيار�تها  تبقي  لكي  �لنووية  �لطاقة  تكنولوجيا 

�لبلد�ن  لدى  �لنووية،  للطاقة  وكبديل  مفتوحة.  �لبعيد 

�لهائلة  �المكانيات  يف  �الآن  ت�صتثمر  �أن  يف  �خليار  �لعربية 

للطاقة �ل�صم�صية وطاقة �لرياح، ويجب �ن تنا�صل كي تتخذ 

موقعًا رياديًا يف تطوير ون�صر تكنولوجيات �لطاقة �ملتجددة 
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للطاقة  رئي�صية  م�صدرة  ت�صبح  �أن  �ىل  وتطمح  �ملنطقة  يف 

�ل�صيا�صي  �خليار  �لنووية  �لطاقة  تكون  ال  وقد  �خل�صر�ء. 

�الأكرث قابلية للتطبيق بالن�صبة �ىل �مد�دت �لطاقة �أو �أمنها 

على �ملدى �لبعيد يف �ملنطقة �لعربية.

5. م�شادر الطاقة البديلة

حتظى �ملنطقة �لعربية مبو�رد طاقة متجددة �صخمة. ولدى 

مقد�رها  مركبة  كهرمائية  طاقوية  قدرة  �لعربية  �لبلد�ن 

حمطات  وتوجد   .)OAPEC, 2010( ميغاو�ط   10.683

حمطات  توجد  فيما  و�لعر�ق،  م�صر  يف  كبرية  كهرمائية 

و�ملغرب  وموريتانيا  ولبنان  و�الأردن  �جلز�ئر  يف  �صغرية 

و�ل�صود�ن و�صورية وتون�ض. وقد بلغ �نتاج �لكهرباء �ملائية عام 

.)IEA, 2010 a( 2008 ما يعادل 21 تري�و�ط �صاعة تقريبًا

بالثانية  مرتً�   11 ـ   8 مقد�ره  رياح  �صرعة  معدل  ت�صجيل  مت 

يف خليج �ل�صوي�ض مب�صر، و5 ـ 7 �أمتار بالثانية يف �الأردن، 

من  �لكهرباء  لتوليد  منا�صبني  �ملوقعني  هذين  يجعل  ما 

بال�صبكة  مو�صولة  رياح  طاقة  وحد�ت  تركيب  ومت  �لرياح. 

ال�شكل 7

ال�شكل 8

القدرة املركبة لتوليدالكهرباء يف البلدان العربية عام 2009

معدالت تزويد الكهرباء يف البلدان العربية )%( عام 2008
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�لعامة على نطاقني جتاريني مقد�رهما 550 ميغاو�ط و280 

ميغاو�ط يف م�صر و�ملغرب )NREA, 2011(، على �لتو�يل، 

فيما يجري ت�صغيل حمطات طاقة رياح م�صتقلة لتطبيقات 

�صغرية يف �الأردن و�ملغرب و�صورية.

يقع جزء كبري من �ملنطقة �لعربية �صمن ما ي�صمى »حز�م 

�ل�صم�ض«، �لذي ي�صتفيد من معظم �أ�صعة �ل�صم�ض �لكثيفة 

�لطاقة على �لكرة �الأر�صية )من حيث �حلر�رة و�ل�صوء على 

�لبلد�ن  يف  �ل�صم�صية  �لطاقة  م�صادر  وترت�وح  �ل�صو�ء(. 

�لعربية بني 1460 و3000 كيلوو�ط �صاعة / �ملرت �ملربع يف 

ي�صتخدم  �لذي  �ل�صم�صية  �لطاقة  توليد  �صتعمل  ويحُ �ل�صنة. 

م�صتقلة،  تطبيقات  عدة  يف  �لفوتوفولطية  �لتكنولوجيا 

و�لال�صلكية  �ل�صلكية  و�الت�صاالت  �ملياه  ل�صخ  خ�صو�صًا 

و�ال�صاءة يف مو�قع نائية. ويوجد �أكرب برنامج فوتوفولطي 

طاقة  نظام  �ألف   160 تركيب  مت  حيث  �ملغرب،  يف  عربي 

�لريفية  �لبيوت  من  �ملئة  يف   8 نحو  يف  منزيل  �صم�صية 

 .)Abdel Gelil,2007( ميغاو�ط   16 تبلغ  �جمالية  بقدرة 

تون�ض  يف  ن�صبيًا  �لفوتوفولطي  �ل�صخ  تطبيقات  وتطورت 

كيلوو�ط   255 �حلالية  �لذروية  �لقدرة  �جمايل  بلغ  حيث 

.)Komoto et al, 2009(

من  خمتلفة  درجات  �ل�صم�صية  �ملياه  �صخانات  حتقق 

�لقطاعني  يف  جناحًا  �أكرث  حاليًا  وهي  �ل�صوقي،  �الخرت�ق 

و�ملغرب  ولبنان  و�الأردن  م�صر  يف  و�لتجاري  �ل�صكني 

�أن �صخانات �ملياه �ل�صم�صية هي  وفل�صطني. وجدير بالذكر 

مو�رد  لديها  توجد  �لتي  �لعربية  �لبلد�ن  يف  ��صتعمااًل  �أكرث 

هيدروكربونية قليلة ن�صبيًا �أو ال توجد.

منو ا�شتهالك الطاقة يف البلدان العربية )مليون برميل من مكافئ النفط يف اليوم(ال�شكل 10

ك�شف ا�شتهالك الطاقة بح�شب القطاع ال�شكل 9

يف البلدان العربية

�متد�د�ت  �أفريقيا  و�صمال  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  لدى 

�صوء  فيها  ي�صطع  �لتي  �ل�صحر�وية  �ملناطق  من  و��صعة 

�ل�صم�صية.  �لطاقة  النتاج  ��صتغالله  ميكن  �لذي  �ل�صم�ض، 

تذكر،  ال  �ملركبة  �ل�صم�صية  �لطاقة  قدرة  تكاد  �الآن،  وحتى 

يف  �لفوتوفولطية  �لطاقة  من  ميغاو�ط   3 من  �أقل  هناك  �ذ 

�المار�ت  يف  ميغاو�ط   10 تبلغ  مركبة  وقدرة  �ل�صعودية 
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�لعربية �ملتحدة. وال توجد حتى �الآن حمطات طاقة �صم�صية 

�لبلد�ن  بع�ض  لكن  �ملنطقة،  يف   )CSP( �ملركزة  باحلر�رة 

�أعلنت عن خطط لال�صتثمار يف هذه �ملحطات.

 »1 »�صم�ض  �صم�صية  حر�رية  طاقة  م�صروع  �ن�صاء  يجري 

م�صدر  وبا�صرت  م�صدر.  مدينة  يف  ميغاو�ط   100 بقدرة 

مو�صولة  فوتوفولطية  ملحطة  مناق�صة  طرح  عملية  �أي�صًا 

�أبوظبي.  يف  ذروة  ميغاو�ط   100 بقدرة  �لعامة  بال�صبكة 

للدر��صات  عبد�للـه  �مللك  مركز  �أر�صى  �ل�صعودية،  ويف 

بقدرة  فوتوفولطي  نظام  الإن�صاء  عقدً�  �لبرتولية  و�لبحوث 

حمطة  الإن�صاء  عقدً�  �ر�مكو  و�أر�صت  ذروة،  ميغاو�ط   3

ة بقدرة 10 ميغاو�ط ذروة تقع  فوتوفولطية مركبة على ِظلَّ

يف �لظهر�ن، وهي �صتكون �أكرب حمطة فوتوفولطية تركب 

على ظلة يف �لعامل.

مان در��صة لتطوير حمطة طاقة �صم�صية  و�أطلقت حكومة عحُ

بقدرة 150 ميغاو�ط. ويف �لبحرين، تطور �لهيئة �لوطنية 

�صم�صي  فوتوفولطي  نظام  لرتكيب  م�صروعًا  و�لغاز  للنفط 

مو�صول بال�صبكة بقدرة 20 ميغاو�ط.

حمطة  لت�صغيل  جتارب  م�صر  جتري  ذلك،  �ىل  ��صافة 

طاقة �صم�صية خمتلطة ذ�ت دورة موؤتلفة بقدرة �إجمالية 

منها  �لقاهرة،  قرب  �لكرميات  يف  ميغاو�ط   140 مقد�رها 

طاقة �صم�صية خال�صة بقدرة 20 ميغاو�ط. ويجري �إن�صاء 

�لهجينة  خمتلطة  �ل�صم�صية  �لطاقة  حمطات  من  �ملزيد 

و�ملغرب،  �جلز�ئر  يف  �ملوؤتلفة  �لدورة  ذ�ت  )هايربد( 

خمتلطة  �صم�صية  طاقة  ملحطة  جدوى  در��صات  و�أجريت 

خطة  عن  قطر  و�أعلنت  �لكويت.  يف  موؤتلفة  دورة  ذ�ت 

طموحة، لكن مل تتحدد حتى �الآن، لتنفيذ م�صروع طاقة 

 .)Freshfields, 2010( دوالر  بليون  بقيمة  �صم�صية 

هو  �صخامته  حيث  من  عادي  غري  �آخر  م�صروع  وهناك 

باليني   9 بقيمة  مقرتحة  مغربية  �صم�صية  طاقة  مبادرة 

�لطاقة  قدرة  من  جيغاو�ط   2 تركيب  ت�صمل  دوالر، 

�ل�صم�صية لتلبية 10 يف �ملئة من �لطلب على �لكهرباء يف 

.)Recharge, 2010( 2020 ملغرب بحلول �صنة�

كهربائية  طاقة  لتوليد  خطط  حت  �قرتحُ ذلك،  على  عالوة 

و�لت�صدير  �ملنزيل  لال�صتهالك  عربية  بلد�ن  يف  �صم�صية 

�الحتاد  من  �صركات  جمموعة  �أ�ص�صت  فقد  �أوروبا.  �ىل 

�الأوروبي »�ملبادرة �ل�صناعية دزرتك«لك�صب �لتاأييد لهذه 

�ملبادرة. وتهدف دزرتك �ىل توليد نحو 550 جيغاو�ط من 

تركيبات  من  �ملقبلة،  �الأربعني  �ل�صنو�ت  خالل  �لكهرباء 

�صتكون مو�قعها بد�ية يف �جلز�ئر وم�صر وليبيا و�ملغرب 

وتون�ض، والحقًا يف �ملنطقة �ملمتدة من تركيا عرب �الأردن 

 DESERTEC Foundation,( �ل�صعودية  �ىل  و�صواًل 

�لتابع  �لنظيفة  �لتكنولوجيا  �صندوق  و�أعلن   .)2011
بليون   5.5 مقد�ره  �أويل  مببلغ  متويل  عن  �لدويل  للبنك 

دوالر يف كانون �الأول )دي�صمرب( 2009. و�صوف ت�صتعمل 

التغيري يف اأمناط ا�شتهالك الطاقة يف البلدان العربية خالل الفرتة 2000 ـ 2009ال�شكل 11

20002009
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�أوروبا،  �ىل  وللت�صدير  �ملحلي  �لطلب  لتلبية  �لكهرباء 

حتت  متتد  �لفولطية  عالية  مبا�صر  تيار  كابالت  بو��صطة 

 .)DESERTEC Foundation, 2011( �ملتو�صط  �لبحر 

�ل�صم�صية  »�خلطة  هي  �أخرى  هامة  مبادرة  وهناك 

�لقدرة  من  جيغاو�ط   20 لتطوير  �ملتو�صطية«�مل�صممة 

�لكهربائية �ملتجددة بحلول 2020 جنوب �لبحر �ملتو�صط، 

�لكهربائي  للربط  �ل�صرورية  �لتحتية  �لبنى  �ىل  ��صافة 

�أوروبا )ENPI, 2011(. ومت �طالق هذه �ملبادرة عام  مع 

�أجل  من  �الحتاد  بر�صلونة:  »عملية  نطاق  �صمن   2008

.»)UfM( لبحر �ملتو�صط�

د. قطاع الطاقة الكهربائية

�ىل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لكهربائية  �لطاقة  قطاع  تطور 

تنميتها  يف  و�صاهم  �الأخري  �لعقد  غ�صون  يف  بعيد  حد 

�ملركبة  �لقدرة  وز�دت  �القت�صادية.  ـ  �الجتماعية 

جزر  عد�  )ما   2001 عام  ميغاو�ط   99.788 من  �الجمالية 

)ما   2009 عام  ميغاو�ط   165.203 �ىل  وفل�صطني(  �لقمر 

عد� جزر �لقمر(. وهيمنت على توليد �لطاقة �لكهربائية 

حمطات �لطاقة �حلر�رية، �لتي ت�صتاأثر باأكرث من 93 يف 

يف  مبني  هو  وكما  �الجمالية.  �ملركبة  �لقدرة  من  �ملئة 

يف  مركبة  كهربائية  طاقة  قدرة  �أعلى  توجد   ،7 �ل�صكل 

�ل�صعودية )45.477 ميغاو�ط( تليها م�صر، وتوجد �أدنى 

 OAPEC,( )قدرة يف جيبوتي و�ل�صومال )80 ميغاو�ط

.)2010

�ن معدل تزويد �لكهرباء يف �لبلد�ن �لعربية مرتفع ن�صبيًا، 

يف  مبني  هو  كما  ��صتثناء�ن،  هما  و�ل�صود�ن  �ليمن  لكن 

�لعربية  �لبلد�ن  يف  �لكهرباء  تزويد  ومعدالت   .8 �ل�صكل 

�ملنتجة  �لبلد�ن  لبع�ض  وتتو�فر  �لعاملي.  �ملعدل  من  �أعلى 

للنفط، مثل �المار�ت، معدالت تزويد بالكهرباء ت�صل �ىل 

.)UNDP, 2010( 100 يف �ملئة

ا�شتهالك النفط والغاز الطبيعي يف البلدان العربية )الف طن من مكافئ النفط يف اليوم(ال�شكل 12
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 هـ. ا�شتهالك الطاقة

�لبلد�ن  يف  عليها  و�لطلب  �لطاقة  ��صتهالك  يف  �الرتفاع 

�القت�صادي  �لن�صاط  و�زدياد  �حل�صرنة  تدفعه  �لعربية 

و�لنمو �ل�صكاين و�لت�صنيع. وتعتمد �لبلد�ن �لعربية كثريً� 

على �لنفط و�لغاز لتلبية �لطلب �ملنزيل على �لطاقة، �لذي 

ي�صتاأثر بنحو 98.2 يف �ملئة من �جمايل �ال�صتهالك �لعربي 

.)OAPEC, 2009( 2009 للطاقة عام

بيار اخلوري

يف اآذار )مار�س( 2010، وافقت حكومة لبنان على خطة عمل وطنية قدمتها 

وزارة الطاقة واملياه لتخ�شي�س 9 ماليني دوالر لتمويل برامج حفظ الطاقة 

وقود  لدعم  اأ�شاًل  ُخ�ش�شت  ميزانية  من  املبلغ  حتويل  مت  وقد  البالد.  يف 

الديزل. ومن االأهداف الرئي�شية للخطة ا�شتبدال ثالثة ماليني ملبة متوهجة 

)incandescent(، بثالثة ماليني ملبة فلورية )fluorescent( مدجمة 

يف املنازل يف اأنحاء لبنان، وذلك جمانًا للم�شتهلك، بكلفة 7 ماليني دوالر.

عن  تقل  الطاقة  من  كمية  ت�شتهلك  املدجمة  الفلورية  اللمبات  اأن  ثبت  لقد 

ا�شتهالك اللمبات املتوهجة يف حني تكلف اأقل طوال مدة عمرها، كما اأنها توفر 

اإ�شاءة فعالة. وبرنامج اال�شتبدال جزء من حماولة اللغاء اللمبات املتوهجة 

اأ�شل  املنزلية، من  الكهرباء  على مراحل. و�شوف ي�شتفيد مليون م�شرتك يف 

ما جمموعه 1،4 مليون، من هذه اخلطة، التي ُو�شعت يف اطار »اآلية التنمية 

املبادرة  هذه  وترافق  دويل.  دعم  على  للح�شول  موؤهلة  اأنها  اأي  النظيفة«، 

حملة توعية حتث اجلمهور على تبني تدابري حفظ الطاقة.

ن�شاأ امل�شروع طبقًا الجراءات اآلية التنمية النظيفة بهدف املطالبة باعتمادات 

 970 االآلية  ح�شابات  وفق  الوفورات  وتبلغ  الكربون.  اأوك�شيد  ثاين  خف�س 

جيغاواط �شاعة من الكهرباء، اأي ما يعادل 181 مليون دوالر. و�شوف تخف�س 

انبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون مبقدار 806000 طن. وا�شافة اىل ذلك، �شوف 

الطلب على احلمل مبقدار 160 ميغاواط من قدرة احلمل  امل�شروع  يخف�س 

الذروي. ويتحول التخفي�س يف الطلب على احلمل الذروي اىل وفورات حا�شمة 

تخفي�س  من  اجلمهور  ي�شتفيد  و�شوف  للحكومة.  العامة  املوازنة  مل�شلحة 

انبعاثات ملوثات الهواء ومن تخفي�س فواتري الكهرباء.

بداأ توزيع اللمبات الفلورية يف ت�شرين االأول )اأكتوبر( 2010 و�شوف ينجز يف 

كل  يف  ال�شعبية  املعنية  اجلهات  مع  ت�شاورية  لقاءات  عقدت  وقد  مراحل.   6

منطقة من البالد مبوازاة حملة توعية. ويتم توزيع اللمبات يف اأنحاء لبنان 

كهرباء  �شركة  يف  الكهرباء  فواتري  جباة  مع  وبالتعاون  البلديات  طريق  عن 

لبنان.

بيار اخلوري، مدير امل�رشوع ـ املركز اللبناين حلفظ الطاقة.

وكما هو مو�صح يف �ل�صكل 9، فاإن �لنقل هو �لقطاع �لرئي�صي اللمبات املوفرة للطاقة يف لبنان

�مل�صتهلك للطاقة يف �ملنطقة �لعربية، �إذ ي�صتاأثر بنحو 30 يف 

�ل�صناعة بن�صبة  �ملئة من �ال�صتهالك �الجمايل، يليه قطاع 

�ل�صكنية  �لقطاعات  وتكمل   .)IEA, 2010 a( �ملئة  يف   27

�ملئة.  يف   43 �لبالغة  �ملتبقية  �لن�صبة  و�لزر�عية  و�لتجارية 

�لرئي�صية  �مل�صادر  �لطاقة  ��صتهالك  من  �لنمط  هذ�  ويحدد 

عن  نبئ  يحُ كثرية  حاالت  ويف  �لدفيئة،  غاز�ت  النبعاثات 

مطلوبة  �صتكون  �لتي  �ل�صيا�صية  و�لتد�بري  �الأولويات 

لتخفي�ض هذه �النبعاثات.

خالل  �ملنطقة  يف  �ملنزيل  �ال�صتهالك  منو   10 �ل�صكل  يبني 

��صتهالك  �جمايل  بلغ   ،2009 �لعام  ويف  �الأخري.  �لعقد 

�لطاقة 10.9 برميل من مكافئ �لنفط يف �ليوم باملقارنة مع 

 OAPEC,(2000 عام  �لنفط  مكافئ  من  برميل  مليون   6.8

.)2009; OAPEC, 2005

على  �ملنطقة  يف  �لطاقة  ��صتهالك  يعتمد  �صابقًا،  ذكر  كما 

يف   98 بنحو  ي�صتاأثر�ن  �للذين  �لطبيعي،  و�لغاز  �لنفط 

�أن  يف  �لنفط  وي�صتمر  �لطاقة.  ��صتهالك  �جمايل  من  �ملئة 

��صتعمال  �زدياد  رغم  على  للطاقة  �لرئي�صي  �مل�صدر  يكون 

على  �لطلب  ن�صف  من  �أكرث  �لنفط  ويلبي  �لطبيعي.  �لغاز 

�ملئة  يف   53 بنحو  ��صتاأثر  وهو  �لعربية،  �لبلد�ن  يف  �لطاقة 

عام 2009. لكن �لعقد �الأخري �صهد حتواًل تدريجيًا �ىل �لغاز 

�لطبيعي من 41 يف �ملئة عام 2000 �ىل نحو 45 يف �ملئة عام 

فيما  ذ�تها،  �لفرتة  خالل  �لفحم  ح�صة  و�نخف�صت   .2009

�ملئة  يف   13 بلغت  �أعلى  ح�صة  �لكهربائية  �لطاقة  حققت 

)OAPEC, 2001; OAPEC, 2009(.، كما هو مو�صح يف 

�ل�صكل 11.

ي�صري �ل�صكل 12 �ىل �الجتاهات يف ��صتهالك �لنفط و�لغاز 

معدل  بلغ  �الأخري  �لعقد  وخالل  �لعربية.  �ملنطقة  يف 

�لنمو �ل�صنوي ال�صتهالك �لنفط 6.4 يف �ملئة باملقارنة مع 

 OAPEC, 2010; OAPEC,( 9.8 يف �ملئة للغاز �لطبيعي

.)2005

 4.8 �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لبرتولية  �ملنتجات  ��صتهالك  بلغ 

�خلام  �لنفط  ز�ل  وما   .2009 عام  �ليوم  يف  برميل  مليون 

وم�صايف  �لطاقة  حمطات  يف  كوقود  مبا�صرة  ي�صتعمل 

�لنفط يف عدة بلد�ن عربية، وهو ي�صتاأثر بن�صبة 9.3 يف �ملئة 

من �جمايل ��صتهالك �ملنتجات �لبرتولية. ي�صري �ل�صكل 13 

�ىل �أمناط ��صتهالك �ملنتجات �لبرتولية يف �لبلد�ن �لعربية 

هو  �لنقل  وقطاع   .)OAPEC, 2005; OAPEC, 2009(

بنحو  ي�صتاأثر  �إذ  �لبرتولية،  للمنتجات  �لرئي�صي  �مل�صتهلك 

58 يف �ملئة من �جمايل �ال�صتهالك.
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و. �شيا�شات الطاقة العربية الراهنة

�لوقود  على  �لكبري  �العتماد  فان  �صابقًا،  بحثه  مت  ما  وفق 

�لطاقة  قطاع  يف  �حلالية  �الجتاهات  �أن  يعني  �الأحفوري 

�أكرث  �أمناط  حتقيق  ويتطلب  م�صتد�مة.  غري  هي  �لعربي 

��صتد�مة النتاج �لطاقة و��صتهالكها �عتماد �صيا�صات طاقة 

خ�صر�ء لتقليل �لتعر�ض الأ�صر�ر �قت�صادية، وتلبية �رتفاع 

و�لت�صدي  �لهو�ء،  تلوث  وتخفي�ض  بفعالية،  �لطلب  كلفة 

نحو  على  بذلك  �لتعهد  مت  وقد  �لكربونية.  لالنبعاثات 

لال�صتهالك  �لعربية  �القليمية  »�ال�صرت�تيجية  يف  مر�ض 

�لعرب  �لوزر�ء  جمل�ض  �أقرها  �لتي  �مل�صتد�م«  و�النتاج 

�مل�صوؤولني عن �صوؤون �لبيئة )LAS, 2009(، �لتي حددت 

حت�صني  منها  �ال�صرت�تيجية،  �الأهد�ف  من  جمموعة 

قطاع  يف  �ملتجددة  �لطاقة  ح�صة  وزيادة  �لطاقة،  كفاءة 

خ�صو�صًا  �ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  ون�صر  �لطاقة، 

ذ�تها  �ال�صرت�تيجية  ولكن  و�لنائية.  �لريفية  �ملناطق  يف 

حتدد قائمة �صاملة للتدخالت �ل�صيا�صية �ملطلوبة لتحقيق 

هذه �الأهد�ف. وهذه ت�صمل، على �صبيل �ملثال ال �حل�صر، 

توؤثر  �لتي  �حلالية  �لطاقة  �صيا�صات  يف  ��صالحات  �دخال 

�ملالية  �العانات  ت�صتخدم  �لتي  و�حلو�فز  �الأنظمة  يف 

�لبيئية  �لتكاليف  �العتبار  يف  تاأخذ  و�الأ�صعار،  و�ل�صر�ئب 

للطاقة  �ملالية  �العانات  على  �حلفاظ  مع  و�الجتماعية، 

يف  خ�صو�صًا  �لطاقة،  كفاءة  وحت�صني  �لفقر�ء،  �أجل  من 

وتوليد  و�لنقل  �لطاقة  ��صتهالك  يف  �مل�صرفة  �ل�صناعات 

�لطاقة، وتعزيز تطوير تكنولوجيات �لطاقة �ملتجددة على 

نطاق و��صع، ودعم �د�رة نوعية �لهو�ء من خالل تخطيط 

ح�صري �أف�صل.

ذ�تها  �ال�صرت�تيجية  �أو�صت  �الأهد�ف،  هذه  ولتحقيق 

�أن  يجب  �لتي  و�لتد�بري  �ل�صيا�صات  من  و��صعة  مبجموعة 

تاأخذها �لبلد�ن �لعربية يف �العتبار بغية �النتقال �ىل �إد�رة 

�أكرث ��صتد�مة �قت�صاديًا وبيئيًا لقطاع �لطاقة. وت�صعى هذه 

�ل�صيا�صات و�لتد�بري �ىل حتقيق ما ياأتي:

• �ملناطق 	 يف  خ�صو�صًا  �ملجتمعات،  جميع  قدرة  زيادة 

�لريفية و�لنائية، على �لو�صول �ىل �لطاقة.

• �عادة �لنظر يف �صيا�صات �لطاقة و�لتد�بري �لت�صجيعية 	

تكامل  ل�صمان  �لطاقة  تعرفات  فيها  مبا  �حلالية، 

�الد�رة  ولدعم  و�الجتماعية،  �لبيئية  �لتكاليف 

�ل�صليمة للقطاع مع �حلفاظ على دعم �لطاقة من �أجل 

�لفقر�ء.

نداء هالل

يف كثري من حقول النفط، يتم انتاج كميات كبرية من الهيدروكربونات 

حقل  على  ي�شح  هذا  ال�شطح.  اىل  ا�شتخراجه  عند  اخلام  النفط  مع 

نفط  برميل  الـ300000  من  كثري  يحتوي  حيث  قطر،  يف  ال�شاهني 

التي يتم انتاجها يومياً على ن�شبة كبرية من هذا الغاز »امل�شاحب«. 

قبالة  الذي يقع على بعد 70 كيلومرتاً  اآبار احلقل،  وعندما مت حفر 

�شاحل قطر ال�شمايل ال�شرقي عام 1992، كان هناك طلب �شغري على 

الغاز. لذلك، كان الغاز امل�شاحب ُيحرق عادة، يف عملية تعرف بحرق 

امل�شببة  الغازات  انبعاثات  يف  ت�شاهم  وهي   ،)Flaring( الغاز 

هو  الغاز  حرق  ذلك،  اىل  وا�شافة  املناخ.  وتغري  احلراري  لالحتبا�س 

ذلك  منذ  ارتفع  الغاز  على  الطلب  لكن  وااليرادات.  للموارد  هدر 

اأعلى  املنتجني، بني  كبار  التي هي من  ت�شنيف قطر،  احلني، ومت 

نافثي االنبعاثات الكربونية للفرد يف العامل.

من  املئة  يف   20 عن  م�شوؤولة  كانت  وحدها  ال�شاهني  حقل  عمليات 

حرق الغاز يف قطر، حني ُي�شتخدم فقط 3 يف املئة من الغاز امل�شاحب 

اأويل  �شركتا مري�شك  اأطلقت  العام 2004،  املوقع. ويف  لال�شتهالك يف 

قطر وقطر للبرتول م�شروع ا�شتخال�س وا�شتخدام غاز حقل ال�شاهني 

النفطي بغية تاأهيله مبوجب اآلية التنمية النظيفة. يف احلقل الذي 

ال�شمال  مربعًا والذي يقع فوق حقل  تبلغ م�شاحته 2214 كيلومرتاً 

للغاز، وهو االأكرب يف العامل، مت تركيب مرافق جديدة لتجميع ونقل 

اىل  الحقًا  وحتويله  ال�شمال،  حقل  يف  األفا  من�شة  اىل  امل�شاحب  الغاز 

معمل معاجلة الغاز يف م�شيعيد. ومنذ ذلك احلني، يتم انتاج نحو 

يف  مبا  يوميًا،  احلقل  يف  امل�شاحب  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون   6.2

ذلك الغاز الطبيعي اجلاف وغاز البرتول امل�شال واملكثفات. ومن تلك 

من  م�شيعيد  اىل  يوميًا  مكعب  مرت  مليون   3.5 حتويل  يتم  الكمية، 

مرت  مليون   850 ا�شتهالك  ويتم  والت�شدير،  املحلي  اال�شتهالك  اأجل 

 1.1 فقط  وُيحرق  واحلرارة،  الطاقة  لتوليد  املوقع  يف  يوميًا  مكعب 

مليون مرت مكعب يوميًا.

يبلغ  اإذ  الكربونية،  االنبعاثات  لتخفي�س  قطر  يف  االأكرب  هو  امل�شروع 

يف  اأي�شًا  ي�شاهم  وهو  ال�شنة.  يف  طن  مليون   2.5 التخفي�س  معدل 

اأن  جهود كفاءة الطاقة يف البالد من خالل زيادة االمدادات من دون 

يرفع ذلك ا�شتهالك الوقود االأحفوري. وا�شافة اىل ذلك، تعتقد �شركتا 

اآلية جديدة لتمويل  اأنهما ت�شعان  اأويل قطر وقطر للبرتول  مري�شك 

التكنولوجيات اخل�شراء وت�شجيع تطوير م�شاريع منوذجية قائمة 

على التكنولوجيات النظيفة يف قطر وال�شرق االأو�شط.

نداء هالل هي كاتبة يف جملة "البيئة والتنمية".

ا�ستخال�ص وا�ستخدام غاز حقل ال�ساهني النفطي
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• �الأنظف 	 �لتكنولوجيات  يف  �ال�صتثمار�ت  ت�صجيع 

�ملتعلقة بالتنقيب عن �لنفط و�لغاز و�إنتاجهما، و�عتماد 

و�الجتماعية  �لبيئية  �لتاأثري�ت  لتخفيف  تد�بري 

للقطاع.

• وم�صاريع 	 �الأقاليم  بني  �لكهرباء  �صبكات  ربط  تعزيز 

�صبكات �لغاز �لطبيعي.

• و�إد�رة 	 تاأ�صي�ض  يف  �خلا�ض  �لقطاع  م�صاركة  ت�صجيع 

و�صبكات  �لطاقة  حمطات  فيها  مبا  طاقة،  مر�فق 

�لتوزيع.

• و��صتهالكها، 	 �لطاقة  �إنتاج  يف  �لكفاءة  حت�صني 

و�لكهرباء  �لنقل  وو�صائل  �ل�صناعات  يف  خ�صو�صًا 

�مل�صرفة يف ��صتهالك �لطاقة.

• تعزيز �نتاج و��صتعمال �أنو�ع �لوقود �الأنظف.	

• �لطاقة 	 تكنولوجيات  ��صتعمال  وتعزيز  تطوير 

�ملتجددة.

• دعم وت�صجيع �النتاج �الأنظف يف قطاع �لطاقة.	

• دعم �د�رة نوعية �لهو�ء من خالل �لتخطيط �حل�صري 	

نظم  وتاأ�صي�ض  �أف�صل،  ب�صكل  �الأر��صي  و��صتخد�م 

�مل�صتد�م  للنقل  �قليمية  وحتت  �قليمية  و�صبكات 

و��صتعمال �صيار�ت �أنظف.

تنمية  �أجل  من  للطاقة  �صر�كة  تاأ�صي�ض  بالفعل  ومت 

عن  �مل�صوؤولني  �لعرب  �لوزر�ء  جمل�ض  خالل  من  م�صتد�مة 

مبا  �قليمية،  منظمات  مع  �لوثيق  بالتعاون  �لبيئة  �صوؤون 

فيها منظمة �الأقطار �لعربية �مل�صدرة للنفط وبرنامج �الأمم 

�ملتحدة للبيئة و�للجنة �القت�صادية و�الجتماعية لغرب �آ�صيا 

�لتابعة لالأمم �ملتحدة.

وباملثل، فاإن �لقمة �لعربية للتنمية �القت�صادية و�الجتماعية 

�لتي عقدت يف �لكويت عام 2009 �صددت ح�صرً� على تعزيز 

حت�صني  يف  خ�صو�صًا  �لطاقة،  جمال  يف  �لعربي  �لتعاون 

�لطاقة  تطوير  وتعزيز  �لطاقة،  �أبحاث  ودعم  �لطاقة،  كفاءة 

�ملتجددة كو�صيلة لتحقيق تنمية م�صتد�مة )�الأمانة �لعامة 

لوزر�ء �لكهرباء �لعرب، 2010(.

طاقة  اىل  التحول  دون   حتول  التي  العوائق  ز. 

خ�شراء

العتماد  �لعربية  �لدول  �تخذتها  �لتي  �لقر�ر�ت  رغم  على 

يجب  عو�ئق  هناك  ��صتد�مة،  �أكرث  طاقة  ��صرت�تيجية 

�لت�صدي لها لتحقيق تقدم. �ن �رتفاع ��صتهالك �لطاقة لكل 

فرد يف �لبلد�ن �ملنتجة للنفط، ف�صاًل عن �رتفاع كثافة �لطاقة 

جدية  حتديات  ي�صكل  �لعاملي،  �ملعدل  من  �أكرث  و�لكربون 

�أكرث ��صتد�مة ال�صتعمال �لطاقة. ويجب  للتحول �ىل �مناط 

تقدم  �أن  �أخرى،  جهة  من  للنفط،  �ملنتجة  غري  �لبلد�ن  على 

خدمات طاقة موثوقة يف �ملناطق �لريفية كجزء من جهودها 

تعاين  وعمومًا،  �حلياة.  نوعية  وحت�صني  �لفقر  الجتثاث 

�لطاقة  على  �لطلب  يف  مت�صارعًا  �رتفاعًا  �لعربية  �لبلد�ن 

ويجب  �قت�صادية.  وتنمية  وح�صرنة  �صكاين  بنمو  مدفوعًا 

�لعمل على ف�صل �لنمو �القت�صادي عن ت�صاعد كثافة �لطاقة 

و�لكربون �أثناء �لقيام بالتحول �ىل �أ�صكال �أكرث ��صتد�مة من 

من  عدد  تذليل  يجب  �أنه  عليه  �ملتعارف  ومن  �لطاقة.  نظم 

�لعو�ئق لرتويج �لطاقة �مل�صتد�مة يف �لبلد�ن �لعربية.
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هناك جمموعة من �لعو�ئق �لتي غالبًا ما ت�صع حلول �لطاقة 

�أو  �لتنظيمية  �أو  �القت�صادية  �خل�صارة  خانة  يف  �خل�صر�ء 

�لو�صع  �الأحفورية.  �لطاقة  �أ�صكال  من  باملقارنة  �ملوؤ�ص�صية 

هذه  ت�صنيف  وميكن  ��صتثناء.  لي�ض  �لعربية  �ملنطقة  يف 

�لعو�ئق على �لنحو �الآتي:

ـ العوائق ال�شيا�شية

كفاءة  تعزيز  دون  حتول  �لتي  �ل�صيا�صية  �لعو�ئق  ت�صمل 

�لطاقة و�أ�صكال �لطاقة �ملتجددة ما ياأتي:

م�صتوى  على  �صعفها  �أو  �ل�صيا�صية  �الإر�دة  �نعد�م    .1

�حلكومات و�ل�صركات.

�شليمان احلرب�س

اإنها نهاية النفط الرخي�س، لكنها لي�شت نهاية النفط قطعاً. لن تكون 

لدينا تلك الوفرة التي اعتدنا عليها يف املا�شي. وهناك اأي�شاً عن�شر بات 

معروفاً، هو اأن معظم الطلب اجلديد لنفط اإ�شايف �شوف ياأتي من البلدان 

النامية، ولي�س من بلدان منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية.

وعلى نطاق اأو�شع، �شوف تبداأ فرتة انتقالية خالل ال�شنني اخلم�شني 

التوقعات  للطاقة.  اأخرى  م�شادر  اىل  البرتولية  املنتجات  من  املقبلة، 

بعد  العاملي  الطاقة  ملزيج  الطاقة،  خرباء  و�شعها  التي  االأمد  الطويلة 

خم�شني �شنة اأو اأكرث، ت�شري اىل تنامي ح�شة الطاقات املتجددة وما يدعى 

»الفحم النظيف«. لكن اأحداً ال يعلم حقاً كيف �شيكون مزيج الطاقة بعد 

ن�شف قرن.

يف  الطاقة  مزيج  اأن  هو  اخلرباء،  جميع  عليه  يتفق  وحيد  اأمر  هناك 

مزيج  اىل  �شل�س  انتقال  ل�شمان  لكن،  تنوعاً.  اأكرث  �شيكون  امل�شتقبل 

الطاقة غري املعروف هذا، يجب اأال تتوقف التدفقات اال�شتثمارية لتطوير 

املوارد البرتولية، وعلى منظمة الدول امل�شدرة للبرتول »اأوبك« اأن توا�شل 

احلوار مع جميع االأطراف املعنية للحفاظ على التدفقات املطلوبة.

وثمة جانب اآخر متعلق بال�شنني اخلم�شني املقبلة، قلما ُيعريه النا�س 

انتباهاً، هو زيادة اال�شتهالك يف البلدان االأع�شاء. رئي�س �شركة اأرامكو 

على  املحلي  الطلب  اإن  موؤخراً  بو�شطن  يف  قال  الفالح  خالد  ال�شعودية 

الطاقة يف ال�شعودية كان يتوقع اأن يرتفع نحو 250 يف املئة بحلول �شنة 

2028، من نحو 3،4 ماليني برميل من مكافئ النفط يومياً عام 2009 

النفط  كمية  كثرياً  �شيخف�س  وهذا  يومياً.  برميل  ماليني   8،3 نحو  اىل 

املتبقية للت�شدير. ولننظر اىل العراق اأي�شاً. اإذا كان العراقيون �شيبداأون 

اإنتاج نحو اأربعة ماليني برميل يف اليوم، فلنتخيل الكمية التي �شوف 

ي�شتهلكونها، الأنهم يبنون بالدهم ويعتمدون كلياً على النفط.

اأول  ثم هناك م�شاألة »لعنة املوارد« واحلاجة اىل التنويع. اذا نظرنا اىل 

اأن تعتمد على  االأع�شاء  الدول  اأوبك، فهو يقول: »على  قرار �شادر عن 

دخل البرتول اىل حد كبري ملعادلة موازناتها الوطنية ال�شنوية«. لو كان يل 

�شياغة هذا الن�س االآن لكتبت نقي�شه، ولقلت اإن »على الدول االأع�شاء اأال 

ع. لقد �شكلت هذه الفقرة  تعتمد على...« بكلمات اأخرى، عليها اأن تنوِّ

عائقاً اأمام البلدان االأع�شاء منذ اليوم االأول، وهي ما زالت ت�شكل عائقاً. 

وبالطبع، يرتافق التنوع مع احلاجة اىل تطوير املوارد الب�شرية.

الذين  اأوبك،  خارج  من  النفط  منتجي  حول  هنا  كلمة  اأقول  اأن  يجب 

يتمتعون بالفوائد على ح�شاب �شواهم. لقد كانت اأوبك توؤدي الواجب 

اأذكر  ال�شوق.  ا�شتقرار  ل�شمان  اإجراءات  مراراً  واتخذت  عنهم،  نيابة 

اأنني تناولت طعام الع�شاء يف اأحد منتديات الطاقة يف مدينة اأك�شفورد 

النفط  �شركات  اإحدى  ادارة  جمل�س  رئي�س  بجانبي  وكان  الربيطانية، 

الكربى. �شاألته: »ماذا تظن �شيحدث لو بنيَت مرفقاً برتولياً بقدرة 100 

األف برميل يف اليوم وو�شعته قيد االحتياط وجمدته يف اليوم التايل؟« 

البلدان  اإن  التايل!«  اليوم  يف  وظيفتي  خ�شرت  »لكنت  وقال:  ابت�شم 

االأع�شاء يف اأوبك تقوم حالياً ببناء قدرة زائدة ال تنتجها. فما كلفة عدم 

اال�شتفادة من هذه القدرة املعطلة؟ اإنها كلفة هائلة، ميكن قيا�شها بعدد 

ا�شتثمار هذا  بناوؤها لو مت  التي ميكن  املدار�س وامل�شت�شفيات و�شواها 

اأوبك ال ي�شاركون يف حتمل  اآخر. واملنتجون من خارج  الراأ�شمال لوجه 

هذا العبء.

اأخرياً، يف ما يتعلق با�شتمرارية مقا�شد اأوبك واأهدافها، ال اأعتقد اأن على 

اأوبك كما وردت يف نظامها  اأن مهمة  اأن تعدل نهجها. ويف راأيي  املنظمة 

التكيف  على  قدرتها  على  حتافظ  اأن  ويجب  نافذة،  �شتبقى  الداخلي 

انها  تظن  كانت  اأوبك  لكن  امل�شتقبل.  يف  الكثرية  التحديات  ملواجهة 

ت�شتطيع مواجهة امل�شتقبل وحتدياته مبا تقوم به من اأمناط ال�شرف 

املتوا�شعة. غري اأنه على املنظمة اأن تفكر يف ميزانية طموحة وبتعديل 

نظام التوظيف، وحل م�شكلة تعيني االأمني العام، التي تربز كل ثالث 

عالقة  فهي  الوطنية  البرتول  و�شركات  اأوبك  بني  العالقة  اأما  �شنوات. 

ممتازة اإذا اأتت من اجتاه واحد، اأي ان ت�شتفيد اأوبك من جتربة بع�س 

ما  اأوبك  لدى  فلي�س  العك�س.  ولي�س  »اأرامكو«،  مثل  ال�شركات  هذه 

تقدمه ملثل هذه ال�شركة.

لكن  االأمد،  الطويلة  ا�شرتاتيجيتها  قليلة  اأ�شهر  منذ  اأوبك  اأ�شدرت  لقد 

عليها اأن حتّولها اىل خطة عمل قابلة للتطبيق والتطوير. اأما اذا ظلت 

تلك اال�شرتاتيجية خطوطاً عري�شة، فانها لن جتدي نفعاً.

�صليمان احلرب�س هو مدير عام �صندوق اأوبك للتنمية الدولية "اأوفيد". )هذه 

املقالة تعرب عن الراأي ال�صخ�صي للكاتب(.

تنويع م�سادر الطاقة وقاعدة االقت�ساد الوطني

ر�أي



الطاقةالف�شل 903

ومهمات  �أهد�ف  ذ�ت  وطنية  طاقة  �صيا�صة  �ىل  �الفتقار    .2

وقد  �ملتجددة.  �لطاقة  �أو  �لطاقة  كفاءة  لتعزيز  حمددة 

�أعلنت 9 بلد�ن عربية فقط عن هذه �الأهد�ف حتى �الآن.

بلد�ن  ولدى  و�ملوؤ�ص�صية.  �لقانونية  �الأطر  �صعف    .3

لتعزيز  جيد  ب�صكل  متطور  ت�صريعي  �طار  قليلة  عربية 

ولدى  �ملتجددة.  �لطاقة  وتكنولوجيات  �لطاقة  كفاءة 

�جلز�ئر فقط �طار تعرفات تغذية لتعزيز مو�رد �لطاقة 

�ملتجددة.

�لطاقة  �أ�صو�ق  حترير  عملية  �كتمال  وعدم  بطء    .4

ز�لت  ما  �لعربية،  �لبلد�ن  معظم  ففي  و�لكهرباء. 

�لطاقة.  �أ�صو�ق  على  تهيمن  �حلكومية  �الحتكار�ت 

و�لو�صل بال�صبكة و�لو�صول �ليها ال يتو�فر�ن بالت�صاوي 

لتكنولوجيات م�صادر �لطاقة �ملتجددة.

�صعف بر�مج �الأبحاث و�لتطوير �ملحلية، وم�صروفات    .5

�الأبحاث و�لتطوير �لتي تتكبدها �حلكومات و�ل�صركات 

منخف�صة، وموؤ�ص�صات �أبحاث �لطاقة �ملتجددة وكفاءة 

�أبعد  �ىل  �لتمويل  ينق�صها  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لطاقة 

�حلدود.

ـ العوائق ال�شوقية

�لبلد�ن  يف  �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة  كفاءة  �أ�صو�ق  تعرتي 

ما  ت�صمل  �لتي  �لعو�مل  من  عدد  نتيجة  �لفو�صى  �لعربية 

ياأتي:

�صعف �لقدرة على �د�رة ون�صر �ملعلومات حول �لفر�ض    .1

�ل�صوقية لتكنولوجيات كفاءة �لطاقة �أو�لطاقة �ملتجددة. 

وو�صطاء �الأ�صو�ق، مثل �حتاد�ت �ل�صناعات، نادرون.

طلب  �ىل  يوؤدي  �مل�صتهلكني  وعي  م�صتوى  �نخفا�ض    .2

منخف�ض يف �الأ�صو�ق. وكان هناك �صك و��صع �النت�صار 

�ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  وموثوقية  �أد�ء  حول 

�أد�ء  �صعف  �أو  �ملا�صية  �لتكنولوجيات  �خفاقات  نتيجة 

�ملنتجات �أو نق�ض �ملعلومات.

��صد�ر  وبر�مج  و�الختبار�ت  �لوطنية  �ملقايي�ض  �نعد�م    .3

�ل�صهاد�ت �لتي �أدت �ىل تركيبات رديئة �لنوعية ت�صببت 

يف  �مل�صتهلكني  و�أوقعت  �لتقنية  �مل�صاكل  من  بت�صكيلة 

�ملقايي�ض  �نعد�م  �أدى  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �لفو�صى. 

�ل�صهاد�ت  ��صد�ر  وبر�مج  و�الختبار�ت  �لوطنية 

بيار اخلوري

دعم  برنامج  لبنان  يف  واملياه  الطاقة  وزارة  اأطلقت   ،2010 العام  يف 

للم�شرتين  مايل  دعم  تقدمي  اأ�شا�س  على  ال�شم�شية،  املياه  �شخانات 

تقدم  املركزي،  لبنان  م�شرف  مع  �شراكة  خالل  ومن  مرة.  الأول 

معفاة  قرو�شًا  ال�شم�شية  املياه  �شخانات  مل�شرتي  التجارية  امل�شارف 

اىل  واإ�شافة  �شنوات.  خم�س  اىل  ت�شل  ت�شديد  فرتة  مع  الفائدة  من 

ذلك، تقدم وزارة الطاقة واملياه هبات للم�شرتين بغية ت�شريع رواج 

الذين  للم�شتهلكني،  ويحق  االأ�شواق.  يف  ال�شم�شية  املياه  �شخانات 

اللبناين  املركز  قبل  من  مقبولة  �شركات  من  ال�شخانات  ي�شرتون 

حلفظ الطاقة، اال�شتفادة من هبة 200 دوالر. وتغطي الهبة املقدمة 

من وزارة الطاقة واملياه ال�شخانات الـ 7500 االأوىل مبيزانية مقدارها 

الناجتة من  املحت�شبة  الوفورات  تبلغ  اأن  1.5 مليون دوالر. وميكن 

تركيب 7500 �شخان 22.5 جيغاواط �شاعة يف ال�شنة.

ي�شعى برنامج دعم �شخانات املياه ال�شم�شية من قبل وزارة الطاقة 

 20000 من  اأكرث  تركيب  ت�شهيل  اىل  املركزي  لبنان  وم�شرف  واملياه 

تطور  ت�شريع  هو  الفائدة  من  املعفى  القر�س  من  والهدف  �شخان. 

املركز  وي�شعى  لبنان.  يف  ال�شم�شية  بالطاقة  املياه  ت�شخني  �شوق 

اللبناين حلفظ الطاقة اإىل الوفاء بهدف حمدد هو 190000 مرت مربع 

من م�شاحة الالقطات املركبة اجلديدة بني 2010 و2014 والتو�شل 

امل�شروع.  نهاية  مع  مربع  مرت   50000 مقدارها  �شنوية  مبيعات  اىل 

للقدرة  املحدد  الهدف  ال�شخانات  �شوق  منو  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن 

ر  وُقدِّ  .2020 �شنة  مربع  مرت   1050000 ومقداره  االإجمالية  املركبة 

طاقة  من  �شاعة  جيغاواط   1000 على  يزيد  ما  مع  يتما�شى  هذا  اأن 

با�شتعمال  عنها  اال�شتغناء  يتم  التي  اجلديدة  االأحفوري  الوقود 

الطاقة ال�شم�شية بداًل من الكهرباء لت�شخني املياه. و�شوف يتعدى 

االنخفا�س املقدر النبعاثات غازات الدفيئة الرتاكمي 3 ماليني طن من 

ثاين اأوك�شيد الكربون مع نهاية �شنة 2020.

واملياه،  الطاقة  وزارة  اأطلقتها  وطنية  مبادرة  االأهداف  هذه  حددت 

املياه  العاملية لتحويل وتقوية �شوق ت�شخني  املبادرة  بال�شراكة مع 

االأمم  لربنامج  م�شرتك  تعاوين  برنامج  وهو  ال�شم�شية،  بالطاقة 

البيئة  ومرفق  للبيئة  املتحدة  االأمم  وبرنامج  االمنائي  املتحدة 

العاملي.

حقق الربنامج جناحاً يف خلق زخم ايجابي يف ال�شوق، التي �شهدت 

املئة.  يف   300 ن�شبة  ناهز  ال�شم�شية  املياه  �شخانات  على  كبرياً  طلبًا 

بال�شركات  اخلا�شة  الوطنية  البيانات  لقاعدة  تنقيح  اأحدث  واأ�شار 

املنتجة ل�شخانات املياه ال�شم�شية ن�شره املركز اللبناين حلفظ الطاقة 

اىل وجود اأكرث من 88 �شركة موؤهلة االآن.

والهدف هو تاأمني »�شخان مياه �شم�شي لكل منزل«يف لبنان.

بيار اخلوري، مدير امل�رشوع ـ املركز اللبناين حلفظ الطاقة.

لبنان يدعم �سخانات املياه ال�سم�سية
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تركيبات  �ىل  م�صر  يف  �ل�صم�صية  �ملياه  ل�صخانات 

�مل�صاكل  من  مبجموعة  ت�صببت  �لنوعية  رديئة  ملنتجات 

�النت�صار  و��صع  �صلبي  بفهم  ت�صبب  وهذ�  �لتقنية. 

عني  للم�صنِّ حادة  مالية  وم�صاكل  �مل�صتهلكني،  لدى 

�ملحليني.

و�لتوزيع  �ملحلي  و�لت�صنيع  �لتجميع  قدرة  �صعف    .4

كفاءة  تكنولوجيات  جمال  يف  و�ل�صيانة  و�لرتكيب 

قليلة،  بلد�ن  طورت  وقد  �ملتجددة.  و�لطاقة  �لطاقة 

وهذ�  �لقطاعات.  هذه  يف  حملية  قدرة  م�صر،  مثل 

جعل �لبلد�ن تعتمد �أكرث على �لنظم �مل�صتوردة �لعالية 

�ىل  �لنفاذ  م�صتويات  �نخفا�ض  �ىل  �أدى  ما  �لكلفة، 

�الأ�صو�ق نتيجة �صعف �لقدرة �ل�صر�ئية.

�لطاقة  كفاءة  ملحرتيف  و�لتدريب  �لتعليم  بر�مج  �نعد�م    .5

ما  ونادرً�  �مل�صتويات.  جميع  على  �ملتجددة  و�لطاقة 

�ملناهج  يف  �لطاقة  وكفاءة  �ملتجددة  �لطاقة  �دخال  يتم 

�لتعليمية �أو يف موؤ�ص�صات �لتدريب �ملهني.

�ملالئمة.  �لتمويل  بر�مج  و�نعد�م  �لت�صليف  تو�فر  عدم    .6

�ىل  �لو�صول  �مل�صاريع  مطورو  �أو  �مل�صتهلكون  يفقد  فقد 

ق�شبان الرياح فكرة جديدة طورتها �شركة Atelier DNA  للت�شميم 

يف نيويورك. فبـداًل من ا�شتعمال �شفرات �شخمة ت�شدم الرياح، فاإن 

ارتفاعها  يبلغ  والتي  باألياف كربونية  املقواة  الراتينج هذه،  ق�شبان 

55 مرتاً، تتكون من جمموعة اأقرا�س �شرياميك واأقطاب )اإلكرتودات( 

بفعل  الق�شبان  تتمايل  وعندما  وحيـد.  مركـزي  كابـل  بينها  ي�شل 

الرياح، تن�شغط االأقرا�س بع�شها على بع�س حمدثة �شحنة كهربائية 

الكهربائية  املبادئ  وفق  الق�شبان  هذه  تعمل  املجاورة.  االأقطاب  يف 

االإجهادية اأي حتويل احلركة اىل طاقة.

ُيجمع التيار الناجت بوا�شطة الكابل ويخزن قي بطاريتني عند قاعدة 

الق�شبان. وتقول ال�شركة ان جممل الطاقة الكهربائية التي ينتجها 

الأن  رياح،  توربينات  مزرعة  طاقة  يعادل  قد  الق�شبان  من  �شف 

الق�شبان ميكن اأن تكون اأكرث اكتظاظًا.

  Land Art Generator Initiative م�شابقة  يف  الت�شميـم  فاز 

الطاقة  وتوليد  اجلمالية  القيمة  بني  جتمع  من�شاآت  تكافئ  التي 

النظيفة على نطاق وا�شع. وعلى رغم اأن ق�شيب الرياح ما زال جمرد 

فكرة، فقد اختري ال�شتعماله يف مدينة م�شدر يف اأبوظبي، التي �شتكون 

اأول مدينة خالية من االنبعاثات الكربونية والنفايات يف العامل، حيث 

�شتتوىل 1203 ق�شبان رياح تغذية ال�شبكة بـ20 ميغاواط.

جملة البيئة والتنمية

ق�سبان الرياح بدل التوربينات يف مدينة م�سدر

حتليل �شيا�شات الطاقة يف بلدان عربية خمتارةاجلدول 1
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�أو  �لطاقة  وكفاءة  �ملتجددة  �لطاقة  ل�صر�ء  �لت�صليف 

�أو  �الئتمانية  �جلد�رة  �صعف  ب�صبب  فيهما  �ال�صتثمار 

�صحيح  هذ�  �لر�صاميل.  �أ�صو�ق  تعرتي  �لتي  �لفو�صى 

�أو  بالو�صاطة  �لتمويل  حيث  �لريفية  �ملناطق  يف  �أي�صًا 

و�ملغرب  لبنان  تغلب  لقد  غائب.  �جلزئي«  »�لت�صليف 

متويل  بر�مج  باعتماد  �لعو�ئق  هذه  على  وتون�ض 

مبدعة.

�دخل  �صيئ  نحو  على  �ملالية  �العانات  تخ�صي�ض    .7

مل�صاعدة  �لقليل  يفعل  هو  فيما  �ل�صوق،  �ىل  �لفو�صى 

�لفقر�ء. وقد �أدت �العانات �ملالية دورً� حا�صمًا يف تنمية 

�لو�صول  على  �لفقر�ء  قدرة  زيادة  ويف  �لريفية  �ملناطق 

�ىل خدمات �لطاقة �لع�صرية. �ن عدد �الأ�صخا�ض �لذين 

يف  خ�صو�صًا  مرتفع،  �ملنطقة  يف  �لفقر  خط  حتت  هم 

بع�ض �لبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملنخف�ض لكل فرد.

تاأثري�ت  �ىل  يوؤدي  قد  �لطاقة  عن  �لدعم  �ز�لة  فاإن  لذلك، 

�جتماعية �صلبية. لكن نظم �لدعم غري �لكفوءة تنفع �الأغنياء 

لت�صجيع  �صروري  �لدعم  و��صالح  �لفقر�ء.  تنفع  مما  �أكرث 

حلول �لطاقة �خل�صر�ء. �الأردن و�ملغرب متكنا بنجاح من �أن 

وهناك  للطاقة.  دعمهما  �صل�ض  وب�صكل  تدريجيًا  ي�صتبعد� 

�ىل  �لدعم  لو�صول  �صمانًا  �صيا�صية  �إ�صالحات  �ىل  حاجة 

�ل�صكان �مل�صتهدفني.

- العوائق االقت�شادية

�لطاقة  كفاءة  تكنولوجيات  تو�جه  ما  غالبًا  �قت�صاديًا، 

نتيجة  �ل�صوق  يف  عادلة  غري  مناف�صة  �ملتجددة  و�لطاقة 

عو�ئق �قت�صادية. وهذه ت�صمل ما ياأتي:

�لدعم �حلكومي �لكبري ل�صناعة �لنفط و�لغاز يجعل من    .1

�ل�صعب على �لتكنولوجيات �جلديدة �أو �لو�صيطة، مثل 

و�لطاقة  �لطاقة  بكفاءة  �ملتعلقة  و�خلدمات  �ملنتجات 

يف  �النت�صار  من  عالية  معدالت  حتقق  �أن  �ملتجددة، 

�ل�صوق.

�لر�صوم �جلمركية �ملرتفعة �ملفرو�صة على تكنولوجيات    .2

�لتكاليف  �ىل  ت�صيف  �ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة  كفاءة 

�جلدوى  يعيق  ما  �ملرتفعة،  �الأولية  �لر�أ�صمالية 

�لر�صوم  �صكلت  �ملثال،  �صبيل  على  �القت�صادية. 

�جلمركية عائقًا رئي�صيًا لن�صر �مل�صابيح �لفلورية �ملدجمة 

وقد  �الأخرية.  �الآونة  يف  ��صتبعادها  مت  حتى  م�صر  يف 

�أثبت ت�صجيع �لت�صنيع �ملحلي لهذه �ملنتجات �أنه �صيا�صة 

�صليمة لتخفي�ض �لتكاليف �الأولية.

�لوقود  ال�صتعمال  �خلارجية  �لتكاليف  جتاهل  يتم    .3

�لنظيفة.  �لطاقة  تكنولوجيات  مع  باملقارنة  �الأحفوري 

تدهور  مع  و�لغاز  �لنفط  على  �لكبري  �العتماد  ويرت�فق 

و�نعد�م  �لعامة  بال�صحة  تتعلق  �صلبية  ونتائج  بيئي 

جنيب �شعب

ل�شركة  الدافع  كان  اأوروبا  النووية يف  الطاقة  ا�شتخدامات  النقا�س حول 

»مورول« ال�شينمائية االيطالية اإىل اإنتاج فيلم وثائقي بعنوان: »الق�شية 

النووية«. مت عر�س الوثائقي يف مهرجان روما لالأفالم يف ت�شرين االأول 

زوايا  من  بقوة  الق�شية  لطرحه  جوائز  ح�شد  حيث   ،2009 )اأكتوبر( 

اأخالقية وبيئية واقت�شادية.

الفيلم ي�شاأل، بعد ربع قرن على كارثة مفاعل »ت�شرينوبيل« ال�شوفياتي، 

وثالثة عقود على االنفجار النووي يف مفاعل »ثري مايل اآيالند« االأمريكي، 

النووية  للحوادث  الكارثية  النتائج  لتحمل  اأخالقي  مربر  هناك  هل 

النووية  الطاقة  هل  الطاقة؟  من  املزيد  اإنتاج  اىل  احلاجة  لقاء  املحتملة، 

النووية، يف ا�شتفتاء  املفاعالت  اإيطاليا حظر  خيار ال بد منه؟ وهل قرار 

ح�شل عقب كارثة ت�شرينوبيل عام 1986، قرار �شائب؟

حني ات�شلت بي �شركة »مورول« قبل فرتة تطلب اجراء مقابلة لفيلم وثائقي 

اإنتاجه، رحبت بالفكرة.  عن الطاقة النووية يف املنطقة العربية تعمل على 

فقد وجدت من املفيد امل�شاهمة يف اإطالق نقا�س عربي جدي حول املو�شوع.

فوق  النووية  اال�شعاعات  النت�شار  املدمرة  االآثار  من  خائفون  اأنتم  »هل 

م�شابه  االيرانية  املفاعالت  يف  حادث  ح�شول  حال  يف  العربية  املنطقة 

حلادث ت�شرينوبيل؟« فاجاأين ال�شوؤال الذي افتتح به حمدثي املقابلة، اإذ 

قبل اأن يخاف اللبناين، مثاًل، من اآثار حادث نووي يف اإيران على م�شافة 

2000 كيلومرت من بريوت، عليه اأن يخ�شى حادثًا نوويًا يف مفاعل دميونا 

اال�شرائيلي على م�شافة 200 كيلومرت، هذا اإذا اقت�شر االأمر على حادث. 

فمفاعل دميونا ينتج روؤو�شاً حربية نووية، يف بلد قام اأ�شا�شًا على اإلغاء 

ال�شالح  انت�شار  حظر  معاهدة  على  التوقيع  يرف�س  وهو  اآخر،  �شعب 

املفاعالت  ع�شرات  املتو�شط،  ل�شاطئ  املقابل  املقلب  وعلى  النووي. 

النووية يف فرن�شا، يكفي ح�شول حادث يف واحد منها لتعرب اال�شعاعات 

البحر اإىل الدول العربية املتو�شطية. وعلى بعد 300 كيلومرت من بريوت، 

تعمل تركيا على بناء مفاعل نووي على �شاطئ »اأكويو« مقابل جزيرة 

قرب�س.

من  عديداً  »ولكن  معلقًا:  فقال  حماوري،  اأجبت  اإلينا،  اأقرب  كلها  هذه 

الدول العربية بداأت برامج الن�شاء حمطات نووية«. هذا �شحيح، قلت 

الطاقة،  م�شادر  يف  عجزاً  تعاين  الدول  فبع�س  متعددة.  والدوافع  له، 

وا�شتخدامه  ال�شتخراجه  تخطط  اليورانيوم  من  خمزونًا  متتلك  بينما 

بني املفاعل النووي وا�ستئ�سال املرارة

ر�أي



93 البيئة العربية: االقت�شاد االأخ�شر

جميعًا  وهذه  �لعاملية،  �الأ�صعار  وتقلبات  �لطاقة  �أمن 

�حلكومات  مو�زنات  على  �قت�صادية  تكاليف  تفر�ض 

�الأحفوري  �لوقود  العتماد  �لبيئية  و�لتاأثري�ت  �لعربية. 

)�أي  �لعامة  بال�صحة  تتعلق  بتكاليف  تت�صبب  ما  غالبًا 

خ�صارة �النتاجية ب�صبب �ملر�ض وتكاليف �ال�صت�صفاء(، 

خ�صائر  و�أخريً�  �الأ�صماك،  وم�صائد  �لغابات  يف  وتر�جع 

در��صات  وجدت  �ملناخ.  بتغري  ترتبط  �لتحتية  �لبنى  يف 

 7 يف  �لبيئي  �لتدهور  تكاليف  �أن  �لدويل  �لبنك  �أجر�ها 

بلد�ن عربية ترت�وح بني 2.1% و7.4% من �لناجت �ملحلي 

 Croitoru and( خمتلفة  و�صنو�ت  لبلد�ن  �الإجمايل 

Sarraf, 2010(. وقدرت �لدر��صات هذه �خل�صائر بن�صبة 
4.8 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف م�صر )1999( 

و3.7 يف �ملئة يف �ملغرب )2000( و3.6 يف �ملئة يف �جلز�ئر 

يف  �لتكاليف  هذه  دمج  على  �لقدرة  لكن   .)1998(

�حل�صابات �لوطنية مفقودة يف �ملنطقة �لعربية.

قطاع  تخ�سري  اىل  املو�سلة  ال�سيا�سات   .III
الطاقة

و��صتهالكها  �لطاقة  النتاج  ��صتد�مة  �أكرث  �أمناط  �ىل  �لتحول 

�لطاقة،  باأمن  �ملتعلقة  �لطلبات  ملو�زنة  جديدً�  نهجًا  يتطلب 

مع  �ملناخ،  وتثبيت  �لنظيف،  و�لهو�ء  �لفقر،  وترية  وتخفي�ض 

�ال�صتمر�ر يف تعزيز �لتنمية �القت�صادية. و�ال�صتثمار يف نظام 

�لطلبات  هذه  لتلبية  �أ�صا�صًا  �عتباره  ينبغي  �خل�صر�ء  �لطاقة 

و�إد�رة �لتوتر يف ما بينها. و�إجر�ء �لتحول من �قت�صاد »بني« 

حتقيقه  ميكن  �لعربية  �لبلد�ن  يف  »�أخ�صر«  �قت�صاد  �ىل 

�أن  ويجب  موؤ�ص�صية.  وتغيري�ت  �صيا�صية  ��صالحات  باعتماد 

للعو�ئق  �لت�صدي  على  قادرة  �ملطلوبة  نة  �ملمكِّ �الأو�صاع  تكون 

مع  �صابقًا،  بحثها  مت  �لتي  و�القت�صادية  و�ل�صيا�صية  �ل�صوقية 

�قرت�ح �أنظمة وحو�فز حمددة من �أجل �لتحول.

طاقوية  وبر�مج  �صيا�صات  �لعربية  �لبلد�ن  بع�ض  �عتمدت 

متنوعة ت�صتهدف �الأبنية وو�صائل �لنقل و�ل�صناعات. وت�صمل 

هذه �ل�صيا�صات توجيهات تنظيمية و�تفاقيات طوعية وحو�فز. 

ووفق �ملركز �القليمي للطاقة �ملتجددة وكفاءة �لطاقة، حددت 

�لطاقة  كفاءة  دون  حتول  �لتي  �لعو�ئق  عدة  عربية  بلد�ن 

على  �لطلب  يف  تغيري�ت  �دخال  على  ت�صجع  تد�بري  و�تخذت 

�لطاقة )Kraidy, 2010(. �جلدول 1 يلخ�ض هذه �لتد�بري �لتي 

�تخذتها بع�ض �لدول �لعربية لزيادة كفاءة �لطاقة.

اأ. االأنظمة

�الأدو�ت  باأن  �الدر�ك  عند  عادة  �الأنظمة  �عتماد  يتم 

�القت�صادية وحدها لن تكون كافية لتحقيق �أهد�ف �صيا�صة 

غني  االآخر  والبع�س  االأردن.  مثل  النووية،  الطاقة  من  الكهرباء  النتاج 

النووية  التكنولوجيا  الدخول يف  التقليدية، لكنه يريد  الطاقة  مب�شادر 

حتت �شعار تنويع م�شادر الطاقة وت�شريع التنمية. لكن اخلطر هو يف 

املعدات  �شراء  اىل  لدفعها  حمتملني،  »اأعداء«  من  الدول  بع�س  تخويف 

اإىل هدر الرثوات الوطنية يف �شباق  النووية، ما قد يوؤدي  والتكنولوجيا 

بل  وامتالكها،  التكنولوجيا  يقوم على تطوير  لن  ال�شباق  عبثي. وهذا 

وبينهم  الدوليني«،  املبيعات  »مندوبي  من  جاهزة  معدات  �شراء  على 

روؤ�شاء دول، يعر�شون املفاعالت النووية والعتاد الع�شكري على طبق 

واحد مع مبادرات ال�شالم.

اأن ميتلك العرب  اأنت �شد  اأن جوابي ا�شتفز حمدثي، ف�شاأل: »هل  يبدو 

التكنولوجيا، مبا فيها النووية؟« اأنا اأرغب اأن يطّور العرب وميتلكوا كل 

التكنولوجيا، وكذلك العلم واالأدب والفن. لكن ماذا يعني �شراء مفاعل 

نووي، وما زال كبار القوم يق�شدون م�شت�شفيات اأوروبا واأمريكا للعالج 

ماذا  النووية،  املفاعالت  قبل  واالأمرا�س؟  اال�شابات  اأب�شط  من  حتى 

الفيزياء  اأو  اأو الهند�شة  اأكان يف الطب  حققنا يف جمال البحوث العلمية، 

اأو االجتماع؟ العرب ما زالوا يف اأدنى مرتبة بني  اأو االقت�شاد  اأو الكيمياء 

العلمي. فلنعترب:  للبحث  املخ�ش�شة  امليزانيات  العامل يف حجم  مناطق 

الدول العربية، التي تنتج 60 يف املئة من مياه البحر املحاّلة يف العامل، ما 

بالكامل، ويف معظم  الغيار  املعدات والتكنولوجيا وقطع  زالت ت�شتورد 

احلاالت ت�شتورد الفنيني وامل�شّغلني مع االآالت. فهل يكون لبناء مفاعل 

البحر؟  اأجهزة حتلية مياه  اأولوية فوق بناء م�شنع النتاج فيلرت  نووي 

اأو هل يكون اأهم من تطوير اخلدمات الطبية، فال ي�شطر املواطنون اإىل 

ال�شفر جلراحة ب�شيطة مثل ا�شتئ�شال املرارة؟

ويف النهاية، األي�س من االأجدى ا�شتثمار جميع االمكانات املتاحة للطاقة 

املتجددة، خا�شة من ال�شم�س والرياح، وهي متوافرة ونظيفة وماأمونة، 

قبل اإنتاج الكهرباء النووية؟

وجهة  حتديد  �شرط  وامتالكها،  التكنولوجيا  تطوير  العرب  حق  من 

ال�شالمة  اعتبارات  احرتام  و�شمن  احلقيقية  احلاجات  وفق  ا�شتعمالها 

بيع  بهدف  امل�شطنعة  التخويف  لعبة  يف  الوقوع  حذار  لكن  واالأمان. 

»ب�شائع« كا�شدة.

ورئي�س  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  االأمني  هو  �صعب  جنيب 

حترير ونا�رش جملة البيئة والتنمية.

اي�صت،  ميدل  بر�صبكتف  والتنمية،  البيئة  جملة  يف:  ن�رش  تعليق 

ميديرتان�س
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�لطاقة. وعمومًا، تفر�ض �الأنظمة تد�بري حمددة ت�صتخدم 

ت�صمل  وقد  حكومية.  ومر��صيم  ملزمة  قانونية  �أو�مر 

تتبناها  �أن  ميكن  �لتي  �لتنظيمية  �لتد�بري  من  جمموعة 

�لبلد�ن �لعربية ما ياأتي:

1. مقايي�س حمفظة الطاقة املتجددة

�أنظمة  �أو  �صيا�صات  هي  �ملتجددة  �لطاقة  حمفظة  مقايي�ض 

من  كهربائه  من  معينة  ن�صبة  بتوليد  �لبلد  تلزم  حكومية 

�لطاقة  حمفظة  مقايي�ض  �آلية  متجددة.  طاقة  م�صادر 

�أو  �حلكومية  �لطاقة،  مر�فق  عمومًا  تلزم  �ملتجددة 

�خلا�صة، باإنتاج جزء حمدد من كهربائها من م�صادر طاقة 

�اللتز�م  بهذ�  عمومًا  يفي  �أن  بلد  كل  على  ويجب  متجددة. 

مبا  �ملتجددة،  �لطاقة  م�صادر  من  جمموعة  با�صتخد�م 

�جلوفية  و�حلر�رة  �حليوية  و�لكتلة  و�ل�صم�ض  �لرياح  فيها 

�الأو�مر  بع�ض  حتدد  �أخرى.  متجددة  �أوم�صادر  و�ملياه، 

مزيج  �ملتجددة  �لطاقة  حمفظة  مبقايي�ض  �ملتعلقة  �مللزمة 

�لتكنولوجيا، لكن من �الأكرث تعقاًل ترك �ملر�فق حتدد �أف�صل 

جمموعة من م�صادر �لطاقة �ملتجددة لال�صتثمار فيها وفاًء 

للتطبيق  �لتكنولوجيا  هذه  قابلية  على  �ملبني  باملقيا�ض 

�لطاقة  حمفظة  مقايي�ض  �أن  ومبا  �القت�صادية.  و�جلدوى 

�خلا�ض  �لقطاع  على  تعتمد  فهي  لل�صوق،  ملزمة  �ملتجددة 

لتنفيذها. ومبا �أن مر�فق �لطاقة يف معظم �لبلد�ن �لعربية 

حمفظة  مقايي�ض  تنفيذ  فاإن  �حلكومات،  قبل  من  مملوكة 

�ملوؤ�ص�صية  �ال�صالحات  ت�صريع  يتطلب  �ملتجددة  �لطاقة 

�لطاقة  منتجي  �العتبار  يف  تاأخذ  لكي  �لطاقة  قطاع  يف 

�مل�صتقلني. وهذ� يتطلب �أي�صًا تاأ�صي�ض هيئة ناظمة ال�صد�ر 

الديزل احليوي يف االمارات العربية املتحدة من الزيت املتخلف من مطاعم ماكدونالدز

الت�شغيلية  باحللول  املتخ�ش�شة  فيولز«  »نيوترال  با�شرت �شركة 

الكفوءة بالطاقة انتاج الديزل احليوي )بيوديزل( بتحويل الزيت 

االمارات  يف  املحلية  ماكدونالدز  مطاعم  من  امل�شتعمل  النباتي 

لت�شغيل  املنتج  احليوي  الديزل  وي�شتعمل  املتحدة.  العربية 

ماكدونالدز،  ك�شركة  التابعة  اللوج�شتية  اخلدمات  �شاحنات 

من  امل�شتلم  والزيت  عادي.  ديزل  حمرك  اأي  يف  ا�شتعماله  وميكن 

الطعام، ولذلك يخف�س  الناجتة من حت�شري  املخلفات  ال�شركة هو 

باملقارنة مع وقود  املئة  اىل 80 يف  الكربونية بن�شبة 60  االنبعاثات 

الديزل التقليدي.

قيد  هو  اذ  نوعه،  من  االأول  لي�س  هذا  احليوي  الديزل  برنامج 

الت�شغيل من قبل مطاعم ماكدونالدز يف اأملانيا وبريطانيا ومناطق 

اأف�شل  مهمة  توؤدي  العملية  لكن  املتحدة.  والواليات  الربازيل  يف 

الطاقة  �شوؤون  يف  باحث  وهو  ميلز،  روبن  �شرح  فقد  االمارات.  يف 

اأن   )BBC( الربيطانية  االذاعة  هيئة  مع  مقابلة  يف  دبي،  مقره 

خطر الديزل احليوي هو اأن هناك امكانية باأن يتخرث، م�شكاًل مادة 

النهاية تتجمد على درجات حرارة منخف�شة. طبعًا،  هالمية ويف 

درجات احلرارة املنخف�شة لي�شت م�شكلة يف االمارات، ولذلك يزول 

هذا اخلطر.

�شعر  تدعم  االمارات  اأن  هي  البالد  تواجهها  واحدة  م�شكلة  هناك 

مثل  �شركات  على  ال�شعب  من  يجعل  ما  امل�شخة،  عند  الوقود 

اعترب رئي�س  اأن تناف�س وحتقق ربحاً. ومع ذلك،  نيوترال فيولز 

جمل�س ادارة نيوترال فيولز كارل فيلدر ذلك مبثابة فر�شة »لتكون 

�شركته اأكرث كفاءة واأكرث مناف�شة«.

االمارات هي ثامن اأكرب منتج للنفط يف العامل، ما يجعل الدعم الذي 

يلقاه م�شروع الديزل احليوي اأمراً م�شتغربًا. وقد با�شرت �شال�شل 

مطاعم اأخرى ابداء اهتمام بالربنامج اأي�شًا.

نيوترال  يف  املنتدب  االدارة  جمل�س  ع�شو  اجلفال  عبداللـه  يقول 

فيولز يف دبي التي باتت اأول منتج جتاري للديزل احليوي 100 يف 

املئة يف ال�شرق االأو�شط: »االآن اأ�شبحت ال�شركات اأكرث وعيًا للم�شائل 

البيئية وهي تريد اأن تكون، قدر امل�شتطاع، م�شتدامة بيئيًا«. وقد 

دعمت العملية ادارة التنمية االقت�شادية لدى حكومة دبي.

وينح�شر  فيولز  لنيوترال  الوحيد  الزبون  حاليًا  هي  ماكدونالدز 

بتو�شيعه  اآمااًل  هناك  لكن  املتحدة،  العربية  االمارات  يف  امل�شروع 

لي�شمل منطقة اأو�شع.
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�لطاقة  منتجي  قبل  من  لها  �المتثال  و�صمان  �لقو�نني 

�مل�صتقلني. يف �لعام 2010، كان لدى �أكرث من 100 بلد نوع 

�ملتجددة،  �لطاقة  باأهد�ف  �خلا�صة  �ل�صيا�صية  �لتد�بري  من 

.)REN21, 2010( 2005 باملقارنة مع 55 بلدً� عام

حدد عدد من �لبلد�ن �لعربية �أهد�فًا للطاقة �ملتجددة، كما 

هو مبني يف �جلدول 2. وقد �أعلنت �حلكومة �للبنانية �أنها 

تزمع �لوفاء مبقيا�ض حمفظة �لطاقة �ملتجددة �لبالغ 12 يف 

طاقة  وتعترب   .)REN21, 2010(  2020 �صنة  بحلول  �ملئة 

�قت�صاديًا،  جدوى  �الأكرث  �ملتجددة  �لطاقة  م�صدر  �لرياح 

�ملئة  يف   85 بنحو  تون�ض  يف  ت�صتاأثر  �أن  �ملتوقع  من  حيث 

من ح�صة �لطاقة �ملتجددة بحلول �صنة 2020. ولدى م�صر 

قدرة �صنوية على توليد طاقة �لرياح مقد�رها 550 ميغاو�ط 

م�صادر  ن�صر  �أن  يقدر  �الأردن،  ويف   .)NEEAP 2010a(

�لطاقة �ملتجددة من خالل مقيا�ض حمفظة �لطاقة �ملتجددة 

�لرئي�صية  �لطاقة  �نتاج  من  �ملئة  يف   10 بنحو  ي�صتاأثر  �صوف 

.)REN21, 2010( 2020 يف �لبالد بحلول �صنة

2. مقايي�س كفاءة الطاقة

�الأبنية  يف  �لنهائي  �ال�صتعمال  طاقة  كفاءة  حت�صني  �إن 

من  عامليًا  يعترب  و�لنقل  و�لت�صنيع  و�لتجارية  �ل�صكنية 

�لطاقة  ��صتهالك  تخفي�ض  ��صرت�تيجيات  بني  �أمانًا  �الأكرث 

بالتكاليف  �قت�صادً�  و�أكرثها  �لدفيئة  غاز�ت  و�نبعاثات 

)بالن�صبة �ىل �ملقد�ر نف�صه من �لفائدة �لنا�صئة منها(. ويتم 

�عتماد مقايي�ض كفاءة �لطاقة يف �أنحاء �لعامل للم�صاعدة يف 

�د�رة منو �لطلب على �لكهرباء، وتخفي�ض �أ�صعار �لكهرباء، 

وتقليل �النبعاثات، و�لت�صدي للمخاوف �ملتعلقة مبوثوقية 

.)IEADSM, 2010( لنظام�

�لطاقة.  بكفاءة  تتعلق  �أهد�فًا  عربية  بلد�ن  عدة  �أعلنت 

فحدد �ملغرب هدفًا لتحقيق وفر بن�صبة 12 يف �ملئة من كفاءة 

�لطاقة بحلول 2020، ولبنان 5 ـ 10 يف �ملئة بحلول 2020، 

و�جلز�ئر 16 يف �ملئة بحلول 2020، وم�صر 10 يف �ملئة بحلول 

2020 و15 يف �ملئة بحلول Kraidy, 2010( 2030(. وحددت 

�أنه  ويقدر   .2011 بحلول  �ملئة  يف   20 بن�صبة  هدفًا  تون�ض 

بني 2005 و2008، وفرت خطة �لطاقة �لنظيفة 1.2 بليون 

�لتون�صية  باحلكومة  �خلا�صة  �لكهرباء  فاتورة  من  دوالر 

ي�صدد  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  ويف   .)NEEAP, 2010b(

قانون �لكهرباء �لعامة للعام 2009 على تعزيز كفاءة �لطاقة 

لتحقيق  هدفًا  ويحدد  �القت�صادية  �لقطاعات  خمتلف  يف 

وفر يف �لطاقة بن�صبة 10 يف �ملئة بحلول 2020.

3. قوانني البناء الكفوء بالطاقة

عمومًا  بالطاقة  �لكفوء  �لبناء  ومقايي�ض  قو�نني  �صتعمل  تحُ

لتحديد �حلد �الأدنى ملتطلبات �لت�صميم و�الن�صاء �لكفوءين 

بالطاقة، يف ما يتعلق باالأبنية �جلديدة و�ملجددة �لتي توؤثر 

حياة  طو�ل  منها  �لناجتة  و�النبعاثات  �لطاقة  ��صتعمال  يف 

�ملبنى. وتوفر �الأبنية �لكفوءة بالطاقة، باال�صافة �ىل مز�ياها 

�ملعمارية �ملتقدمة، فو�ئد �قت�صادية وبيئية. وت�صغيلها �أكرث 

بالطاقة  �لكفوءة  �الأبنية  �أن  كما  بالكلفة.  و�قت�صادً�  ر�حة 

خالل  من  و�ل�صناعة  لالأعمال  �قت�صادية  فر�صًا  تخلق  قد 

ت�صجيع �لطلب على مو�د وتكنولوجيات جديدة.

اأهداف الطاقة املتجددة لدى العرباجلدول 2

االأهدافالبلد

رياح:100 ميغاواط بحلول 2015، حرارة �صم�صية: 170 ميغاواط بحلول 2015، فوتوفولطية �صم�صية: 5،1 ميغاواط بحلول 2015، توليد م�صرتك: 450 اجلزائر

ميغاواط بحلول 2015، طاقة �صم�صية مركزة: 500 ميغاواط بحلول 2010

توليد طاقة متجددة: 20% بحلول 2020، مبا يف ذلك 12% من الرياح )نحو 7200 ميغاواط( و8% من املياه والفوتوفولطية ال�صم�صيةم�شر

رياح: 600 ـ 1000 ميغاواط، فوتوفولطية �صم�صية: 300 ـ 6000 ميغاواط، نفايات اىل طاقة: 20 ـ 50 ميغاواطاالأردن

قدرة متجددة: 5% بحلول 2020الكويت

قدرة متجددة: 12% بحلول 2020لبنان

رياح: 280 ميغاواط بحلول 2012 و1500 ميغاواط بحلول 2030، طاقة �صم�صية مركزة: 50 ميغاواط بحلول 2012 و800 ميغاواط بحلول 2030، ليبيا

فوتوفولطية �صم�صية: 150 ميغاواط بحلول 2030

مياه �صاخنة �صم�صية: 400،000 مرت مربع بحلول 2012 و1،7 مليون مرت مربع بحلول 2020، رياح: 1440 ميغاواط بحلول 2015، مائية �صغرية: 400 املغرب

ميغاواط بحلول 2015

قدرة متجددة: 20% بحلول 2020فل�شطني

رياح: 330 ميغاواط بحلول 2011، ، فوتوفولطية �صم�صية: 15 ميغاواط بحلول 2011، مياه �صاخنة �صم�صية: 740،000 مرت مربع بحلول 2011تون�س

REN21, Global Status Report 2010 :امل�صدر
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لكفاءة  جذ�بًا  جمااًل  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لبناء  قطاع  يوفر 

�لن�صاط  مقيا�ض  �صوء  يف  �النبعاثات،  وتخفي�ض  �لطاقة 

حر�رية  قيا�صية  متطلبات  حتديد  مت  لبنان،  يف  �ملبنى.  يف 

�الأبنية  لغالفات  �حلر�ري  �الأد�ء  لتح�صني  باالأبنية  خا�صة 

�لتي يجب �أن تنعك�ض يف حت�صني �لر�حة وتخفي�ض �لطاقة 

�لالزمة لتدفئة وتربيد �ملكان )وز�رة �الأ�صغال �لعامة و�لنقل، 

2005(. وقد بو�صر يف م�صروع �قليمي يتعلق بكفاءة �لطاقة 

 MED( �ملتو�صط  �لبحر  حو�ض  بلد�ن  يف  �الن�صاء  قطاع  يف 

ENEC –(، بتمويل من �الحتاد �الأوروبي لزيادة ��صتعمال 
�جر�ء�ت كفاءة �لطاقة ونظم �لطاقة �ملتجددة يف �الأبنية يف 

 .)MED – ENEC 2011( �ملتو�صط  و�صرق  جنوب  بلد�ن 

�الأعمال،  وتطور  �ل�صيا�صية  �لن�صائح  عن  �لنظر  وب�صرف 

يجب �لت�صديد بنوع خا�ض على دعم بر�مج �الأبنية �لكبرية 

و�الأكرث كفاءة بالطاقة.

يف  �ل�صم�صية  �ل�صاخنة  باملياه  �خلا�صة  �مللزمة  �الأو�مر 

على  ومتناميًا  قويًا  �جتاهًا  متثل  �أن  ميكن  �جلديدة  �الأبنية 

قو�نني  تفر�ض  �أن  ويجب  و�ملحلي.  �لوطني  �مل�صتويني 

�لبناء �لوطنية م�صتويات دنيا للمياه �ل�صاخنة �ل�صم�صية يف 

�الأبنية �جلديدة و�ملجددة.

4. مقايي�س كفاءة وقود ال�شيارات

�لبلد�ن  يف  للطاقة  �مل�صتهلك  �لرئي�صي  �لقطاع  هو  �لنقل 

�ال�صتهالك  من  �ملئة  يف   30 بنحو  ي�صتاأثر  �إذ  �لعربية، 

�الجمايل )�أنظر �ل�صكل 9(. و��صافة �ىل ذلك، ي�صتاأثر وقود� 

جميع  من  �ملئة  يف   53 بـ  �لنقل  ل�صيار�ت  و�لديزل  �لبنزين 

على  يجب  لذلك،   .)13 �ل�صكل  )�أنظر  �لبرتولية  �ملنتجات 

�لبلد�ن �لعربية �أن حتدد مقايي�ض معدل �القت�صاد بالوقود 

وت�صعها مو�صع �لتنفيذ يف ما يتعلق بال�صيار�ت �جلديدة، 

وقد  �مل�صتوردة.  �ل�صيار�ت  على  �أد�ء  مقايي�ض  تفر�ض  و�أن 

يف  فعالة  تكون  �ل�صيار�ت  وقود  كفاءة  مقايي�ض  �أن  تبني 

طو�ل  �لدفيئة  غاز�ت  و�نبعاثات  �لوقود  ��صتهالك  تخفي�ض 

�أي  �الآن  حتى  هناك  لي�ض  �أنه  بالذكر  وجدير  �ل�صيارة.  عمر 

بوقود  �القت�صاد  بكفاءة  تتعلق  مقايي�ض  لديه  عربي  بلد 

�ل�صيار�ت. ومبا �أن حجم ��صطول �ل�صيار�ت يتنامى ب�صرعة 

بوقود  لالقت�صاد  مقايي�ض  تنفيذ  فاإن  �لعربية،  �لبلد�ن  يف 

�ل�صيار�ت يجب �أن يكون �أولوية.

5. مقايي�س كفاءة االأدوات واملعدات وامل�شابيح

تفر�ض  �أن  �لعربية  �لبلد�ن  يف  �لتنظيمية  �ل�صلطات  على 

و�مل�صابيح  و�ملعد�ت  �الأدو�ت  بكفاءة  تتعلق  �أد�ء  مقايي�ض 

و�ملر�فق  �لتجارية  و�ملكاتب  �ل�صكنية  �الأبنية  يف  �لكهربائية 

مر�حل  على  �لتخل�ض  يجب  ذلك،  �ىل  و��صافة  �ل�صناعية. 

�ملقايي�ض،  هذه  �عتماد  حاليًا  ويتم  �مل�صعة.  �مل�صابيح  من 

�أنحاء �لعامل بغية  �أد�ء �لطاقة، يف  مقرونة مبل�صقات تبني 

مت  وحيثما  �لطاقة.  كفاءة  يف  ممكن  حت�صن  �أكرب  حتقيق 

�لطاقة  يف  كبري  وفر  عن  غالبًا  �أ�صفرت  �لتد�بري  هذه  تنفيذ 

وتخفي�ض لالنبعاثات.

�أن ت�صتمل فئات �ملعد�ت �ل�صكنية على مكيفات هو�ء  ويجب 

��صاءة  ومثبتات  مياه  �صخانات  وعلى  �لغرف  ويف  مركزية 

مالب�ض.  وجمففات  ومالب�ض  �صحون  وغ�صاالت  وثالجات 

وبالن�صبة �ىل �الأبنية �لتجارية، يجب �أن ت�صتمل فئات �ملعد�ت 

حر�رة  وم�صخات  ومربد�ت  مركزية  هو�ء  مكيفات  على 

مكتبية  ومعد�ت  وثالجات  وم�صابيح  ماء  و�صخانات  ومر�وح 

)�أجهزة كومبيوتر ونا�صخات وطابعات وما�صحات و�صا�صات 

وماكينات بيع(. ويجب �أن تنطبق مقايي�ض �لكفاءة �خلا�صة 

باملر�فق �ل�صناعية على �ملحركات باأنو�عها و�أحجامها �ملختلفة 

�لال�صلكية،  و�لرتدد�ت  �ملقاومات  ذ�ت  �لكهربائية  و�الأجهزة 

�مل�صعة  و�مل�صابيح  �لهو�ء،  وتكييف  و�لتهوئة  �لتدفئة  ونظم 

و�لفلورية وم�صابيح �لتفريغ �لعايل �ل�صدة.

�ملنطقة  يف  و�ملعتمدة  بالطاقة  �ملتعلقة  �ملقايي�ض  وتختلف 

�أعدت  �ملثال،  �صبيل  على  ف�صورية،  �آخر.  �ىل  بلد  من 

تتعلق  مل�صقات  لو�صع  �صنة   15 مدته  برناجمًا   2003 عام 

بالكفاءة على �لثالجات، ما قد يحقق وفرً� �جماليًا مقد�ره 

51 جيغاو�ط �صاعة من �لكهرباء �صنويًا نتيجة لتنفيذ هذه 

و�صع  برنامج  يخف�ض  �صوف  �صنة،   15 وخالل  �ملقايي�ض. 

�ملل�صقات ��صتعمال �لكهرباء مبقد�ر 750 جيغاو�ط �صاعة، 

وهذه كمية كانت �صت�صتلزم �ن�صاء حمطة طاقة بقدرة 100 

حتظر  و�صوف   .)Brida and Kraidy, 2010( ميغاو�ط 

غري  �مل�صعة  �مل�صابيح  ��صتري�د  لبنان  يف  �لطاقة  �صيا�صة 

م�صروعًا  �أي�صًا  لبنان  و�أطلق   .2014 �صنة  بحلول  �لكفوءة 

لتوزيع 3 ماليني م�صباح فلوري مدمج كفوء بالطاقة على 

�لوحد�ت �ل�صكنية يف �أنحاء �لبالد من دون مقابل. وحددت 

وغ�صاالت  للثالجات  �لطاقة  بكفاءة  تتعلق  مقايي�ض  م�صر 

.)Blan Bleu, 2007( ملالب�ض ومكيفات �لهو�ء�

ب. احلوافز

1. ا�شالحات الدعم

�الأ�صر  النت�صال  للطاقة  م�صتهدف  دعم  �ىل  حاجة  هناك 

و�ملجتمعات �لريفية �ملنخف�صة �لدخل من �لفقر. لكن �لدعم 

�لعربية  �لبلد�ن  يف  و�لكهرباء  �الأحفوري  للوقود  �لو��صع 

�لدعم  هذ�  �أدى  وقد  �لفقر�ء.  على  �لرتكيز  يف  غالبًا  ف�صل 

وفر�ض  �لطاقة،  ��صتعمال  يف  مبالغة  �ىل  �مل�صتهدف  غري 

�لهيئات  قدرة  وقّيد  �حلكومية،  �لتمويالت  على  عبئًا 

�لناظمة على كبح �لطلب. وت�صتمل �لتاأثري�ت غري �ملبا�صرة 

�لهو�ء،  تلوث  و�زدياد  �القت�صادية،  �النتاجية  �نخفا�ض 
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و�رتفاع معدالت �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة.

�لوقود  ��صتهالك  لدعم  �لتدريجي  �ال�صتبعاد  يكون  وقد 

تطور  حتدد  كي  �حلكومات  لدى  قوية  �أد�ة  �الأحفوري 

نظامها �لطاقوي على �ملدى �لبعيد. وميكن ��صتعمال �لوفر 

من تخفي�ض �أو �ز�لة �لدعم �حلكومي كحو�فز مالية لتعزيز 

�ملتجددة.  �لطاقة  وم�صادر  �لطاقة  كفاءة  يف  �ال�صتثمار�ت 

و�صتكون هذه �حلو�فز مطلوبة لت�صريع ن�صر تكنولوجيات 

لتطور  �ملبكرة  �ملرحلة  خالل  �الأ�صو�ق  يف  �ملتجددة  �لطاقة 

 ،)IEA, 2009( �لدولية  �لطاقة  لوكالة  ووفقًا  �ل�صوق. 

 5.8 ن�صبته  �نخفا�ض  �ىل  للدعم  �لتام  �لرفع  يوؤدي  �صوف 

ف�ض �ملئة يف �النبعاثات �لكربونية بحلول 2020.

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

امل�شتعملني النهائيني

على �حلكومات �لعربية �أن تاأخذ يف �العتبار مبادر�ت توفر 

حو�فز ل�صر�ء معد�ت و�أدو�ت كفوءة بالطاقة من قبل �الأ�صر 

�حلو�فز  تقدمي  ميكن  �ملثال،  �صبيل  فعلى  و�ملوؤ�ص�صات. 

�لتدفئة  ونظم  �الأبنية  وغالفات  �لد�خلية  لالإ�صاءة  �ملالية 

و�لتربيد و�لتهوئة وت�صخني �ملياه �لتي توؤدي �ىل تخفي�ض 

يف �جمايل ��صتهالك �لطاقة و�لكهرباء يف �ملبنى. وميكن 

��صتعمال قيا�ض متدرج يكون مبوجبه مقد�ر �حلافز �ملايل 

متنا�صبًا مع �النخفا�ض يف ��صتهالك �لطاقة يف ما يتعلق 

تخف�ض  �لتي  �حلو�فز  هذه  �لتقليلدي.  �لقاعدي  باخلط 

دورً�  توؤدي  بالطاقة  كفوءة  وخدمات  منتجات  �صر�ء  كلفة 

رئي�صيًا يف حتفيز �لطلب عليها وتطوير �صل�صلة قيم قوية 

تتعلق بكفاءة �لطاقة.

قد ت�صمل �حلو�فز �ملالية �خلا�صة بكفاءة �لطاقة جمموعة 

�ل�صريبية،  �حلو�فز  فيها  مبا  �الأ�صكال،  من  متنوعة 

و�حل�صوم  �لفو�ئد،  �ملنخف�صة  و�لقرو�ض  و�لهبات، 

�لتاأجري  وبر�مج  �ل�صند�ت،  ��صد�ر  وبر�مج  �لت�صجيعية، 

�ملبنية  و�حلو�فز  بالتمليك،  ينتهيان  �للذين  و�ال�صتئجار 

تنفيذ  بالفعل  مت  وقد   .)DSIRE, 2011( �الأد�ء  على 

من  بالطاقة  كفوءة  م�صابيح  توزيع  ومت  �حلو�فز.  بع�ض 

دون مقابل يف لبنان و�المار�ت �لعربية �ملتحدة، وباأ�صعار 

قرو�ض  نحت  محُ تون�ض،  ويف  و�ملغرب.  م�صر  يف  مدعومة 

غري  �لقدمية  �لثالجات  ال�صتبد�ل  �لفو�ئد  منخف�صة 

�لكفوءة �لتي كانت قيد �ال�صتعمال الأكرث من 10 �صنو�ت، 

وبذلك مت ��صتبد�ل ما جمموعه 400 �ألف وحدة.

�ن ت�صجيع و�صع مقايي�ض ومل�صقات تتعلق بكفاءة �لطاقة 

قوية  حو�فز  يوفر  �أن  �صاأنه  من  �لكهربائية  �الأدو�ت  على 

يف  منتجاتهم،  يف  �لطاقة  كفاءة  يح�صنو�  كي  للمنتجني 

التخاذ  يحتاجونها  �لتي  باملعرفة  �مل�صتهلكني  يزود  حني 

وباال�صرت�ك  �ملعلومات.  من  مزيد  على  مبني  �صر�ء  قر�ر 

�الأدو�ت  بكفاءة  تتعلق  ومل�صقات  مقايي�ض  حتديد  مع 

حملة  تطلق  �أن  �لعربية  �حلكومات  على  يجب  و�ملعد�ت، 

تعليمية وتوعوية د�ئمة حول مل�صقات �لكفاءة هذه كجزء 

من حماولة لتثقيف �مل�صرتين و�مل�صتهلكني.

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

�حلو�فز  توؤدي  متجددة،  طاقة  نظم  تركيب  �ىل  بالن�صبة 

يف  رئي�صيًا  دورً�  �الأولية  �لر�أ�صمالية  �لكلفة  تخف�ض  �لتي 

وي�صيع  ن�صيطة.  �مد�د�ت  �صل�صلة  وتطوير  �لطلب  حتفيز 

�الآن دعم �صخانات �ملياه �ل�صم�صية يف عدة بلد�ن عربية، 

ر�أ�صمالية  هبات  وتتو�فر  وتون�ض.  ولبنان  م�صر  فيها  مبا 

و�عفاء�ت  �لفو�ئد  منخف�صة  وقرو�ض  ت�صجيعية  وح�صوم 

من �صر�ئب �لقيمة �مل�صافة لدعم �لتكاليف �الأولية ل�صر�ء 

�ملتجددة.  �لطاقة  تركيبات  �أو  �ل�صم�صية  �ملياه  �صخانات 

مارك�ص اأند �سبن�سر ـ دبي تتبنى حلول اال�ساءة الكفوءة

العالمات  من  هي  دبي،  �شنرت،  �شيتي  ديرة  يف  �شبن�شر  اأند  مارك�س 

تتبنى  التي  والفطيم  الفطيم.  جمموعة  متثلها  التي  الرائدة  التجارية 

ممار�شات اأكرث ا�شتدامة، كان اأحدث ما لديها مفهوم حديث ملتجر طورته 

الدويل.  لفريقها  التوجيهية  اخلطوط  مبوجب  �شبن�شر  اأند  مارك�س 

و�شكلت اال�شاءة معياراً رئي�شياً لهذا املفهوم، ومت ت�شميم حل ابداعي 

من قبل فريق الت�شميم املركزي التابع لفيليب�س.

يف   LED طراز  من  واأخرى  بالطاقة  كفوءة  ا�شاءة  مثبتات  تركيب  مت 

الهدف  وكان  املتجر.  وموؤخرة  املالب�س  تغيري  وغرف  املبيعات  منطقة 

ومت  املبتغاة.  اال�شاءة  موا�شفات  لتحقيق  مثلى  اإنارة  كمية  �شمان 

وتقليل  املو�شول  الكهربائي  احلمل  تخفي�س  خالل  من  وفر  حتقيق 

مواعيد ال�شيانة. ومت اأي�شاً ا�شتعمال اأجهزة حتكم باال�شاءة من طراز 

دينااليت يف غرف تغيري املالب�س الإحداث تفاعل متبادل مع املت�شوقني 

و�شمان كفاءة ا�شافية يف الطاقة.

يف  وفر  مع  مثلى  �شاطعة  با�شاءة  حالياً  �شبن�شر  اأند  مارك�س  تتمتع 

ا�شتهالك الكهرباء بن�شبة 20 يف املئة، باملقارنة مع متاجر اأخرى ت�شتعمل 

 LED م�شادر اال�شاءة التقليدية. وُيعتقد اأي�شاً اأن حل اال�شاءة من طراز

�شوف يعك�س االألوان احلقيقية للمالب�س، ما يحدث بيئة ت�شوق اأكرث 

اإغراء للزبائن ويعزز النتائج االأ�شا�شية للمبيعات.
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يف  و��صع  نطاق  على  �ملتجددة  �لطاقة  �نتاج  تبني  ولزيادة 

لبيع  و�صيا�صات  حو�فز  �ىل  حاجة  هناك  �لعربية،  �لبلد�ن 

�إز�لة  و/�أو  وتخفي�ض  �لعامة  �ل�صبكة  �ىل  �ملتجددة  �لطاقة 

�لدعم عن �لكهرباء و�لوقود �الأحفوري.

مت تبني �صيا�صة تعرفات �لتغذية على نطاق و��صع يف كثري 

من �لبلد�ن و�ملناطق خالل �ل�صنو�ت �الأخرية. وقد حفزت 

�صيا�صات تعرفات �لتغذية �البد�ع وز�دت �لثقة و�ال�صتثمار 

�لرياح  طاقة  خ�صو�صًا  �ملتجددة،  �لطاقة  م�صادر  يف 

�ل�صم�صية و�لوقود �حليوي )بيوفيويل(. وبينما  و�لطاقة 

لكنها  �لرياح  طاقة  على  �الأثر  �أكرب  �ل�صيا�صات  لهذه  كان 

�ل�صم�صية  �لفوتوفولطية  �لطاقة  تطوير  يف  �أي�صًا  �أثرت 

و�لكتلة �حليوية و�ملحطات �لكهرمائية �ل�صغرية. وي�صتمر 

حيث  �لعامل  �أنحاء  يف  �لتغذية  لتعرفات  �لقوي  �لزخم 

ت�صن �لبلد�ن �صيا�صات جديدة �أو تنقح �ل�صيا�صات �حلالية 

وحدها  �جلز�ئر  �لعربية،  �ملنطقة  ويف   .)UNEP, 2010(

بتعرفات  تتعلق  �صيا�صات  �الآن  حتى  �صّن  �لذي  �لبلد  هي 

ولبنان  م�صر  يف  �لدر�ض  قيد  هي  حني  يف  �لتغذية، 

و�ل�صعودية و�المار�ت وتون�ض و�ليمن.

للطاقة  خا�صة  �صناديق  �ملنطقة  يف  قليلة  بلد�ن  �أ�ص�صت 

مبا�صرة،  �ال�صتثمار�ت  متول  لكي  �لطاقة  وكفاءة  �ملتجددة 

خالل  من  �لتقني  �لدعم  تقدم  وهي  �ملقايي�ض،  وحددت 

لبنان  يف  ومت  �جلماهريية.  و�لتوعية  و�لتعليم  �الأبحاث 

و�لطاقة  �لطاقة  لكفاءة  �لوطني  �حل�صاب  تاأ�صي�ض  موؤخرً� 

و�لتقني  �ملايل  �لدعم  لتقدمي   )NEEREA( �ملتجددة 

مل�صاريع كفاءة �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة يف �لبالد. ويعمل 

لتقييم  لبنان  يف  �ملركزي  �مل�صرف  مع  بالتعاون  �حل�صاب 

�خلا�صة  �لفو�ئد  �ملنخف�صة  و�لقرو�ض  �لهبات  تطبيقات 

بهذه �مل�صاريع.

4. تعزيز ادارة اال�شتجابة للطلب 

لتخفي�س االأحمال الذروية

��صتهالك  �د�رة  �آليات  �ىل  للطلب  �ال�صتجابة  �د�رة  ت�صري 

الأو�صاع  ��صتجابة  �لنهائيني  �مل�صتهلكني  قبل  من  �لكهرباء 

بقطع  �لطلب  �د�رة  وت�صمح  �ل�صوق.  يف  و�الأ�صعار  �المد�د�ت 

يف  �أو  �لنظام،  يف  طارئة  حاالت  حدوث  �أثناء  �ملرتد  �حلمل 

وي�صتلزم  �ل�صوق.  يف  �الأ�صعار  �رتفاع  �أو  �لذروة،  بلوغ  حاالت 

ال  كهرباء  خدمة  ��صتعمااًل  �الأكرث  للطلب  �ال�صتجابة  برنامج 

�أثناء  و�ل�صناعيني  �لتجاريني  �لنهائيني  للم�صتهلكني  تنقطع 

�الأحمال �لذروية. وي�صتعمل هذ� �لربنامج �أ�صا�صًا كا�صرت�تيجية 

لتخفي�ض �لطلب على �لطاقة وللتاأثري يف �صكل �الأحمال.

يف  �لتحكم  من  �ملزيد  للم�صتهلكني  �لطلب  �د�رة  توفر 

تكاليفهم �لطاقوية، ومتكنهم من حتقيق وفر طاقوي ينتج 

من تغيري �صلوكهم �ال�صتهالكي. و�ال�صتجابة للطلب ميكن 

�أن تتجنب �أي�صًا �نقطاعات �لتيار �ملكلفة عندما يبلغ �لطلب 

على �لطاقة �لذروة. ويف هذه �حلاالت، يو�فق �مل�صتهلكون 

لربنامج  وفقًا  للطاقة  ��صتهالكهم  تقلي�ض  على  �لنهائيون 

م�صبق �لتخطيط يف مقابل حو�فز مالية. وقد تكون لبع�ض 

ال  قد  وهي  �ملوقع،  يف  �لطاقة  لتوليد  خيار�ت  �مل�صتهلكني 

�ملرونة  من  مزيدً�  لهم  يوفر  ما  بال�صبكة،  مو�صولة  تكون 

الد�رة ��صتهالكهم للطاقة.

5. ت�شجيع التحول اىل اأنواع الوقود القليلة الكربون

لتخفي�ض �نبعاثات ثاين �أوك�صيد �لكربون، ميكن ��صتعمال 

�لوقود  �أنو�ع  عن  عو�صًا  �لكربون  قليلة  بديلة  وقود  �أنو�ع 

�خليار�ت  وت�صمل  �لكهرباء.  وتوليد  �لنقل  يف  �لتقليدية 

�لق�صرية و�ملتو�صطة �الأجل �لتي مت �عتمادها بالفعل يف عدة 

بلد�ن عربية �لتحول �ىل �لغاز �لطبيعي �الأنظف و�الأرخ�ض 

ثمنًا وذلك النتاج �لكهرباء و�ال�صتعمال يف و�صائل �لنقل.
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حتتية  وبنية  �ل�صيار�ت  حمركات  حتويل  يتطلب  قد  وهذ� 

�لوقود.  نوع  على  يتوقف  وذلك  بالوقود،  للتزود  جديدة 

�مل�صال،  �لبرتول  غاز  مثل  ـ  �لبديلة  �لوقود  �أنو�ع  وتوفر 

ـ  و�لكهرباء  �حليوي،  و�لوقود  �مل�صغوط،  �لطبيعي  و�لغاز 

تخفي�صات يف �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة من 10 �ىل 100 يف 

كيفية  على  يتوقف  وذلك  �لكاملة،  �لوقود  دورة  خالل  �ملئة 

�لدول  على  ويجب   .)PEW, 2007( و��صتعمالها  �نتاجها 

حو�فز  تطور  �أن  �خلا�ض،  �لقطاع  مع  بال�صر�كة  �لعربية، 

�لكربون.  قليلة  وقود  �أنو�ع  �ىل  �لتحول  لت�صجيع  منا�صبة 

وقد �تخذت م�صر دورً� رياديًا يف �لتحول �ىل �لغاز �لطبيعي 

ال�صتعماله يف و�صائل �لنقل من خالل بناء �صبكة يف �أنحاء 

�لبالد لتخزين �لغاز وتوزيعه.

�صحنها  يتم  �لتي  )هايربد(  �لهجينة  �ل�صيار�ت  وتعاين 

بالكهرباء  تعمل  �لتي  و�ل�صيار�ت  عادي  ماأخذ  من  بالكهرباء 

�لتي  �مل�صافة  وحمدودية  �لتكاليف  �رتفاع  من  تام،  ب�صكل 

و�لتزود  �لوقود  المد�د�ت  حتتية  بنية  �ىل  و�الفتقار  جتتازها 

�حليوي،  �لوقود  �نتاج  �ىل  وبالن�صبة  �حلا�صر.  �لوقت  يف  به 

يجب جتنب �عادة توزيع �الأر��صي �لزر�عية حل�صاد مكونات 

هذ� �لوقود �لناجتة من �ملحا�صيل �لزر�عية مهما كلف �الأمر. 

وحتويل �ملخلفات �لزر�عية �ىل وقود حيوي هو �خليار �الأكرث 

�لكربون  �لقليلة  �لوقود  �أنو�ع  توفر  وقد  ومرغوبية.  ��صتد�مة 

حلواًل بعيدة �ملدى، لكن يجب �أواًل تذليل �لعقبات �القت�صادية 

و�لتكنولوجية و�الن�صائية و�ظهار �لفو�ئد �لبيئية.

يجب �قامة �صر�كة تتعلق بالوقود �لنظيف يف �لبلد�ن �لعربية 

جلمع عدد كبري من �ملنظمات �لتي لها ن�صيب يف �لتحول �ىل 

�ل�صر�كة  هذه  ت�صتفيد  وقد  �الأنظف.  �لوقود  و�أنو�ع  �ل�صيار�ت 

ي�صمل  وقد  �أخرى،  ومناطق  �أوروبا  يف  مماثلة  مبادر�ت  من 

�أع�صاوؤها هيئات حكومية ناظمة، وبائعي ومنتجي �صيار�ت، 

و�صناعات �لوقود و�لطاقة، ومقدمي تكنولوجيات �ل�صيار�ت، 

وم�صغلي و�صائل �لنقل، وجمموعات �مل�صتهلكني، و�ملنظمات 

 .)PEW, 2007( لبيئية، و�ملر�كز �الأكادميية، و�مل�صتثمرين�

بالنقل  �ملتعلقة  �حللول  ت�صجيع  �ل�صر�كة  هذه  من  و�لهدف 

�ملظاهر  تخفف  حني  يف  م�صتد�مًا،  منوً�  ت�صمن  و�لتي 

�ل�صر�كة  تدعم  �أن  يجب  كما  �لقطاع.  يف  �ل�صلبية  �خلارجية 

توحيد م�صاريع تطوير ��صتخد�مات �الأر��صي مع �الحتياجات 

نقل  طرق  �ىل  �لتحول  وت�صجيع  �النتقال،  بقابلية  �ملتعلقة 

و�لوقود  �ل�صيار�ت  تكنولوجيات  وحت�صني  بالطاقة،  كفوءة 

.)lowCVP, 2010(

ج.  ادارة املعرفة

��صرت�تيجية  �ليها  حتتاج  �لتي  فاملتطلبات  �صابقًا،  كر  ذحُ كما 

وبيئية  و�أمنية  �قت�صادية  �أهد�ف  لتلبية  للطاقة  وطنية 

�لعربية  �لبلد�ن  �د�رة  طريقة  وتوؤدي  ة.  ملحَّ �ملجتمع  يف 

ملو�ردها �لطاقوية و�حل�صول عليها دورً� حا�صمًا يف �لتنمية 

ونوعية  �ملدفوعات،  وميز�ن  �القت�صادية،  ـ  �الجتماعية 

�لتي  �لطريقة  معرفة  فاإن  لذلك،  �أخرى.  �أمور  بني  �لبيئة، 

ال�صرت�تيجية  و�ملتعددة  �ملتنوعة  �الأهد�ف  مو�زنة  بها  تتم 

طاقوية مع �لتوتر�ت �ملالزمة لها و�لطلبات �لتناف�صية، حتتاج 

�الخت�صا�صات  متعددة  معرفة  خللق  �لقابلية  تو�فر  �ىل 

و�لقطاعات و�لقدرة على ��صتخد�م هذه �ملعرفة على خمتلف 

�مل�صتويات.

يف  رئي�صيًا  دورً�  �لدو�م  على  توؤدي  �صوف  و�لهند�صة  �لعلوم 

�جلديدة  �أو�لعمليات  �لتكنولوجيات  حول  معرفتنا  ترقية 

و�نخفا�صًا  �أف�صل  وتكاماًل  �لكفاء�ت  �زدياد  حتقق  �لتي 

يتطلب  طاقوية  تطوير��صرت�تيجية  لكن  �لتكاليف.  يف 

فتطوير  �لتكنولوجي.  �لتقدم  يتطلبه  ما  تفوق  كثرية  �أمورً� 

كبرية  ��صتثمار�ت  �ىل  يحتاج  �صليمة  طاقوية  ��صرت�تيجية 

و�لتي  �صيا�صيًا،  و�ملوجهة  و�لتكاملية  �لتطبيقية  �ملعرفة  يف 

ميكن �أن تو�صح تكاليف وفو�ئد خمتلف �خليار�ت �لطاقوية 

�قت�صاديًا و�جتماعيًا و�صيا�صيًا وبيئيًا. ويتطلب تطوير �لقدرة 

على ��صتخد�م هذه �ملعرفة بفعالية عمليات وموؤ�ص�صات لنقل 

هذه �ملفاهيم �ىل �صانعي �ل�صيا�صة وعامة �لنا�ض.

يف  للتاأثري  وحو�فز  �أنظمة  �صياغة  فاإن  ذلك،  �ىل  و��صافة 

ب�صكل  تعتمد  �ملجتمع  يف  و��صتهالكها  �لطاقة  �نتاج  �أمناط 

كبري على در��صات مبنية على �ملمار�صة وموجهة �صيا�صيًا. 

لتاأثري�ت  �صحيح  فهم  لتطوير  مطلوبة  �لدر��صات  وهذه 

�ل�صيا�صات �حلكومية و�صمان �ل�صعور بها على �أنها عادلة. 

موؤ�ص�صات  تخلق  �أن  �لعربية  �لبلد�ن  على  يجب  لذلك، 

�أبحاث وتعليم تتقاطع فيها �لعلوم و�لتكنولوجيا و�ل�صيا�صة 

�الأكادميية  �ملوؤ�ص�صات  يف  هذه  تربز  وقد  �حلكومية. 

و�ملنظمات غري �حلكومية وموؤ�ص�صات �الأبحاث.

�القت�صاد،  من  قطاع  لكل  حيوي  �أمر  �لطاقة  ��صتعمال  �ن 

�أي �لزر�عة و�ل�صناعة و�لنقل و�ل�صكن و�الن�صاء و�ل�صياحة. 

ترتك  �أال  يجب  طاقوية  ��صرت�تيجية  �صياغة  فاإن  لذلك، 

حكومي  تعاون  يحدث  �أن  ويجب  �لطاقة.  لوز�رة  بالكامل 

على �أعلى �مل�صتويات ل�صمان تكامل �ل�صيا�صات وتن�صيقها. 

�أي�صًا ي�صكل حتديًا يف توحيد خمتلف وجهات �لنظر  وهذ� 

للطاقة،  �لنهائي  �ال�صتعمال  بنوع  �ملتعلقة  �ملعرفة  وم�صادر 

و�لت�صعري، وتقييم منو �لطلب يف كل قطاع.

د. الوعي اجلماهريي

�ل�صلوك  �أوجه  من  كثري  يف  و�لثقافية  �الجتماعية  �لقيم  توؤثر 

�ملتعلق با�صتهالك �لطاقة. لذلك، فاإن حمالت �لرتبية و�لتوعية 
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عدي ع�شلي

من  كالعديد  االأردن،  يواجه 

ارتفاع  م�شكلة  العربية،  الدول 

نق�س  مع  تزامنًا  الطاقة  اأ�شعار 

كّر�شت  لذلك  املتوافرة.  املوارد  يف 

و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  �شركة 

اأفريقيا للطاقة اجلوفية احلرارية 

جيوثريمال(  )مينا  واال�شتثمار 

تدفئة  اأنظمة  لتوفري  جهودها 

اجلوفية  باحلرارة  تعمل  وتربيد 

بيئيًا.  وم�شتدام  اقت�شادي  كحل 

 1،6 بقدرة  نظامني  �شّممت  وقد 

ميغاواط لكلّيتي العلوم واالأعمال 

مادبا  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 

)AUM(، �شوف يكونان االأكرب 

يف املنطقة العربية عند ت�شغيلهما، 

ثاين  انبعاثات  من  واحلد  الطاقة  فاتورة  تخفي�س  �شاأنهما  ومن 

اأوك�شيد الكربون التي ت�شدرها اأنظمة التدفئة والتربيد التقليدية. 

الطاقة اجلوفية احلرارية

نحو  امت�شا�س  على  لقدرتها  للطاقة  �شخمًا  خزانًا  االأر�س  ت�شكل 

حتت  احلرارة  تبقى  لذلك،  نتيجة  ال�شم�س.  حرارة  من  املئة  يف   50

تنتقل  احلرارة  والأن  ال�شنة.  مدار  على  ن�شبيًا  م�شتقرة  �شطحها 

الطاقة  اأنظمة  ت�شتخدم  الباردة،  اإىل  ال�شاخنة  املناطق  من  طبيعيًا 

املباين  بني  ما  احلرارة  لنقل  كهربائية  م�شخات  احلرارية  اجلوفية 

الدافئة اأو املرّبدة واالأر�س.  

التدفئة والتربيد بالطاقة اجلوفية احلرارية يف االأردن
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مقارنة AUM يف تكاليف الت�شغيل التقليدية مقابل احلرارية )تدفئة/ تربيد(ال�شكل ب1
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االأر�س  �شطح  حتت  امل�شتقرة  احلرارة  تكون  التدفئة،  دورة  خالل 

م�شدراً ممتازاً واأكرث �شخونة من الهواء اخلارجي، في�شتخدم نظام 

االأر�س  باطن  من  احلرارة  منها  ي�شتخرج  حفرة  اجلوفية  الطاقة 

لتدفئة املبنى وت�شخني املياه. 

اأما خالل دورة التربيد، فيعمل النظام عك�س ذلك متامًا، حيث تكون 

ا�شتخراج  الهواء اخلارجي. وبدل  اأكرث برودة من  احلرارة اجلوفية 

احلرارة من االأر�س، يتم ا�شتخراجها من املبنى واإعادتها عرب احلفرة 

اإىل باطن االأر�س اأو ا�شتخدامها لت�شخني املياه يف املبنى.

بالطاقة  تعمل  التي  والتربيد  التدفئة  اأنظمة  تقدم  باخت�شار، 

املباين  لتدفئة  بيئيًا  وم�شتدامة  كفوءة  طريقة  احلرارية  اجلوفية 

للمياه  حاجاتها  من  جزء  وتوفري  وتربيدها  والتجارية  ال�شكنية 

ال�شاخنة.  

AUM مميزات نظام الطاقة اجلوفية احلرارية يف

بقدرة  العلوم  كلية  مبنى  يف  احلرارية  اجلوفية  الطاقة  نظام  �شّمم 

تربيد تبلغ 1020 كيلوواط )291 طنًا( وتدفئة 880 كيلوواط )251 

طنًا(، بينما تبلغ قدرته على التربيد يف كلية االأعمال 660 كيلوواط 

حلجم  ونظراً  طنًا(.   134( كيلوواط   470 والتدفئة  طنًا(   189(

اإقامة  االأف�شل للحفر اجلوفية هو  اأن اخليار  الكبري، تقّرر  النظامنينْ 

مبادالت حرارية عمودية. وقد ُحفر ما جمموعه 420 حفرة جوفية 

)255 ملبنى كلية العلوم، و165 ملبنى االأعمال( على عمق 100 مرت، 

اإىل باطن  التي تعاد  الالزمة للتدفئة وامت�شا�س تلك  الطاقة  لتوفري 

االأر�س خالل عملية التربيد. 

يف  النظامنينْ  لهذين   )COP( والتربيد  التدفئة  دورات  اأداء  ويعّد 

من  وحدة  كل  ا�شتخدام  اأن  اأي   ،4 للدرجة  معاداًل   AUM جامعة 

الكهرباء لكل مبنى يقابله توليد 4 وحدات من التدفئة اأوالتربيد.

تخفي�س ا�شتهالك الطاقة 

وانبعاثات ثاين اأوك�شيد الكربون 

اأن  االأردن، يتوقع  التقليدية يف  التدفئة والتربيد  اأنظمة  مقارنة مع 

يقت�شد النظامان اللذان ت�شتخدمهما جامعة AUM �شنويًا اأكرث من 

�شيفًا،  للتربيد  الكهرباء  ا�شتهالك  من  كيلوواط/�شاعة   200000

الديزل )املازوت( امل�شتخدم للتدفئة �شتاّء.  و90000 ليرت من وقود 

دوالر   85000 الطاقة  فاتورة  يف  التوفري  قيمة  تفوق  �شوف  وبذلك 

اأوك�شيد  ثاين  انبعاثات  من  طنًا   365 تخفي�س  اإىل  اإ�شافة  �شنويًا، 

الكربون. 

وم�صمم  جيوثريمال«،  »مينا  يف  ميكانيكي  مهند�س  هو  ع�صلي  عدي 

CGD معتمد الأنظمة الطاقة اجلوفية احلرارية التجارية
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م�شادر الطاقة املوثوقة �شرورية للنمو االقت�شادي والتنمية االجتماعية 

تظهر  الواقع،  ويف  والعاملي.  االقليمي  والتكامل  املالية  واال�شتدامة 

درا�شات عدة اأجراها البنك الدويل يف كثري من البلدان عالقة وا�شحة جداً 

بني الو�شول اىل الطاقة ومنو الناجت املحلي االجمايل.

وعلى رغم اأن لبنان يعتمد كلياً على الكهرباء، فان معظم مناطق البالد، 

خا�شة قرب احلدود، تعاين من انقطاع الكهرباء فرتات طويلة جداً ومن 

االأجهزة  ا�شتعمال  من  مينعها  ما  جداً،  منخف�شة  فولطية  م�شتويات 

الكهربائية اأو حتى التمتع مب�شتويات ا�شاءة منا�شبة.

اىل  فبالن�شبة  للجميع،  عموماً  مزعجة  االنقطاعات  هذه  اأن  حني  ويف 

االأطفال قد تكون لها تاأثريات �شلبية، خ�شو�شاً على حت�شيلهم العلمي. 

بديلة  طاقة  م�شادر  حتمل  ت�شتطيع  ال  احلكومية  املدار�س  اأن  ومبا 

موثوقة  طاقة  اأو  كافية  ا�شاءة  من  االأطفال  يحرم  ذلك  فان  منا�شبة، 

ت�شمح با�شتعمال تكنولوجيات غرف الدر�س.

لبنان،  يف  امل�شتدامة  الطاقة  م�شاريع  بن�شر  تفوي�س  وجود  مع 

املتجددة  والطاقة  الطاقة  بكفاءة  اخلا�س  النموذجي  امل�شروع  فان 

اأطلق  االمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  يديره  الذي   ،)CEDRO(

عام 2010 م�شاريع لرتكيب نظم فوتوفولطية �شم�شية يف 25 مدر�شة 

ومت  واجلنوب.  والبقاع  عكار  يف  اأهلية  ن�شاطات  ومراكز  ر�شمية 

اختيار مدر�شة خربة �شلم الر�شمية يف جنوب لبنان لتنفيذ امل�شروع 

التجريبي.

مم النظام الفوتوفولطي ال�شم�شي لتزويد املدر�شة بالطاقة مبعزل عن  �شُ

ال�شبكة العامة. لكنه مو�شول بال�شبكة لتمكني بطارياته من اأن ُت�شحن 

عندما تنخف�س الطاقة املخزنة فيها. ويف امل�شتقبل، �شيتم تركيب جهاز 

تغذية لتمكني النظام الفوتوفولطي ال�شم�شي من تزويد ال�شبكة العامة 

بالطاقة خالل اأيام العطل املدر�شية اأو عندما يوجد فائ�س يف الطاقة.

يتكون النظام الفوتوفولطي ال�شم�شي املركب من ثالث وحدات اأحادية 

البلورات وتبلغ قدرته الق�شوى 1800 واط. وتتكون الوحدات ال�شم�شية 

من خاليا تنتج التيار الكهربائي املبا�شر عند تعر�شها الأ�شعة ال�شم�س. 

وتخزن الكهرباء املنتجة يف بطاريات ومن ثم حُتول اىل تيار مرتدد. وتزود 

البطاريات املبنى باحلمل الكهربائي ال�شروري يف حال حدوث عطل يف 

ال�شبكة العامة. و�شيكون مقدار الكهرباء املزودة كافياً لتلبية احتياجات 

جميع املعدات الكهربائية ال�شرورية. وا�شافة اىل ذلك، مت تركيب املزيد 

باال�شاءة  واملكاتب  الدر�س  غرف  لتزويد  الكفوءة  اال�شاءة  مثبتات  من 

املطلوبة ذاتها، مع ا�شتهالك طاقة اأقل.

البطاريات امل�شاندة مطلوبة لتوفري امداد كهربائي من دون انقطاع يف حال 

حدوث عطل يف ال�شبكة. لذلك، �شيكون النظام الفوتوفولطي ال�شم�شي 

مبثابة مولد خا�س باملدر�شة و�شوف يزودها باحلمل ال�شروري. وعندما 

تكون اأ�شعة ال�شم�س منخف�شة، �شيتم �شحب الطاقة من ال�شبكة العامة 

ثالثة  خالل  م�شغولة،  غري  املدر�شة  تكون  وعندما  البطاريات.  ل�شحن 

العامة بالطاقة  ال�شبكة  امداد  النظام  ال�شنة، �شيكون بامكان  اأ�شهر يف 

املتجددة.

الطاقة الفوتوفولطية ال�سم�سية ملدار�ص حكومية يف لبنان



103 البيئة العربية: االقت�شاد االأخ�شر

�جتماعي  وتعلم  خ�صر�ء  ثقافة  خللق  �صرورية  �حلكومية 

جماعي دعمًا لكفاءة �لطاقة وم�صادر �لطاقة �ملتجددة.

�ملنازل  يف  �لطاقة  م�صتهلكي  �أن  على  قوية  �أدلة  وهناك 

للطاقة  ��صتهالكهم  حول  �ملعرفة  تنق�صهم  و�ملوؤ�ص�صات 

لذلك،  �لطاقة.  كفاءة  لتح�صني  �ملتاحة  �لفر�ض  وحول 

الأي  رئي�صي  عن�صر  هو  �لد�ئم  �جلماهريي  �لوعي  فاإن 

��صرت�تيجية طاقوية.

مت  �لتي  و�حلو�فز  �الأنظمة  تكون  لكي  ذلك،  �ىل  و��صافة 

يجب  �ل�صلوكية،  �الأمناط  تغيري  يف  فعالة  �صابقا  بحثها 

مل�صاعدة  �لفهم  �صهلة  معلومات  مع  مرت�فقة  تكون  �أن 

قر�ر�ت  �تخاذ  يف  و�ملوؤ�ص�صات  �ملنازل  يف  �مل�صتهلكني 

�أن  ويجب  �لطاقة.  وتركيبات  م�صرتيات  حول  »خ�صر�ء« 

من  ي�صتفيدون  كيف  �مل�صتهلكني  �ملعلوماتية  �ملو�د  تبلغ 

�حلو�فز  حول  �لتعديالت  �أحدث  ويقدمون  �حلو�فز،  بر�مج 

الحت�صاب  �الأ�صا�صية  �ملعايري  ويوفرون  و�حلالية،  �جلديدة 

تكاليف وفو�ئد �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�صر�ء.

�المار�ت  »�أبطال  هو  �صامل  حكومي  برنامج  على  ومثال 

للحياة  �المار�ت  جمعية  طورته  �لذي  �ملتحدة"،  �لعربية 

�لطبيعة  حلماية  �لعاملي  �ل�صندوق  مع  بالتعاون  �لفطرية 

ـ �أبوظبي، ويهدف �ىل تنبيه �جلمهور �ىل �أن  وهيئة �لبيئة 

�جر�ء قويًا يجب �تخاذه  �الآن لكبح ��صتهالك �لطاقة ب�صكل 

�حلملة  وت�صعى  �لتيار.  يف  خطرية  نو�ق�ض  وجتنب  �صارم 

�أي�صًا �ىل �لداللة على �أن �حللول �ملبا�صرة و�لعملية �لناجحة 

 .)the UAE Heroes Campain, 2011( متو�فرة ب�صهولة

برنامج  على  �آخر  مثال  هو  �لطاقة  حلفظ  �للبناين  و�ملركز 

خالل  من  �مل�صتهلكني  �صلوك  يف  �لتاأثري  �ىل  ي�صعى  �صامل 

ت�صميم بارع حلمالت �إعالنية.

هـ .االأبحاث والتطوير

و�لتطوير  �الأبحاث  على  كبري  ب�صكل  �لطاقة  قطاع  يعتمد 

وحتتاج  و�لتنفيذ.  و�لتكنولوجيا  �ملو�د  يف  �لتقدم  ملتابعة 

�لطاقة  و�صناعتا  عام،  ب�صكل  �خل�صر�ء  �لطاقة  �صناعة 

�ملتجددة وكفاءة �لطاقة ب�صكل خا�ض، �ىل قوة عمل ماهرة 

ملتابعة  و�ملدر�ء  و�ملهند�صني  و�مل�صممني  �لتقنيني  من 

رغم  وعلى  �الأبحاث.  ومتطلبات  �لنا�صئة  �مل�صائل  وفح�ض 

م�صاريع  با�صرت  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لبلد�ن  بع�ض  �أن 

جهود  بذل  �ىل  حاجة  هناك  �ملتجددة،  بالطاقة  تتعلق 

وباإمكان  و�لتطوير.  باالأبحاث  تتعلق  جوهرية  تعاونية 

حتقق  �أن  ب�صرعة  تتحرك  �لتي  �الأبحاث  ووحد�ت  �لبلد�ن 

�لعربية  �لبلد�ن  وتفتقر  وم�صتد�مة.  كبرية  تناف�صية  ميزة 

عمومًا ملوؤ�ص�صات بحثية كافية، كما �أن �النفاق على �الأبحاث 

منخف�ض  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  قبل  من  و�لتطوير 

باملقارنة مع بلد�ن �أخرى.

بتخ�صري  �ملتعلقة  �لتعاونية  و�لتطوير  �الأبحاث  م�صاريع  �إن 

و�أكادميية  بحثية  مر�كز  تتوالها  �أن  يجب  �لطاقة  قطاع 

�د�رة  �مل�صاريع  هذه  ت�صتهدف  �أن  ويجب  ودولية.  �قليمية 

مبا  �لبناء،  نظم  توحيد  عن  ف�صاًل  و�لنقل  �لطاقة  قطاعي 

�ىل  توؤدي  قد  ومهند�صني  معماريني  ممار�صات  فيها 

�ن�صمت  وقد  طاقة(.  )�صفر  �لطاقة  من  متامًا  خالية  �أبنية 

 Zero م�صروع  �ىل  لبنان،  بريوت،  يف  �الأمريكية  �جلامعة 

Net Energy Innovative Housing (ZENITH(. م�صروع 
تكنولوجيات  تطوير  على  يركز   )ZeroBuild )�أو   ZENITH
�مل�صروع  يعزز  و�صوف  �الأبنية.  يف  �مل�صتد�مة  �لطاقة  ونظم 

و�ملركز  بريوت  يف  �الأمريكية  �جلامعة  بني  �لتعاون  قدر�ت 

�للبناين حلفظ �لطاقة وميّكن من تطوير وتنفيذ ممار�صات 

تتعلق بالطاقة �خل�صر�ء.

االقت�سادية  ـ  االجتماعية  امل�ساعفات   .IV
والبيئية ل�سيا�سات الطاقة الراهنة 

اأ. امل�شاعفات االقت�شادية

�ىل  توؤدي  �أن  يتوقع  �القت�صادي  �لن�صاط  يف  زيادة  �أي  �إن 

مرونة  على  مقد�رها  يعتمد  �لطاقة،  ��صتهالك  يف  زيادة 

كان  �الأخرية،  �لعقود  يف  لكن  بالدخل.  �ملتعلقة  �لطلب 

�ملتبادلة  �لعالقة  �نهاء  على  قادرً�  �لنامية  �لبلد�ن  من  عدد 

�أن  حتى  �القت�صادي.  و�لن�صاط  �لطاقة  ��صتهالك  بني 

�رتفاع  وباإمكان  �الجتاه.  هذ�  يف  موؤخرً�  حتركت  �ل�صني 

�أن يخف�ض �لطاقة �مل�صتهلكة النتاج م�صتوى  كفاءة �لطاقة 

 ،1990 �لعام  ومنذ  �لطاقة(.  )كثافة  نف�صه  �لطاقة  خدمات 

نتيجة  �صنويًا  �ملئة  يف   1.3 بن�صبة  �لطاقة  كثافة  �نخف�صت 

 El –( تاأثري�ت �ن�صائية وحت�صينات فيزيائية لكفاءة �لطاقة

.)Ashry, 2010

لتاأخذ  ت�صمم  �أن  يجب  طاقوية  �صيا�صة  �أي  فاإن  وهكذ�، 

��صرت�تيجيات  �أما  �لعالقة.  هذه  م�صاعفات  �حل�صبان  يف 

�لتو�صع �لطويل �ملدى �ملتعلقة مب�صادر �لطاقة �ملختلفة فهي 

نتيجة  �لطاقة  على  �لطلب  يف  �لنمو  �أن  بحيث  �صرورية، 

�لن�صاط  �الأرجح  على  وهي  �ملختلفة،  حمدد�ته  يف  �لنمو 

�القت�صادي وعدد �ل�صكان، ميكن تلبيته يف �لوقت �ملنا�صب. 

هذه  فاإن  �أخرى،  بلد�ن  يف  �ال�صرت�تيجيات  مع  ومتا�صيًا 

�خلطط ميكنها، بل يجب، �أن ت�صمل م�صار�ت �نتقال �صل�ض 

�لوقود �الأحفوري �ىل �قت�صاد يركز  من �قت�صاد مبني على 

على م�صادر �لطاقة �لنظيفة �ملتجددة. حتمل هذه �خلطوة 

فو�ئد كربى �صوف يتم بحثها يف �الأق�صام �لتالية.
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معن كعدان

اأنتجُت اأّول ُتربينة هوائية �شغرية بقدرة 2.4 كيلوواط يف العام 1990. 

وبعد �شنتني من التطوير، متّكنُت، يف العام 1992، من اإنتاج تربينة 

الغاط�شة.  امل�شخات  رياح بقدرة 10 كيلوواط لال�شتخدام يف ت�شغيل 

وقد بعُت اثنتني منها ملزارعنِي يف القطاع اخلا�س.

بقدرة 50 كيلوواط،  رياح  تربينات  اإنتاج  يف  العام 1994، �شرعُت  يف 

املبيعات  تكن  مل  ح�شاناً.  بقّوة 40  م�شّخات  اإدارة  على  قادرة  وهي 

جيدة، فقد بعُت ثماين تربينات بقدرة 50 كيلوواط وب�شع تربينات 

بقدرة 10 كيلوواط. كانت اأ�شعار الوقود اآنذاك مدعومًة ب�شكل عاٍل، 

لذلك مل تتمّتع الرتبينات الهوائية باأي قدرة على املناف�شة. فقد وجد 

امل�شرتون املحتَملون من القطاع اخلا�س اأ�شعارها باهظة جّداً، يف حني 

اأن القطاع العام مل يكن مهتّماً بهذه التقنية. ومع ذلك فقد ابتاعت 

ب�شع اإدارات ر�شمية عدداً حمدوداً من تربينات الرياح، اإمنا ب�شكل غري 

ر�شمي  ولي�س من �شمن �شيا�شة عامة ر�شمية لتبني هذه التقنية 

اجلديدة.

اأوقفُت جهودي لتطوير تربينات الرياح يف العام 2000 نظراً لعدم وجود 

منوذج جتاري مقنع.

خّف�شت احلكومة ال�شورية، يف العام 2008، دعمها الأ�شعار الديزل، مّما 

رفع �شعر وقود الديزل من 7 لريات �شورية اإىل 25 لرية �شورية لكل ليرت. 

فاأخذت تردين االت�شاالت من مزارعني يريدون التحّول من ا�شتخدام 

الديزل اإىل طاقة الرياح، وتلّقيت طلبات جديدة ل�شنع تربينات الرياح.

ُعدُت اإىل عملي يف �شنع تربينات الرياح. ومتّكنت من تركيب تربينتني 

مثل  �شراء  من  يتمكن  ومل  دوالر.   30000 بكلفة  كيلوواط   30 بقدرة 

تلك الرتبينات �شوى املزارعني املي�شورين. وبالرغم من تاأييد احلكومة 

للم�شرتين  تقّدم  مل  فاإنها  املتجددة  الطاقة  تقنّيات  لتبّني  ال�شورية 

تبّددت  وهكذا  الفائدة.  منخف�شة  القرو�س  مثل  حوافز  اأي  املحتملني 

االإمكانيات  وتن�شيط  ال�شورية  الرياح  تربينات  �شناعة  لدعم  فر�شة 

االقت�شادية حملّياً واإقليمّياً.

التوليد  قدرة  وتبلغ  االأخرية.  للمرة  ثانية،  عملي  عن  توّقفُت  لذلك 

 650 على  يزيد  ال  ما  �شورية  يف  العاملة  الرياح  طاقة  من  االإجمالية 

كيلوواط، وهو جمموع املن�شاآت التي رّكبُتها.

وال ميكن اإحراز اأي تغيري يف �شيا�شة الطاقة اإال اإذا كان وا�شعو ال�شيا�شات 

وطّوروا  اجلديدة  الطاقة  م�شادر  وتكاليف  بفوائد  تامة  دراية  على 

قدرات املوؤ�ش�شات على درا�شة جدوى هذه التقنيات. حني كنُت اأدعو 

امل�شوؤولني  كبار  اأحد  قال   ،2000 العام  بعد  الرياح،  طاقة  اعتماد  اإىل 

احلكوميني باأن تربينات الرياح بحاجة اإىل رياح ب�شرعة 11 – 12 مرتاً 

يف الثانية الإنتاج القوة االإ�شمية. ومبا اأن معدل �شرعة الريح يف معظم 

اأن  اعُترب  فقد  الثانية  يف  اأمتار  و8   6 بني  ما  يرتاوح  ال�شورية  املناطق 

اإمكانيات توليد الطاقة من الرياح غري واعدة وغري جمدية. وميّثل عدم 

اإدراك الفارق بني متو�شط �شرعة الريح و�شرعة الريح اال�شمية وجهًا 

من وجوه العوائق االإدارية التي متنع وجود �شيا�شة عامة قائمة على 

املعرفة. لذلك مّت اإي�شاح اأن ما يهّم لي�س معّدالت �شرعة الرياح بقدر ما 

هو احلد االأعلى واحلد االأدنى من �شرعة الريح يف موقع معنّي. 

ال�شوئية  الفلطائية  اخلاليا  اأو  الرياح  طاقة  تركيب  اأن  اإىل  وُي�شار 

احلراري  االحتبا�س  غازات  انبعاثات  تخفي�س  يف  ي�شاهم  �شورية  يف 

يف  نف�شها  املن�شاآت  تركيب  حال  يف  حتقيقه  ميكن  ما  �شعَفينْ  مبقدار 

http://www.goumbook.com/tag/(اأملانيا اأو  اململكة املتحدة 

syria(. وقد دعم هذا امل�شوؤول الر�شمي نف�شه اعتماد طاقة الرياح يف 
البالد. غري اأن هذه املعرفة قد تال�شت من املوؤ�ش�شات بعد خروجه من 

اخلدمة ب�شبب التقاعد. لذا كان ينبغي اإعادة عملية تثقيف امل�شوؤولني 

ابتداًء من نقطة ال�شفر.

معن كعدان، مهند�س ميكانيكي �صوري.

طاقة الرياح يف �سورية – جتربة �سخ�سية
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�أكرث  هي  �ملتجددة  �لطاقة  �أن  �صابقة  در��صات  �أظهرت 

النتاج  �لتقليدية  �الأ�صكال  من  �لعاملة  �الأيدي  على  �عتمادً� 

�لكهرباء )LBNL, 2007(. وتعتمد �الأرقام �لتقديرية على 

مزيج تكنولوجيات �لطاقة �ملتجددة �لتي توؤخذ يف �العتبار 

و�الفرت��صات �الأخرى. ومتا�صيًا مع جتارب يف بقية �لعامل، 

فمن �ملتوقع �أن يوؤدي حتول �ىل �لطاقة �لنظيفة يف �لبلد�ن 

مبنتجات  �ملتعلقة  �لوظائف  يف  �صاف  منو  �ىل  �لعربية 

بيو  �صناديق  وجدت  وقد  �خل�صر�ء.  �لطاقة  وخدمات 

�خلريية )2009( �أنه من 1998 �ىل 2007 منا �ال�صتخد�م يف 

يف  من �ال�صتخد�م  �أ�صرع  يف كاليفورنيا  �لنظيف  �القت�صاد 

وبحلول  وظيفة.  �ألف   125 بنحو  م�صتاأثرً�  ككل،  �القت�صاد 

�لعام 2010، ز�د هذ� �لرقم �ىل 300 �ألف كاليفورين �نخرطو� 

خ�صر�ء،  خدمات  �أو  خ�صر�ء  مبنتجات  تتعلق  وظائف  يف 

 California( �لوالية  يف  �لعمل  قوة  من  �ملئة  يف   3.8 �أي 

.)Employment Development Department, 2010

�أكدت حتاليل �أجر�ها برنامج �الأمم �ملتحدة للبيئة )يونيب( 

»تظهر   ،)2011( »يونيب«  وبح�صب  �الجتاهات.  هذه 

در��صات وطنية �أن �ال�صتثمار�ت �خل�صر�ء متيل �ىل �ن تكون 

�أكرث �عتمادً� على �الأيدي �لعاملة حتى يف �ملدى �لقريب �ىل 

�ملتو�صط«. وي�صري �لتقرير ذ�ته �ىل �أن �ال�صتخد�م يف قطاع 

 2.3 من  �أكرث  �أن  يقدر  بحيث  كبريً�  �أ�صبح  �ملتجددة  �لطاقة 

�أو  مبا�صرة  يعملون  كانو�  �لعامل  �أنحاء  يف  �صخ�ض  مليون 

غري مبا�صرة يف �لقطاع عام 2006.

يف  �لر�هنة  �لطاقوية  �ل�صيا�صات  من  قلياًل  �أن  رغم  وعلى 

�لطاقة  تكنولوجيات  ��صتعمال  ت�صجع  �لعربية  �لبلد�ن 

تد�بري  �أو  وموؤ�ص�صيًا  تنظيميًا  �طارً�  تقدم  ال  فهي  �ملتجددة، 

�لطاقة  بكفاءة  تتعلق  تناف�صية  �صناعة  خلق  على  حتفز 

م�صادر  و��صتعمال  �لطاقة  كفاءة  وتزيد  �ملتجددة.  و�لطاقة 

يف  �لتناف�صية  �النتاج  عملية  يف  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة 

�ملنطقة. و��صافة �ىل ذلك �صوف يوؤدي تطوير هذه �ل�صناعة 

و�قت�صادي،  طاقوي  تنوع  �ىل  �لنظيفة  بالطاقة  �ملتعلقة 

يتعار�ض مع �العتماد �لكبري على �لنفط.

يف �ل�صنو�ت �الأخرية، �صهدت �لبلد�ن �لعربية زيادة كبرية 

بلغ   2007 �لعام  ففي  �لنظيفة.  �لطاقة  يف  �ال�صتثمار�ت  يف 

�جمايل �ال�صتثمار�ت 475 مليون دوالر، يف حني قفزت عام 

2009 �ىل 2.5 بليون دوالر )El – Ashry, 2010(. لكن حتى 

هذ� �لرقم ميثل �أقل من 2 يف �ملئة من �ال�صتثمار�ت �لعاملية 

.)DOE, 2010( يف �لطاقة �ملتجددة

�لتجاري  �ال�صتعمال  يف  �ملنطقة  يف  ر�ئد  مثال  هي  م�صر 

طاقة  ت�صنيع  قطاع  تطوير  يف  ت�صتمر  فهي  �لرياح.  لطاقة 

�الأمم  منظمة  مثل  دولية  منظمات  مع  بالتعاون  �لرياح 

�ملتحدة للتنمية �ل�صناعية )UNIDO( وبلد�ن مانحة ثنائية 

مت  عندما   ،1992 �لعام  �ىل  يعود  وقت  ويف  �أملانيا.  مثل 

تركيب حمطة �لرياح �لثانية يف �لغردقة، كانت 45 يف �ملئة 

من مكونات توربينات �لرياح م�صنوعة حمليًا.

وتبني عدد من �لدول �لعربية �صيا�صة ت�صعري للطاقة تهدف 

�ىل تاأمني و�صول �لطاقة �ىل جميع �صر�ئح �ل�صكان باأ�صعار 

كو�صيلة  �لت�صنيع  دعم  عن  ف�صاًل  حتملها،  ي�صتطيعون 

مدعومة  �أنها  عن  �لنظر  وب�صرف  �القت�صادي.  للتنوع 

ب�صكل كبري، كانت �الأ�صعار �ملحلية ملنتجات �لنفط و�لبرتول 

وهذه  طوياًل،  وقتًا  م�صتقرة  �لطبيعي  و�لغاز  و�لكهرباء 

ممار�صة �أ�صفرت عن ��صتهالك مبذر �ىل حد بعيد.

�لدر��صة �لدولية الأ�صعار �لوقود �لتي �أجرتها �لوكالة �الأملانية 

يف  �لبحرين  �صنفت   2009 عام   )GTZ( �لفنية  للم�صاعد�ت 

�إير�ن يف �ملقدمة، تلتها �ل�صعودية بني  �لثالثة و�أتت  �ملرتبة 

رفعت  وقد  و�لديزل.  �لبنزين  �أ�صعار  تدعم  �لتي  �لبلد�ن 

�أ�صعار  وكانت  �لتاريخ.  ذلك  منذ  للوقود  دعمها  �إير�ن 

�صعر  من  �أدنى  �لبحرين  يف  �مل�صخة  عند  و�لديزل  �لبنزين 

�الحتاد  يف  �الأ�صعار  �أدنى  �أي  دولية،  قيا�صية  مر�جع  ثالثة 

�لنفط  و�صعر  �الأمريكية،  و�ل�صوق  ��صبانيا(،  )يف  �الأوروبي 

.)Abdel Gelil, 2011( خلام يف �ل�صوق �لعاملية�

مالئم،  غري  ��صتهالكي  �صلوك  ترويج  �ىل  �لدعم  ومييل 

و�ملوردين،  �مل�صتهلكني  �ىل  خاطئة  ��صار�ت  و�ر�صال 

و�لطاقة  �لطاقة  كفاءة  تكنولوجيات  قابلية  و��صعاف 

�لبيئة  تلوث  ومفاقمة  �قت�صاديًا،  للتطبيق  �ملتجددة 

على  �صريعًا  يتز�يد  عبء  و�إلقاء  �لدفيئة،  غاز�ت  و�نبعاثات 

�لتمويالت �حلكومية، خ�صو�صًا يف قطاع �لكهرباء.

ومن �ملوؤكد �أن �لطلب على �لطاقة هو ذو ح�صا�صية لل�صعر، 

خ�صو�صًا �لطلب على �لكهرباء. لذلك، فاإن ��صالح �الأ�صعار 

يف  خا�صة  �لطاقة،  من  كبرية  كميات  يوفر  �أن  �صاأنه  من 

�نخفا�صًا  حدث  يحُ �أن  ميكن  ذلك  على  وبناًء  �لبعيد،  �ملدى 

ت�صهد  �لتي  �لبلد�ن  من  �لدفيئة  غاز�ت  �نبعاثات  يف  كبريً� 

حت�صني  يوفر  �أخرى،  ناحية  ومن  �الأ�صعار.  يف  فو�صى 

كفاءة �لطاقة للم�صتهلكني حاًل قاباًل للتطبيق لتعوي�صهم 

عن زيادة �الأ�صعار.

�صيا�صية  الإ�صالحات  �لدويل  �لبنك  �أجر�ها  مر�جعة  حددت 

يف �صالح كال �لطرفني ثالثة نقاط هامة حول دعم �لطاقة:

 7 �ىل  �صعفني  �أعلى  حكوميًا  �نفاقًا  وميثل  مرهق،  هو    -

�لبلد�ن  بع�ض  يف  �ل�صحة  على  �لنفقات  من  �أ�صغاف 
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مثل م�صر و�لهند و�ندوني�صيا و�لباك�صتان.

�لدعم  من  �لفقر�ء  فح�صة  �صيئ،  ب�صكل  م�صتهدف  هو    -

هي عادة �أقل مما ميثلون من عدد �ل�صكان.

�ملثال،  �صبيل  فعلى  �لكربونية.  �النبعاثات  يزيد  هو    -

تطلق �لبلد�ن �لتي تدعم وقود �لديزل �بنعاثات كربونية 

لكل فرد تبلغ �صعفي ما تطلقه بلد�ن �أخرى ذ�ت دخل 

مماثل لكل فرد.

بلغت  فقد  �لدر�ض.  ت�صتحق  منوذجية  حالة  لبنان  وميثل 

حتويالته �ل�صنوية �ىل كهرباء لبنان عام 2006 �أدنى قلياًل 

�ملحلي  �لناجت  من  �ملئة  يف   4 ميثل  ما  دوالر،  بليون  من 

�حلكومة  �ير�د�ت  من  �ملئة  يف   20 من  �أكرث  �أي  �الجمايل 

 .)Ministry of Finance, 2010; word bank, 2008(

�العتماد  ينخف�ض  ف�صوف  �صينخف�ض،  �لدعم  كان  و�ذ� 

على �مل�صتورد�ت، وهذ� يوؤدي �ىل حت�صن يف �لو�صع �ملايل 

�الير�د�ت  يف  �لوفر  تخ�صي�ض  �عادة  وميكن  للحكومة. 

مثل  �أخرى،  قطاعات  يف  �أخرى  عاجلة  �حتياجات  لتلبية 

�ل�صحة و�لرتبية.

ووفقًا للهيئة �مل�صرية �لعامة للبرتول ، بلغ �جمايل �لدعم 

 /  2005 يف  دوالر  باليني   8 نحو  م�صر  يف  للوقود  �ملبا�صر 

كربَّ  �لعاملية  �لنفط  ��صعار  يف  �الأخري  و�لت�صاعد   .2006

�لبنزين  م�صتورد�ت  تكون  عندما  خ�صو�صًا  �لعبء،  هذ� 

دعم  كلفة  كانت  �ملقارنة،  �صبيل  وعلى  مطلوبة.  و�لديزل 

�لوقود �ل�صائل يف 2003 / 2004 ت�صاوي تقريبًا �الير�د�ت 

عند  �لديزل  �أ�صعار  وكانت  �ل�صوي�ض.  قناة  من  �ل�صنوية 

نحو  و�أدنى  قرب�ض،  يف  هي  مما  مر�ت   10 �أدنى  �مل�صخة 

وتون�ض  و�ملغرب  لبنان  يف  �ملقابلة  �الأ�صعار  من  مر�ت   5

.)American Chamber of Commerce, 2004(

البلد  ن�شبة الدعم

41.4 اجلزائر 

56.3 م�شر 

57.4 العراق 

53.3 الكويت 

52.0 ليبيا 

63.2 قطر 

78.9 ال�شعودية 

55.7 االمارات 

اجلدول 3
دعم ا�شتهالك الوقود كجزء من الكلفة التامة 

لالمدادات )2009(

)IEA, 2010 b( :امل�صدر

�لوقود  لزيت  �ل�صنوي  �لدعم  �جمايل  كلفة  تبلغ  وباملثل، 

�خلفيف و�لديزل و�لبنزين و�لغاز �لطبيعي وغاز �لبرتول 

�مل�صال و�لكهرباء يف �صورية 6 باليني دوالر. وبلغ �لدعم 

�حلقيقية.  �الأ�صعار  من  �ملئة  يف   340 ن�صبته  �رتفاعًا 

وت�صعى �حلكومة �ىل �إلغاء �لدعم تدريجيًا من �أجل بلوغ 

 Abdel( �ملقبل  �لعقد  خالل  �لعاملية  �الأ�صعار  م�صتويات 

من  كن�صبة  �لطاقة  دعم   3 �جلدول  يبني   .)Gelil, 2007
�لكلفة �لتامة لالمد�د�ت يف بلد�ن عربية خمتارة.

ميثل  للنفط،  �ل�صافية  �مل�صدرة  �لبلد�ن  �ىل  بالن�صبة 

كمية  لبيع  �لبديلة  �لفر�صة  كلفة  �الأحفوري  �لوقود  دعم 

�لبلد�ن  يف  بينما  �ل�صوق،  باأ�صعار  �ملدعومة  �لوقود 

�النفاق  �لدعم  هذ�  ميثل  للنفط،  �ل�صافية  �مل�صتوردة 

من  جزء  رفع  ميكن  ذلك،  من  وبداًل  �ملبا�صر.  �حلكومي 

�لهدف  لتحقيق  �الآخر  �جلزء  تخ�صي�ض  و�عادة  �لدعم 

وكالة  تقرتح  �ملثال،  �صبيل  وعلى  �لدعم.  الآلية  �ملحدد 

بالكهرباء،  �الأرياف  لتزويد  دعم  تقدمي  �لدولية  �لطاقة 

نطاق  ويف  للفقر�ء  متو�فرة  �لطاقة  خدمات  يجعل  ما 

كل  �الأردن  رفع   ،2003 ومنذ  �الحتمال.  على  قدرتهم 

�لدعم �ملبا�صر عن �لوقود �الأحفوري )ما عد� غاز �لبرتول 

ل�صالح  تقاطعيًا  دعمًا  و�أدخل  باملنازل(  �خلا�ض  �مل�صال 

و�لعائالت  �ل�صو�رع  و��صاءة  �ملياه  و�صخ  �لريفية  �ملناطق 

�لنفط  �ىل  و�صول  لالأردن  يعد  ومل  �لدخل.  �ملنخف�صة 

باأ�صعار  قبل  من  عليه  يح�صل  كان  �لذي  �لعر�قي، 

�الأ�صعار.  يف  ��صالحات  �دخال  �ىل  دفعه  ما  �متيازية، 

لتخفي�ض  خطط  عن  �أخرى  عربية  بلد�ن  �أعلنت  كما 

جميع  يف  �لطاقة  دعم  لرفع  تخطط  فم�صر  دعمها. 

�المار�ت  با�صرت  حني  يف   ،2011 نهاية  مع  �ل�صناعات 

ني�صان  يف  �لبنزين  دعم  تخفي�ض  �ملتحدة  �لعربية 

م�صتويات  مع  متما�صيًا  جلعله  وتخطط   2010 )�بريل( 

.)IEA, 2010 b( الأ�صو�ق �لعاملية�

كلها،  يكن  مل  �إن  �لعربية،  �القت�صاد�ت  غالبية  تتعر�ض 

لتقلبات �صوق �لنفط �لعاملية. وتعتمد �لدول �ملنتجة للنفط 

خططها  لتمويل  �لنفطية  �ل�صادر�ت  �ير�د�ت  على  �أ�صا�صًا 

حادة  �صلبية  �قت�صادية  لتاأثري�ت  تتعر�ض  �لتي  �المنائية 

عندما تهبط �أ�صعار �لنفط �لعاملية. ومن جهة �أخرى، فاإن 

تتاأثر  �صوف  و�ملغرب  �الأردن  مثل  للنفط  م�صتوردة  بلد�نًا 

وت�صكل  �لنفط.  �أ�صعار  يف  زيادة  �أي  نتيجة  كبري  ب�صكل 

�ال�صتثمار،  وت�صجيع  م�صادرها،  وتنوع  �لطاقة،  كفاءة 

و��صع،  نطاق  على  �ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  ون�صر 

�لعربية  �القت�صاد�ت  تعر�ض  تخفي�ض  يف  رئي�صيًا  عاماًل 

�ىل  ��صافة  �لطاقة  �أمن  وتعزيز  �لنفط،  �أ�صعار  لتقلبات 

توفري فو�ئد بيئية.
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يف  �ال�صتثمار�ت  ��صتبد�ل  �لطاقة  قطاع  تخ�صري  ويتطلب 

�لكربونية  �النبعاثات  �طالق  يف  �مل�صرفة  �لطاقة  م�صادر 

كفاءة  حت�صينات  ويف  �لنظيفة  �لطاقة  يف  با�صتثمار�ت 

�لطاقة. وكثري من �لفر�ض �ملتاحة لتح�صني كفاءة �لطاقة 

�أن  حني  يف  �جلارية،  �لنفقات  وتخف�ض  �لنجاح  يحالفها 

تنمو  �ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  يف  �ال�صتثمار�ت 

فعاًل يف �ل�صوق حاليًا �إذ �نها �أخذت ت�صبح مناف�صة ب�صكل 

�أن  وميكن  كلفة  �أكرث  تكون  قد  �جر�ء�ت  وهناك  متز�يد. 

تبني  مع  �قت�صاديًا  مناف�صة  �لبلد�ن  جعل  يف  تت�صبب 

و��صافة  �لكربونية.  �النبعاثات  على  معتدل  �صعر  فر�ض 

�ىل ذلك، �صتكون خيار�ت �لطاقة �خل�صر�ء �أكرث تناف�صية 

عندما توؤخذ يف �العتبار �لتكاليف �ملجتمعية و�خلارجية 

�لكربون  �صوق  �أما  �الأحفوري.  �لوقود  لتكنولوجيات 

�لعاملية �لر�هنة، مع �أي تطور م�صتقبلي حمتمل قبل �صنة 

حافزً�  تقدم  فقد  و�أ�صعاره،  �لكربون  �نبعاثات  ب�صاأن   2012

قويًا للتحول �ىل �لطاقة �خل�صر�ء.

ب. امل�شاعفات االجتماعية

كان  فقد  �لطاقة،  مبو�رد  �لعربية  �ملنطقة  غنى  رغم  على 

يف �لعام 2002 نحو 65 مليون �صخ�ض يف �لبلد�ن �لعربية 

�ىل  يفتقرون  �لريفية،  �ملناطق  يف  غالبًا   ،)%  21.4(

�آخر  �صخ�ض  مليون   60 ويعاين  �لكهرباء،  �ىل  �لو�صول 

�لريفية  �ملناطق  يف  وذلك  �المد�د�ت،  يف  حاد  نق�ض  من 

 .)ESCWA, 2005( �صو�ء  حد  على  �لفقرية  و�حل�صرية 

�لعلمي  �لتح�صيل  �صعف  مع  �لطاقة  يف  �لفقر  ويرت�فق 

�لفقرية  �ملجتمعات  �ندماج  ويعيق  �ل�صحية،  و�خلدمات 

�ملنتجة.  �القت�صادية  �لن�صاطات  يف  �لريفية  �ملناطق  يف 

ولتمكني هذه �ملجتمعات من �لو�صول �ىل خدمات طاقة 

عة  �ملوزَّ �ملتجددة  �لطاقة  توليد  نظم  تكون  فقد  ع�صرية، 

�ملركزية  �لطاقة  �مد�د  نظم  من  �لكلفة  يف  وفرً�  �أكرث 

م�شانع  ل�شركة  تابعة  هوائية  طاقة  حمطة  اأّول  يف  العمل  ابُتدئ 

وذلك   ،2005 يونيو  حزيران/  �شهر  يف  املغرب«  »الفارج  االأ�شمنت 

الإمداد م�شنعها يف تطوان بالطاقة الكهربائية. وقد اأّمنت هذه املحطة 

امل�شنع للكهرباء. كما كانت  الهوائية ما يقرب من 40 % من حاجة 

يف  الرياح  طاقة  ال�شتخدام  العاملي،  ال�شعيد  على  االأوىل،  املحاولة 

م�شانع االأ�شمنت.

نال امل�شروع، يف اأيلول/�شبتمرب 2005، �شهادة اآلية التنمية النظيفة 

امُلن�شاأة مبوجب بروتوكول كيوتو، وذلك ال�شتيفائه كافة   )CDM(

ت الكهرباء الناجتة من حمطة طاقة  املوا�شفات وال�شروط . فقد حلَّ

وبالتايل  احلرارية،  املعامل  توّلدها  كانت  التي  الكهرباء  حمّل  الرياح 

خّف�شت انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري بحواىل 30000 طن من 

ثاين اأك�شيد الكربون �شنوّيًا. 

تكلفة  ارتفاع  اإىل  باالإ�شافة  هذه،  االأوىل  الرياح  حمطة  لفعالية  وكان 

الكهرباء، اأثر بالغ، اإذ اأقدمت ال�شركة على اغتنام الفر�شة التي وّفرها 

االإطار التنظيمي اجلديد يف املغرب الذي اأجاز التوليد الذاتي للطاقة 

 10 �شابقًا  االأق�شى  احلّد  كان  اأن  بعد  ميغاواط   50 حتى  الكهربائية 

ميغاواط.

احلالية  الرياح  طاقة  حمطة  تو�شعة  املغرب  الفارج  قّررت  لذلك 

كانون  االأوىل يف  املرحلة  اأ�شعاف على مرحلتني. وبداأ ت�شغيل  ثالثة 

االأول/دي�شمرب 2008، اأما املرحلة الثانية فقد بداأ ت�شغيلها يف العام 

الثاين يف م�شنع تطوان.  االإنتاج  العمل يف خّط  انطالق  ل  ُقَبينْ  2009

ومتلك ال�شركة االآن حمطة لطاقة الرياح بقدرة 32 ميغاواط، وهي 

تعّد العّدة لتاأهيل تو�شعة حمطة طاقة الرياح ل�شهادة اآلية التنمية 

امل�شببة  الغازات  انبعاثات  تخفي�س  اإىل  �شتوؤدي  وهي  النظيفة، 

لالحتبا�س احلراري مبقدار 58000 طن �شنوّيًا. وتوّلد اليوم حمطة 

طاقة الرياح حواىل 65 % من الطاقة الالزمة لهذا امل�شنع، اأي ما يوازي 

20 % تقريبًا من اال�شتهالك الكلي للطاقة الالزمة مل�شانع االأ�شمنت 

االأربعة التابعة ل�شركة الفارج املغرب.

بلغت الكلفة االإجمالية ملحطة الرياح هذه ما يقرب من 500 مليون 

املربح  باال�شتثمار  اأي 63.7 مليون دوالر. ولي�س هذا  درهم مغربي 

الكهربائي  التيار  اإمدادات  ا�شتمرار  �شمان  يف  ي�شاهم  اأّنه  اإال  كثرياً، 

التنمية  حتقيق  نحو  ال�شركة  لتطّلعات  وي�شتجيب  للم�شنع 

امل�شتدامة.

الفارج املغرب: اأّول �سركة اأ�سمنت تبني حمطة لطاقة الرياح
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�ملتجددة  �لطاقة  لتكنولوجيات  �أن  رغم  وعلى  �لتقليدية. 

�لتكاليف  هذه  فاإن  �لعادة،  يف  �أعلى  ر�أ�صمالية  تكاليف 

ميكن تعوي�صها و�أكرث عن طريق �لوفر يف تكاليف �لنقل 

و�أي�صًا  لهما،  �ملر�فقة  �لطاقة  خ�صائر  يف  و�لوفر  و�لتوزيع 

عن طريق �لوفر يف تكاليف �لت�صغيل.

ي�صتعمل  �لذي  �لتقليلدي  �حليوية  �لكتلة  وقود  ويرت�فق 

د�خل  �لتلوث  من  عالية  م�صتويات  مع  و�لتدفئة  للطبخ 

يف  �لتو�صع  و�ن   .)IEA, 2009( �ل�صحة  و�صوء  �لبيوت 

تزويد �الأرياف بالكهرباء من خالل ��صتعمال م�صادر طاقة 

�لريفية  �لعائالت  ي�صاعد  مركزية  وغري  تقليدية  متجددة 

�لفقرية يف �لتخلي عن ��صتعمال �لكتلة �حليوية، خا�صة 

�الأ�صجار. وهذ� من �صاأنه �لت�صدي للفقر يف �لطاقة �لذي 

ي�صيب �لكثريين يف �لبلد�ن �لعربية وي�صاهم يف حتقيق 

�أهد�ف �لتنمية �الجتماعية. �إن ن�صر تكنولوجيات �لطاقة 

م�صتويات  وحت�صني  �لتنمية،  تعزيز  يف  ي�صاهم  �ملتجددة 

�ملعي�صة و�ل�صحة يف �ملناطق �لريفية و�لنائية. ومن �صاأن 

ينق�صي  �لذي  �لوقت  تتيح  �أن  �خل�صر�ء  �لطاقة  م�صادر 

�لن�صاطات  من  �ملزيد  لتاأدية  �حليوية  �لكتلة  جمع  يف 

��صتعمال  مت  وقد  �الأطفال.  تربية  مثل  �الأخرى  �ملنتجة 

�لدعم ملرة و�حدة من �أجل �لو�صل ب�صبكة �لغاز �لطبيعي 

عن  للتحول  للم�صتهلكني  كحافز  �ملغرب  يف  �لكهرباء  �أو 

 World Bank,( لكتلة �حليوية �ىل م�صادر طاقة �أنظف�

2010(. ويف بع�ض �حلاالت، كان دعم �لطاقة هذ� ناجحًا 
يف  �لبرتول  دعم  خف�ض  وقد  �لفقر.  وترية  تخفيف  يف 

2005 ـ 2006 حدوث فقر بن�صبة 8 يف �ملئة يف �ليمن و5 يف 

.)IEA et al., 2010 c( ملئة يف �ملغرب�

�لفوتوفولطية  �لنظم  �لكلفة  �لقليلة  �حللول  وت�صمل 

�نخفا�ض  من  ير�فقها  ما  مع  �لالمركزية،  �ل�صم�صية 

�صغرية  م�صاريع  تخلق  �أنها  جانب  �ىل  �لت�صغيل  تكاليف 

�لكهربة  برنامج  هو  �لتحول  هذ�  على  ر�ئد  ومثال  مرنة. 

�لريفية يف �ملغرب، �لذي حلظ تزويد �لكهرباء �ل�صم�صية 

�لفوتوفولطية �ىل ما جمموعه 34.400 قرية يقطنها نحو 
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خالل  ريفية  مناطق  يف  يعي�صون  �صخ�ض  مليون   12

�لفرتة 1995 ـ 2007. وب�صبب �زدياد تكاليف و�صل �ملنازل 

�لريفية ب�صبكة �لكهرباء، مل يكن تو�صيع �ل�صبكة جمديًا، 

�الفر�دي  �لفوتوفولطي  �ل�صم�صي  �ملنزيل  �لنظام  وكان 

م�صروع  يهدف  ذلك،  �ىل  و��صافة  �الأف�صل.  �خليار 

�ل�صم�صية  �ملياه  �صخانات  ��صتعمال  لزيادة  »بروما�صول« 

�ألف   800 نحو  توفري  �ىل  �ملغرب  يف  �لتجارية  �ملر�فق  يف 

برميل نفط م�صتورد خالل 4 �صنو�ت. هذ� يعادل نحو 700 

مليون دوالر و�نخفا�صًا مقد�ره نحو 1.5 مليون من مكافئ 

حمددة  تاأثري�ت  للم�صروع  وكانت  �لكربونية.  �النبعاثات 

جتاوزت كثريً� جمرد هدف �مل�صاهمة يف تخفي�ض �عتماد 

�لبالد على �لوقود �الأحفوري. ومن �لناحية �لبيئية، من 

من  طن  �ألف   920 نحو  �مل�صروع  يخف�ض  �أن  �أي�صًا  �ملتوقع 

�النبعاثات �لكربونية حتى �صنة 2020.

ويف ما يتعلق بالتاأثري�ت �القت�صادية للم�صروع، فقد ز�د 

�لقدرة �ملركبة ل�صخانات �ملياه �ل�صم�صية من نحو 35 �ألف 

�أكرث  �ىل   1998 عام  �ل�صم�صية  �لالقطات  من  مربع  مرت 

من 240 �ألف مرت مربع عام 2008، كما ز�د عدد �ل�صركات 

�مل�صتوردة و�مل�صنعة لهذه �ل�صخانات من نحو خم�صة �ىل 

�أكرث من 40.

�ملتوقع  فمن  للم�صروع،  �الجتماعية  �لنتائج  حيث  ومن 

 2020 �صنة  بحلول  جديدة  وظيفة  �ألف   13 نحو  يخلق  �أن 

.)Allali, 2011(

ج. امل�شاعفات البيئية

ي�صبب نظام �لطاقة �حلايل �ملبني على �لوقود �الأحفوري 

يف �ملنطقة �لعربية ويف مناطق �أخرى من �لعامل �أ�صر�رً� 

قيمة  �صل�صلة  من  مرحلة  كل  مدى  على  حادة  بيئية 

�لطاقة �لتي ت�صمل �لتنقيب و�ال�صتخر�ج و�لنقل و�ملعاجلة 

م�صوؤولة  �الأحفوري  للوقود  �لتحتية  و�لبنى  و�لتحويل. 

عن معظم �لتعر�ض لتلوث �لهو�ء، وتلويث �ملياه �جلوفية 

و�لت�صربات  �لنزرة،  و�ملعادن  بالهيدروكربونات  و�لرتبة 

�لنفطية يف �ملحيطات و�الأنهار، ومعظم �نبعاثات غاز�ت 

�ملجتمعات  تتكبدها  �لتي  تقت�صر�لتكاليف  ال  �لدفيئة. 

�لبيئي  للتدهور  �ملبا�صرة  �لنتائج  على  فقط  �لعربية 

و�لعو�قب  �ل�صلبية �لتي توؤثر يف �لرعاية �ل�صحية، لكنها 

�النتاجية  �لقدرة  جممل  يف  توؤثر  تكاليف  �أي�صًا  ت�صتتبع 

ب�صكل  �ملناخ  تغري  يهدد  و�صوف  �لعربية.  لالقت�صاد�ت 

حتققت  �لتي  و�الجتماعية  �القت�صادية  �ملكا�صب  خا�ض 

يف �لبلد�ن �لعربية. وقد تبني �أن �ملناخ يوؤثر بقوة )لذلك 

و�نتاجية  �ملياه،  تو�فر  يف  مبا�صرة(  يوؤثر  �ملناخ  تغري  فاإن 

موجات  و�صيوع  �الأ�صماك،  وم�صائد  و�لغابات  �ملز�رع 

�الأمر��ض،  وجغر�فية  �لوطاأة،  �لثقيلة  و�لرطوبة  �حلر 

وموجات  و�لفي�صانات  �لعو��صف  من  �ملتوقعة  و�الأ�صر�ر 

�ملتوقعة  �ملمتلكات  وخ�صارة  �لهائلة،  و�حلر�ئق  �جلفاف، 

�لر�أ�صمال  و��صتثمار�ت  �لبحار،  م�صتويات  �رتفاع  من 

و�لتكنولوجيا و�لطاقة �ملكر�صة لتح�صني نو�حي �ملناخ �لتي 

ال ن�صت�صيغها، وتوزع ووفرة �الأنو�ع من جميع �الأ�صناف، 

�لتي  و�لتكاليف   .)Holdren, 2008 - AFED, 2009(

�صتتكبدها �لبلد�ن �لعربية نتيجة تاأثري�ت تغري �ملناخ يف 

معظم هذه �الأبعاد يف ظل �صيناريو �لو�صع �لقائم �صتكون 

من  تعاين  فعاًل  بد�أت  �لعربية  �لبلد�ن  تكون  وقد  كبرية. 

بع�ض تاأثري�ت تغري �ملناخ.

من  كثريً�  �خل�صر�ء  �لطاقة  قطاع  �ىل  �لتحول  يوفر 

�مل�صتعملة  �لتكنولوجيات  على  �العتماد  لكن  �لفو�ئد، 

تنتج  وقد  بيئية.  م�صائل  �حلاالت  بع�ض  يف  يثري  قد 

�لكهرباء.  توليد  �أمناط  يف  �لتحول  من  �لفو�ئد  هذه 

ب�صكل  �لكربونية  �النبعاثات  تخفي�ض  ميكن  �أواًل، 

تعترب  وعادة،  �حلاالت.  بع�ض  يف  متامًا  وجتنبها  كبري 

ثاين  من  طن   0.22 بني  تر�وح  باأنها  �ملرّحلة  �النبعاثات 

�أوك�صيد �لكربون / ميغاو�ط �صاعة و0.73 طن من ثاين 

على  يتوقف  وذلك  �صاعة،  ميغاو�ط   / �لكربون  �أوك�صيد 

ميكن  ثانيًا،   .)LBNL, 2007( �مل�صتعملة  �لتكنولوجيا 

تخفي�ض �أوك�صيد�ت �لنيرتوجني وثاين �أوك�صيد �لكربيت 

�لب�صرية  بال�صحة  م�صرة  كلها  هي  �لتي  و�جل�صيمات، 

و�الأوزون  �لروؤية،  و�نخفا�ض  بيئية  م�صاكل  وت�صبب 

�لذي  �حلم�صي  و�ملطر   .)IEA et al., 2010( �الأر�صي 

�لبحري�ت  �أن يجعل  �أوك�صيد �لكربيت ميكن  ي�صببه ثاين 

و�الأنهار �صديدة �حلمو�صة بالن�صبة �ىل �حلياة �حليو�نية 

و�الأبنية.  باملحا�صيل  �الأ�صر�ر  يلحق  وهو  و�لنباتية، 

وتتحد �أوك�صيد�ت �لنيرتوجني مع مو�د كيميائية �أخرى 

�للذين  �لدخاين،  �ل�صباب  �أو  �الأر�صي  �الأوزون  لت�صكل 

يهيجان �لرئتني في�صببان �اللتهاب �ل�صعبي وذ�ت �لرئة. 

عادة  ت�صتعمل  �لتي  �ملياه  ��صتهالك  حفظ  ميكن  ثالثًا، 

لكن  �لتربيد.  الأغر��ض  �لتقليدية  �لطاقة  حمطات  يف 

جتدر �ال�صارة �ىل �أن بع�ض �لت�صاميم �خلا�صة مبحطات 

من  كبرية  كميات  ت�صتخدم  �ملركزة  �ل�صم�صية  �لطاقة 

�ملياه )NREI, 2010(. ر�بعًا، ميكن جتنب �الأ�صر�ر �لتي 

تقتل  نفطية  ت�صربات  �صكل  يف  و�ملياه  باالأر��صي  تلحق 

�لتعدين  من  �لناجتة  �الأ�صر�ر  �أو  و�حليو�نات،  �لنباتات 

بع�ض  وتوؤثر  �الأحفوري.  �لوقود  ونقل  و�لتكرير  و�حلفر 

لكن  و�ملياه  �الأر��صي  على  �ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات 

�ىل درجة �أقل كثريً�. وقد توؤثر توربينات �لهو�ء على �أنو�ع 

يف  �لكهرمائية  �مل�صاريع  توؤثر  كما  و�خلفافي�ض،  �لطيور 

بع�ض �حلاالت على �حلياة �لربية و�لنظم �اليكولوجية.
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قدرت در��صة �أجر�ها �لبنك �لدويل �لتكاليف �القت�صادية 

يف  �الجمايل  �ملحلي  �لناجت  من  كجزء  �لبيئي  للتدهور 

يف  �ملئة  يف   2.1 بني  يرت�وح  مبا  خمتارة  عربية  بلد�ن 

وقد   .)Larsen, 2010( م�صر  يف  �ملئة  يف  و4.8  تون�ض 

تر�فق ذلك مع تكاليف �لرعاية �ل�صحية �لناجتة من مياه 

�لو�فية،  غري  �ل�صحية  و�لوقاية  �ل�صحية  و�ملر�فق  �ل�صرب 

�ملناطق  يف  �خلارجي  �لهو�ء  لتلوث  �ل�صحية  و�لتاأثري�ت 

)�الأر��صي  �ملتجددة  �لطبيعية  �ملو�رد  وتدهور  �لريفية، 

يوؤثر  )�لذي  �ل�صاحلي  �لتدهور  وتر�فق  �لعذبة(.  و�ملياه 

�أ�صا�صًا على �ال�صتجمام و�ل�صياحة(، و�لتاأثري�ت �ل�صحية 

�ل�صلبة  �لوقود  �أنو�ع  ��صتعمال  من  �ملنزيل  �لهو�ء  لتلوث 

ب�صكل  منخف�صة  تكاليف  مع  �لنفايات،  و�د�رة  للطبخ، 

.)Larsen, 2010( كبري

V. النتائج والتو�سيات

يف  حا�صمًا  دورً�  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لطاقة  قطاع  �أدى 

و�صي�صتمر  �ملنطقة  يف  �القت�صادية  ـ  �الجتماعية  �لتنمية 

يف تاأدية هذ� �لدور. وم�صدرو وم�صتوردو �لنفط �لعربي 

�لعاملية.  �لنفط  �صوق  لتقلب  كبري  ب�صكل  معر�صون 

و�صوف ي�صتتبع تخ�صري قطاع �لطاقة يف �لبلد�ن �لعربية 

فو�ئد �قت�صادية و�جتماعية وبيئية جمة.

نظرً� للتباينات �لكبرية يف �ملنطقة �لعربية، فاإن �لتحول 

�ىل طاقة خ�صر�ء �صوف يختلف ب�صكل كبري بني �لبلد�ن 

عالية  م�صتويات  لديها  �لتي  �لبلد�ن  وعلى  �ملختلفة. 

جمل�ض  جمموعة  مثل  �الجمايل،  �ملحلي  �لناجت  منو  من 

�لتعاون �خلليجي �لتي تتمتع بكثافة كربون عالية وب�صمة 

�لطاقة  كثافة  تخف�ض  �أن  فرد،  لكل  كبرية  �يكولوجية 

�لب�صرية.  �لتنمية  م�صتوى  ذلك  يعيق  �أن  دون  من  لديها 

وعلى �لبلد�ن �لتي ما ز�لت حتافظ على ب�صمة �يكولوجية 

منخف�صة ن�صبيًا لكل فرد �ن تنا�صل لتحقيق تنمية ب�صرية 

�أف�صل من دون �أن تزيد كثريً� ب�صماتها �اليكولوجية.

يهدف �لتحول �ىل نظام طاقة خ�صر�ء، بني �أمور �أخرى، 

�لطاقة  توفري  يعني  هذ�  �لطاقة.  يف  �لفقر  تخفي�ض  �ىل 

�لكهرباء  �ىل  حاليًا  يفتقرون  �صخ�ض  مليون   60 نحو  �ىل 

�ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  وتعد  �لعربية.  �ملنطقة  يف 

يف  كبرية  مب�صاهمة  لها  �لد�عمة  �لطاقة  و�صيا�صات 

�ملناطق  يف  �لعامة  و�ل�صحة  �ملعي�صة  م�صتويات  حت�صني 

�لريفية و�لنائية.

�خل�صر�ء  �لطاقة  �ىل  للتحول  �أخرى  مبا�صرة  فائدة  هناك 

هي خلق »وظائف خ�صر�ء«. وت�صري �لتجارب �لعاملية �ىل 

�ىل  مييل  �ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  �ىل  �لتحول  �أن 

توليد وظائف �أكرث من تكنولوجيات �لطاقة �لتقليدية.

�لطاقة  وم�صادر  �لطاقة  لكفاءة  حت�صينات  تبني  �أن 

لتقلبات  �لعربية  �القت�صاد�ت  تعر�ض  يخف�ض  �ملتجددة 

�لتنوع  يف  وي�صاهم  �لطاقة،  �أمن  ويعزز  �لنفط،  �أ�صعار 

�القت�صادي. وحت�صني كفاءة �لطاقة من �صاأنه �أن يخف�ض 

عن  ف�صاًل  �لتجاري،  �مليز�ن  ويح�صن  �لطاقة  على  �لطلب 

�لطاقة  حلول  وتخف�ض  �القت�صادية.  �لتناف�صية  حت�صني 

�خل�صر�ء �النبعاثات �لكربونية و�لتعر�ض لتلوث �لهو�ء.

و�ل�صوقية  �ل�صيا�صية  �لعو�ئق  من  عدد  تذليل  يجب 

و�القت�صادية من �أجل ترويج �لطاقة �خل�صر�ء يف �لبلد�ن 

�لعربية. هذ� �لتحليل يو�صي �لبلد�ن �لعربية مبا ياأتي:

�ىل  �لتحول  دون  حتول  �لتي  �حلالية  �لعو�ئق  �إز�لة    .1

�ال�صتثمار  �نعد�م  ذلك  يف  مبا  خ�صر�ء،  طاقة  نظام 

يف �الأبحاث و�لتطوير وبناء �لقدر�ت و�صنع �ل�صيا�صة 

�ملتكامل.

�لت�صريعي و�ملوؤ�ص�صي �حلايل لت�صهيل  ��صالح �الطار    .2

�النتقال �ىل �قت�صاد �أخ�صر.

توفري نظام حو�فز ي�صجع �ال�صتثمار يف تكنولوجيات    .3

كفاءة �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة.

بالطلب  �ملتعلق  �جلانب  و�د�رة  �لطاقة  كفاءة  تبني    .4

و�لطاقة �ملتجددة كركن ل�صيا�صة طاقة جديدة، تبنى 

على جهود من�صقة ت�صمل �حلكومة و�لقطاع �خلا�ض 

و�لقطاع �ملايل و�جلهات �ملعنية �الأخرى.

�لكلفة  لتعك�ض  با�صتمر�ر  �لطاقة  �أ�صعار  تعديل   .5

�القت�صادية �حلقيقية و�لندرة و�لكلفة �حلدية �لطويلة 

هو  �لطاقة  �أ�صعار  و��صالح  �لبيئية.  و�الأ�صر�ر  �ملدى 

�ىل  و�لتحول  �لطاقة  ��صتهالك  لرت�صيد  فعالة  �أد�ة 

�ىل  ذ�ته  �لوقت  يف  يوؤدي  ما  �لكربون،  قليلة  تنمية 

ويجب  �حلكومية.  �الير�د�ت  يف  كبرية  زياد�ت 

يف  �لتو�صع  لتعزيز  �الير�د�ت  هذه  تخ�صي�ض  �إعادة 

تكنولوجيات كفاءة �لطاقة و�لطاقة �ملتجددة.

موؤ�ص�صية  �آلية  ل�صياغة  �صيا�صية  مناق�صة  يف  �لبدء    .6

يف  و�ملناخ  �لطاقة  �صيا�صات  �ن�صجام  ل�صمان  جديدة 

�ملنطقة �لعربية.

�صخمًا  �قليميًا  برناجمًا  تتبنى  �أن  �لعربية  �لبلد�ن  على 

و�لطاقة  �لرياح  طاقة  ��صتعمال  لزيادة  �ملدى  بعيد 

تنويع  يف  ي�صاعد  �أن  �صاأنه  من  �لربنامج  هذ�  �ل�صم�صية. 

يف  �لطاقة،  �مد�د�ت  �أمن  وي�صمن  �لعربية  �القت�صاد�ت 

يف  ور�ئدً�  م�صتد�مًا  و�صعًا  �لعربية  للبلد�ن  ي�صمن  حني 

�الأ�صو�ق كم�صدرين للطاقة �خل�صر�ء.



111 البيئة العربية: االقت�شاد االأخ�شر

املراجع

Abdel Gelil (2007). Framework Conditions for 
Solar Thermal Energy Use in the Southern 
Mediterranean Countries. SOLATERM.

Abdel Gelil (2011). Energy Situation in Bahrain: 
Gap analysis. United Nations Development Program 
(UNDP). Unpublished.

AFED (2009). Arab Environment: Climate Change. 
Arab Forum for Environment and Development.

Allali (2011). Promasol: Democratizing Access to 
Solar Water-Heaters. United Nations Development 
Program (UNDP), New York.

American Chamber of Commerce (2004). “American 
Chamber of Commerce Roundtable: Fuels Subsidies in 
Egypt.”December 5, 2004, 
http://www.amcham.org.eg/ [Accessed May 15, 
2011].

AMF (2010). Statistical Bulletin of Arab Countries. 
Arab Monetary Fund (AMF), Abu Dhabi.

Bida, A. and Kraidy, A. (2010). Energy Efficiency Policy 
Assessment: Case studies from the region. Regional 
Center for Renewable Energy and Energy Efficiency 
(RCREEE), Cairo.
 
California Employment Development Department (2010). 
“State Survey Identifies Over 300,000 Jobs in California 
With Major Emphasis on Green Practices.”YubaNet.
com.
http://yubanet.com/california/State-Survey-Identifies-
Over-300-000-Jobs-in-Cal i fornia-With-Major-
Emphasis-on-Green-Practices.php [Accessed May 15, 
2011].

Croitoru, L. and Sarraf, M. (2010). “Introduction.”In 
The Cost of Environmental Degradation: Case 
Studies from the Middle East and North Africa 
(eds. Lelia Croitoru and Maria Sarraf). The World Bank, 
Washington, DC.

DESERTEC Foundation (2011). “The Focus Region EU-
MENA.”
http://www.desertec.org/ [Accessed May 15, 2011]

DOE (2010). International Energy Outlook. 
Energy Information Administration (EIA). United States 
Department of Energy (DOE).

DSIRE (2011). “Frequently Asked Questions.”Database 
of State Incentives for Renewables & Efficiency. http://
www.dsireusa.org/faq/ [Accessed May 15, 2011].

El-Ashry, M. (2010). “Trends in clean energy.”Middle 
East Economic Survey (MEES): Sustainable 
Energy, 1, 5: 13-15.

ENPI (2011). “UfM Mediterranean Solar Plan 
underway: National experts endorse Master Plan 
framework.”European Neighbourhood and Partnership 

Instrument (ENPI) Info Center. 
h t t p : / / w w w. e n p i - i n f o . e u / m e d p o r t a l / n e w s /
project/25941/UfM-Mediterranean-Solar-Plan-
underway:-National-experts-endorse-Master-Plan-
framework [Accessed July 26, 2011].

ESCWA (2005). “Progress Achieved on Energy for 
Sustainable Development in the Arab Region.”Economic 
and Social Commission for Western Asia (ESCWA).
http://www.pearlinitiative.org/tl_files/pearl/data/
Progress%20Achieved%20on%20Energy%20for%20
Sustainable%20Development%20in%20the%20
Arab%20Region.pdf [Accessed July 26, 2011].

Freshfields (2010). The Renewables Market in MENA 
– Opportunities and Challenges. Freshfields Bruckhaus 
Deringer, Abu Dhabi.

General Secretariat of Arab Electricity Ministers (2010). 
Arab Guideline to Improve Electricity Efficiency and its 
Rationalization at the End User. General Secretariat of 
Arab Electricity Ministers, League of Arab States (LAS), 
Cairo.

Holdren, J.P. (2008). “Science and Technology for 
Sustainable Well-Being”.Science, 319: 424-434.

IEA (2009). World Energy Outlook 2009. 
International Energy Agency (IEA), Paris. 

IEA (2010a). Key World Energy Statistics. 
International Energy Agency (IEA), Paris.

IEA (2010b). World Energy Outlook 2010. 
International Energy Agency (IEA), Paris. 

IEA et al. (2010). Analysis of the Scope of Energy 
Subsidies and Suggestions for the G-20 
Initiative. International Energy Agency (IEA), Paris; 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), 
Vienna; Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD), Paris; and The World Bank, 
Washington DC.

IEADSM (2010). “Energy Efficiency Portfolio 
Standards.”International Energy Agency Demand-
side management program (IEADSM). http://www.
ieadsm.org/ViewTask.aspx?ID=16&Task=22&Sort=0 
[Accessed May 15, 2011].

Komoto, K., Ito, M., van der Vleuten, P., Faiman, D., 
and Kurokawa, K. (2009). Energy from the Desert. 
Earthscan, London.

Kraidy, A. (2010). Arab EE Guideline Monitoring & 
Evaluation Concept & Progress. Regional Center for 
Renewable Energy and Energy Efficiency (RCREEE), 
Cairo.

Larsen, B. (2010). Cost assessment of 
environmental degradation in the Middle East 
and North Africa region – selected issues. 
Prepared for the Economic Research Forum, Cairo. 

LAS (2009). Arab Regional Strategy for 
Sustainable Consumption and Production. 
League of Arab States (LAS), Cairo

LBNL (2007). Weighing the Costs and Benefits 
of State Renewables Portfolio Standards: A 
Comparative Analysis of State-Level Policy 
Impact Projections. Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL), Berkeley, CA.

LowCVP (2010). “Accelerating the Shift to Low Carbon 
Vehicles and Fuels: Stimulating Opportunities for UK 
Business.”Low Carbon Vehicle Partnership. http://www.
lowcvp.org.uk/documents/1347lowcvp.pdf [Accessed 
May 15, 2011].

MED-ENEC (2011). “Facing the Energy 
Challenge.”Energy Efficiency in the Construction Sector 
in the Mediterranean.
http://www.med-enec.com/ [Accessed May 15, 2011].

Ministry of Finance (2010). Electricite du Liban: A 
Fiscal Perspective. Republic of Lebanon, Beirut.

Ministry of Public Works and Transport (2005). 
Project Capacity Building for Adoption 
and Applications of Thermal Standards for 
Buildings, Beirut.

NEEAP (2010a). “NEEAP of Egypt.”National Energy 
Efficiency Action Plans (NEEAP) Workshop, Amman, 
5-6 December. Euro-Mediterranean Energy Market 
Integration Project.
ht tp: / /www.medemip.eu/Calc/FM/MED-EMIP/
O the rDown loads /Docs_Re la ted_ to_Energy_
Effic iency/201012-NEEAP-Amman/Egypt .pd f 
[Accessed July 25, 2011].

NEEAP (2010b). “NEEAP of Tunisia.”National Energy 
Efficiency Action Plans (NEEAP) Workshop, Amman, 
5-6 December. Euro-Mediterranean Energy Market 
Integration Project.
ht tp: / /www.medemip.eu/Calc/FM/MED-EMIP/
O the rDown loads /Docs_Re la ted_ to_Energy_
Efficiency/201012-NEEAP-Amman/Tunisia%20-%20
BAHRI%20Mounir-Jordanie.pdf [Accessed July 25, 
2011].

NREL (2010). Concentrating Solar Power 
Commercial Application Study: Reducing 
Water Consumption of Concentrating Solar 
Power Electricity Generation. National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), Golden, CO.

OAPEC (2001). Annual Statistical Report 2001. 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 
(OAPEC), Kuwait.

OAPEC (2005). Annual Statistical Report 2005. 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 
(OAPEC), Kuwait. 

OAPEC (2009). The Secretary’s General 36th 



الطاقةالف�شل 1123

Annual Report 2009. Organization of Arab 
Petroleum Exporting Countries (OAPEC), Kuwait.

OAPEC (2010). Annual Statistical Report 2010. 
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 
(OAPEC), Kuwait. 

Pew Charitable Trusts (2009). The Clean Energy 
Economy: Repowering Jobs, Businesses and 
Investments Across America. The Pew Charitable 
Trusts, Washington, DC.

Plan Bleu (2007). “Mediterranea and National Strategies 
for Sustainable Development: Egypt - National Study.”
http://www.planbleu.org/publications/atelier_energie/
EG_National_Study_Final.pdf [Accessed July 26, 
2011].

Recharge (2010). “Morocco to take bids for first 500 
MW Saharan CSP plant.”Recharge AS.
ht tp : / /www.rechargenews.com/energy/so lar /
article202819.ece [Accessed July 26, 2011].

REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status 
Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st 
Century, Paris.

The UAE heroes Campaign (2011). “About the 
Campaign.”Heroes of the UAE.
http://www.heroesoftheuae.ae/en [Accessed May 15, 
2011].

UNDP (2010). Human Development Report 
2010. United Nations Development Program (UNDP), 
New York.

UNEP (2011). “Towards a Green Economy: 
Pathways to Sustainable Development and Poverty 
Eradication.”United Nations Environment Program 
(UNEP).
www.unep.org/greeneconomy [Accessed May 15, 
2011].

UPI (2010). “France, Kuwait sign nuclear power 
deal.”United Press International.
h t tp : / /www.upi .com/Bus iness_News/Energy-
Resources/2010/04/16/France-Kuwait-sign-nuclear-
power-deal/UPI-48691271446900/ [Accessed July 
26, 2011].

World Bank (2008). Republic of Lebanon: 
Electricity Sector Public Expenditure Review. 
Sustainable Development Department, Middle East and 
North Africa Region. The World Bank,Washington DC.

World Bank (2010). Phasing out Energy 
Subsidies: A Decision Tree and Evidence from 
Case Studies. World Bank Background Paper. The 
World Bank, Washington DC.

WNA (2011). “Nuclear Power in the United Arab 
Emirates.”World Nuclear Association (WNA).
http://www.world-nuclear.org/info/UAE_nuclear_
power_inf123.html [Accessed July 26, 2011].

مالحظة

�صاهمت 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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I.  مقّدمة
  

يف  ال�سلبي  الب�سري  اجلن�س  بدور  املتنامي  الوعي  ي�سّكل 

تفاقم تغّي املناخ �سغوطًا جديدة على القطاعات ال�سديدة 

الإنتاج للكربون لكي تخّف�س انبعاثاتها من الغازات امل�سّببة 

الوخيمة  العواقب  من  وخ�سيًة  احلراري.  لالحتبا�س 

املحَتملة، عملت احلكومات املختلفة يف كافة اأرجاء العامل، 

على و�سع خطط طموحة ملعاجلة التغّي املناخي والأ�سرار 

التي ميكن اأن يلحقها بالنظم الإيكولوجية والبيئة العاملية.

ب�سكل  ارتفعت  قد  العربية  الدول  يف  النبعاثات  اأن  ومع 

كبي على مدى العقدين املن�سرمني، كما يو�سح ال�سكل 1، 

فاإن انبعاثاتها من غازات الحتبا�س احلراري ل تزال ُتعترب 

منخف�سًة ن�سبّيًا ول ت�سكل �سوى جزء �سئيل من النبعاثات 

الوقت  يف  العربّية،  الدول  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ساف  العاملية. 

عليها  يفر�س  اّتفاق  باأّي  قانونّيًا  ُملَزمة  لي�ست  احلا�سر، 

تخفي�س انبعاثاتها.

غي اأّن على الدول العربية اأن ت�سع اإ�سرتاتيجيات للتطوير 

ال�سناعي لتخفي�س الكربون من اأجل حتقيق ما يلي:

اإعداد ال�سناعات املحلية من اأجل عامل اأقّل اإنتاجًا . 1

للكربون. فالتحّول اإىل منتجات منخف�سة الكربون 

التناف�سية  القدرة  على  كبيًا  اأثرًا  يرتك  اأن  ميكن 

لل�سناعات العربية. ولقد اقرتحت الوليات املتحدة 

عقوبات  لفر�س  تدابي  مثاًل،  الأوروبي،  والحتاد 

بحدود  التزامها  عدم  من  املنتِفعة  الدول  على 

احلراري،  الحتبا�س  غازات  لنبعاثات  م�ستهَدفة 

النامية  البلدان  جتارة  على  �سلبًا  يوؤّثر  قد  ما  وهذا 

على  وكذلك  انبعاثاتها،  تخفي�س  حتاول  ل  التي 

�سادراتها.

اإمكانات خلق فر�ض عمل جديدة . 2 اال�ستفادة من 

وتنويع الناجت املحلي االإجمايل. اإّن التحّول الو�سيك 

يف جمال الطاقة �سوف ُيوِجد فر�سًا لدخول �سناعات 

جديدة مثل ت�سنيع معّدات الطاقة ال�سم�سّية وطاقة 

الرياح وت�سدير الطاقة املتجّددة اإىل اأوروبا. وباإمكان 

اجلديدة  الفر�س  هذه  من  ال�ستفادة  العربية  الدول 

املحلي  الناجت  وتنويع  التوظيف  اإمكانات  لزيادة 

اأن  على  هذا،  حتّولها  يف  ي�ساعدها،  مّما  الإجمايل، 

ت�سبح اقت�سادات قائمة على املعرفة.

يف . 3 التوفي  التكاليف.  وتخفي�ض  الوقود  توفري 
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لتخفي�س  الدوافع  اأهّم  من  هو  الوقود  ا�ستهالك 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري. فاإذا ما �ساعدنا 

ا�ستهالك  يف  كفاءتها  زيادة  على  املحلّية  ال�سناعات 

املحلي  ال�ستهالك  يخف�س  �سوف  ذلك  فاإن  الطاقة، 

العام للطاقة، مّما يتيح للدول املنتجة للبرتول توفي 

املواد الهيدروكربونية للت�سدير بدًل من ا�ستخدامها 

يف توليد الكهرباء. كما اأن خف�س ال�ستهالك ميكن 

اأن يخّف�س ذروة الطلب على الكهرباء، وهذا ما يوؤّثر 

مبا�سرًة على متطّلبات ال�ستثمار يف معامل كهرباء 

جديدة.

معاجلة اآثار تغرّي املناخ واحلّد من التلّوث. نتيجًة . 4

العربّية  البالد  تتعّر�س  اأن  ميكن  العاملي،  لالحرتار 

العاملي.  املناخ  اختاللت  عن  ناجمة  بالغة  لتاأثيات 

والظواهر  ر  الت�سحُّ وكثافة  المطار  نق�سان  ومنها 

وارتفاع  والفي�سان  اجلفاف  مثل  ال�سديدة،  املناخية 

وفقدان  املحيط  �س  وحتمُّ البحر  �سطح  م�ستوى 

الناجمة  الب�سر  وفيات  وحتى  البيولوجي،  التنّوع 

غازات  اإدارة  مبادرات  فاإن  لذا  احلّر.  موجات  عن 

الحتبا�س احلراري ت�ساهم يف تعزيز تدابي التكّيف 

تخفيف  اأن  كما  عواقبها.  ومكافحة  التغّيات  مع 

يف  تخفي�سًا  مبا�سرًة  ينعك�س  الكربون  انبعاثات 

ال�سلبة  كاجلزيئات  للهواء  ثة  امللوِّ املواد  اإطالق 

الكربيت،  واأوك�سيدات  النيرتوجني  واأوك�سيدات 

د ال�سّحة العامة. التي تهدِّ

البلدان . 5 ُتقّر  والتقني.  املايل  الدعم  على  احل�سول 

والتقنية  املالية  امل�ساعدات  توفي  ب�سرورة  مة  املتقدِّ

اأقّل  عامل  نحو  اخُلطى  ع  ُت�سرِّ كي  النامية  للبلدان 

ل اإىل اتفاق  اإنتاجًا للكربون، بالرغم من عدم التو�سّ

اأن  ميكن  العربّية  الدول  اأّن  غي  ال�ساأن.  بهذا  نهائي 

ت�ستفيد من دعم مايل مثل الذي توفره اآلية التنمية 

النظيفة مبوجب بروتوكول كيوتو )اأو ما قد يعقبها 

اأعمال  ومن  امل�ستقبل(،  يف  اتفاق  اأي  مبوجب 

وكذلك  الوطني،  ال�سعيد  على  املالئمة  التخفيف 

تطوير  باأن  علمًا  الكربون.  خف�س  تقنيات  نقل  من 

يتطّلب  املنطقة  يف  الكربون  منخف�سة  �سناعة 

ة يف القطاعني العام  تعاون اجلهات املعنّية املخت�سّ

مواقفها  جميع  اأخذ  �سمان  اأجل  من  واخلا�س، 

واأولوياتها وهمومها بعني العتبار.

الكربون  املنخف�س  القت�ساد  الف�سل  هذا  يف  نعالج   

عام  وطني  توّجه  هناك  يكون  اأن  ينبغي  زاويتني.  من 

قبل  القطاع  م�ستوى  وعلى  ككّل  القت�ساد  �سعيد  على 

القطاع  يف  �سناعي  كيان  منظار  من  امل�ساألة  اإىل  النظر 

اخلا�س.

II. اإ�صرتاتيجّية تطوير �صناعي لتخفي�ض 
الكربون على امل�صتوى الوطني

ي�ستلزم تطوير اإ�سرتاتيجية لتخفي�س الكربون على امل�ستوى 

الوطني عددًا كبيًا من املبادرات ميكن تق�سيمها اإىل ثالث 

ال�ستهالك  الكثية  ال�سناعات  ا�ستهداف  )اأ(  هي:  فئات، 

)ج(  الطاقة.  لكفاءة  �ساملة  مبادرات  التزام  )ب(  للطاقة. 

ت�سنيع منتجات لعامل اأقّل اإنتاجًا للكربون.

يف  االنبعاثات  تخفي�ض  مبادرات  ا�ستهداف  اأ. 

)مثل  للطاقة  اال�ستهالك  الكثرية  ال�سناعات 

�سناعة االأ�سمنت(

الكثيفة  القطاعات  تعالج  التي  للمبادرات  يكون  اأن  ح  يرجَّ

ال�ستهالك للطاقة تاأثي وا�سح جّدًا على تخفي�س انبعاثات 

نا مثاًل عملية اإنتاج  �سْ غازات الحتبا�س احلراري. فاإذا تفحَّ

الأ�سمنت، كما هو مو�سح يف ال�سكل 2، يتبنّي لنا اأّنه ميكن 

ا�ستخدام  كفاءة  بزيادة  النبعاثات  يف  هائل  خف�س  حتقيق 
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الوقود الأحفوري  البديل حمل  الوقود  اأنواع  الطاقة واإحالل 

وا�ستعمال املواد املنخف�سة الكربون.

من  املئة  يف   93 على  يربو  ما  فاإن   ،3 ال�سكل  يف  يبدو  وكما 

من  هي  الأ�سمنت  اإنتاج  يف  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 

من  فاإّن  وبالتايل  الوقود.  واحرتاق  التفاعل  عمليات  جّراء 

اأن تخّف�س النبعاثات زيادة الكفاءة  اأهّم التدابي التي ميكن 

كفاَءًة  الإنتاج  تقنّيات  اأكرث  با�ستخدام  والكهربائية  احلرارية 

يف معامل الأ�سمنت اجلديدة، واإدخال تعديالت على معدات 

كفاءة ا�ستخدام الطاقة حيث يكون ذلك جمديًا اقت�ساديًا. ومن 

�ساأن ذلك تخفي�س الطاقة املطلوبة لكل طن من الأ�سمنت مبا 

بني 20 و40 يف املئة، مّما يوؤّدي اأي�سًا اإىل تخفي�س التكاليف 

التي يتحّملها املنتج بتخفي�س كلفة الطاقة.

الوقود  اأنواع  ا�ستخدام  من  باحلّد  هو  اآخر  اأ�سلوب  وثّمة 

اأنواع  ا�ستخدام  وزيادة  للكربون  الإنتاج  ال�سديد  الأحفوري 

ا�سُتعي�س  فاإذا  الأ�سمنت.  اإنتاج  عمليات  يف  البديل  الوقود 

البديل  الوقود  با�ستخدام  الأحفوري  الوقود  اأنواع  عن 

النبعاثات  تخفي�س  بالإمكان  ي�سبح  الأفران  لت�سخني 

الناجمة عن العملية اإىل حّد كبي.

عن  ال�ستعا�سة  الأخرى  الحتمالت  ت�سمل  اأن  ميكن  كما 

الكربون  منخف�سة  اأخرى  مبواد  الكربون  الكثيف  اخلَبث 

ذات خ�سائ�س اأ�سمنتية، وتطوير مواد بديلة ذات خ�سائ�س 

اإىل  حتتاج  اإّنا  بورتلند  اأ�سمنت  خ�سائ�س  تفوق  اأو  توازي 

طاقة اأقّل.

ب. التزام مبادرات �ساملة لكفاءة الطاقة

الت�سنيع  عمليات  كفاءة  حت�سني  مبادرات  تطبيق  ميكن 

املبادرات  هذه  باأن  علمًا  ال�سناعات،  من  كبي  عدد  يف 

التناف�سية  القدرات  على  مبا�سر  وغي  مبا�سر  ب�سكل  توؤّثر 

والتوظيف يف اآلف امل�ساريع ال�سغية واملتو�سطة احلجم. 

عمليات اإنتاج االأ�سمنتال�سكل 2
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ا�ستخراج املواد اخلام
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طحن املواد اخلام

م الت�سخني املتقدِّ

م التحمي�ض املتقدِّ
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التربيد والتخزين

املزج

طحن االأ�سمنت

التخزين يف م�ستودع االأ�سمنت

مقالع
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ا�ستخدام  �سيوعًا  واأكرثها  ذلك  على  الأمثلة  اأو�سح  ومن 

الكفاءة  عالية  وتربيد  ت�سخني  واأنظمة  فّعالة  حمّركات 

وا�ستهالك اأنواع الطاقة املتجّددة.

من  كبيًا  �سطرًا  ت�ستهلك  وامل�سّخات  الآلت  يف  فاملحّركات 

الت�سنيع.  اأعمال  يف  امل�ستخدمة  الكهربائية  الطاقة  جممل 

لذا فاإّن التحّول اإىل ا�ستخدام املحّركات متغّية ال�سرعة ذات 

يوؤدي  ال�سرعة،  الثابتة  املحّركات  من  بدًل  العالية،  الكفاءة 

اإىل تخفي�س ا�ستهالك الطاقة وحت�سني م�ستوى الأداء يف 

اآن واحد.

للعمليات  �سروريان  اأمران  والتربيد  الت�سخني  لأن  ونظرًا 

يف العديد من ال�سناعات، مثل ت�سنيع املعادن وال�سناعات 

الغذائية، لذا فاإّن عزل العملّيات ب�سكل م�سبوط والتو�سيل 

التعاقبي للحرارة والربودة من عملّية اإىل عملّية تالية ميكن 

اأن يوؤّدي اإىل وفر كبي يف الطاقة الأولّية امل�ستهلكة.

التي  املرتبة  املنخف�سة  احلرارة  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ساف 

م�سادر  ِمن  اإّما  د  تولَّ اأن  مُيكن  كثية  �سناعات  ت�ستخدمها 

الطاقة  مثل  متجّددة  م�سادر  من  واإّما  مهدورة  حرارة 

اأن  جّدًا  املهّم  ومن  اجلوفية.  احلرارية  الطاقة  اأو  ال�سم�سية 

تدعم احلكومات العربية مثل هذه املبادرات، وذلك بتوفي 

ا�ستهالك  تعريفات  لأن  خ�سو�سًا  املالئمة،  املالية  احلوافز 

�س  الكهرباء منخف�سة جّدًا يف العديد من البلدان. و�سيعوِّ

من  احلا�سل  الوفُر  يفوقها،  بل  احلوافز،  هذه  تكاليف  عن 

املوارد  حترير  وكذلك  الذروة  حمل  متطّلبات  تخفي�س 

اأخرى  ا�ستخدامات  اأو  الت�سدير  اأجل  من  الهيدروكربونية 

ذات قيمة اإ�سافية )مثاًل البرتوكيماويات(.

ون�سي اإىل اأن احلوافز املالية املطلوبة لدعم مبادرات كفاءة 

الطاقة يف القطاع ال�سناعي ميكن اأن ت�سمل املنح للم�ساعدة 

على  احل�سومات  اأو  الكفاءة  العالية  التجهيزات  انت�سار  على 

فواتي الكهرباء، اإىل جانب تدابي اأخرى.

ج. ت�سنيع منتجات لعامل اأقّل اإنتاجًا للكربون

اأقّل  لعامل  منتجات  ت�سنيع  مبادرات  ت�سنيف  ميكن 

حت�سني  اإىل  الهادفة  املبادرات  فئتني:  يف  للكربون  اإنتاجًا 

وتعزيز  اإيجاد  اإىل  الهادفة  وتلك  حاليًا،  القائمة  ال�سناعات 

�سناعات جديدة من اأجل اإنتاج منتجات منخف�سة املحتوى 

الكربوين اأو طاقات متجّددة اأو معّدات كفاءة الطاقة.

اّتخاذ  ميكن  الآن،  املوجودة  ال�سناعات  لتح�سني  بالن�سبة 

نحو  للتوّجه  املحلّية  الأ�سواق  لتحفيز  التدابي  من  عدد 

املنتجات العالية الكفاءة يف ا�ستخدام الطاقة، وذلك بتوفي 

وت�ستطيع  اخلا�س.  القطاع  يف  الفاعلة  للجهات  احلوافز 

احلكومات اأن تفر�س حّدًا اأدنى من مقايي�س كفاءة ا�ستهالك 

الطاقة واملاء التي ي�سرتط اأن ت�ستوفيها املنتجات التي ُي�سمح 

لتجهيزات  بالن�سبة  الكفاءة  فموا�سفات  البالد.  يف  ببيعها 

تكييف الهواء، مثاًل، توؤّثر تاأثيًا بالغًا على ا�ستهالك الطاقة 

تقّدم  اأن  املمكن  ومن  الذروة.  حمل  متطّلبات  على  وكذلك 

ي�سرتون  الذين  للم�ستهلكني  ح�سومات  العامة  املرافق 

اأجهزة جديدة ت�ستويف بع�س �سروط الكفاءة الدنيا، اأو حتى 

ر�سوم  لقاء  الكفاءة  املنخف�سة  القدمية  الأجهزة  ت�ستبدل 

ي�سبح  كبية،  الكفاءة  حت�سني  فوائد  كانت  واإذا  رمزية. 

والأدوات  الأجهزة  ل�سحب  مايل  دعم  تقدمي  اأي�سًا  بالإمكان 

من اخلدمة مبّكرًا، مّما ياأتي بفوائد جّمة على امل�ستهلكني 

على  يحدث،  اأن  ميكن  ما  وهذا  جميعًا.  العاّمة  واملرافق 

اأ�سعار  حكوماتها  تدعم  التي  البلدان  يف  اخل�سو�س،  وجه 

ا�ستهالك الكهرباء.

للم�ستخدمني  بالن�سبة  الكهرباء  تعريفات  ُرفعت  ما  واإذا 

ال�ستهالك  يف  الإفراط  جلعل  تركيبها  اأعيد  اأو  النهائّيني 

اأجهزة  باهظ الثمن، فاإن ذلك يزيد القتناع ب�سرورة اقتناء 

جتعل  الت�سنيف  اأنظمة  اأن  كما  اأعلى.  كفاءة  ذات  جديدة 

1.60%

4.60%

41.40%

0.30%

52.10%

انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون من اإنتاج االأ�سمنتال�سكل 3
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علي حممد الزرعوين

لالألومنيوم  دبي  �سركة  تطّور  املتوا�سل،  واالبتكار  التقدم  اإىل  �سعيًا 

اأكرث من 25 �سنة تقنيات متقدمة لتقلي�ض  املحدودة )دوبال( منذ 

البيئي  واالأداء  االإنتاج  كفاءة  حت�سني  �ساأنها  من  االألومنيوم،  خاليا 

»دي  تقنية  عن  موؤخراً  ك�سفت  وقد  الطاقة.  ا�ستهالك  وتخفي�ض 

التي  بها،  اخلا�سة  ال�سهر  تقنيات  تطوير  التزامها  متّوجة  اإك�ض«، 

ميكنها مناف�سة مثيالتها يف ال�سوق العاملية لناحية االإنتاجية والقدرة 

والكفاءة، مع احلفاظ على اأعلى م�ستويات االأداء البيئي.

ابتكرت »دوبال« هذه التقنية عام 2006 وطورتها الحقًا بعد اأبحاث 

 40 ب�سعة  اإنتاج  خط  يف   2008 عام  منذ  ت�ستخدمها  وهي  مكثفة، 

االأولني من  العامني  خلية يف م�سهرها يف منطقة جبل علي. خالل 

 380 اإىل   340 من  اخلاليا  لهذه  االأمبريية  القدرة  رفعت  الت�سغيل، 

كيلواأمبري، ما اأثبت قدرة التقنية امل�ستحدثة على العمل يف م�ستويات 

اأمبريية مرتفعة.

بقدرة 380 كيلواأمبري، حتقق تقنية »دي اإك�ض« با�ستمرار اأداء ذات 

االإنتاج، لناحية الكفاءة احلالية )%95.45(،  م�ستوى عاملي يف خط 

و�سايف ا�ستهالك الطاقة )13.2 كيلوواط يف ال�ساعة لكل كيلوغرام من 

كيلوغرام   0.415( الكربون  ا�ستهالك  �سايف  وتقلي�ض  االألومنيوم(، 

من الكربون لكل كيلوغرام من االألومنيوم(، وانبعاثات االإنتاج. وقد 

باإنتاج  امل�سبعة،  االنبعاثات  التقنية عالمة فارقة جديدة يف  �سجلت 

0.010 طن من ثاين اأوك�سيد الكربون فقط لكل طن من االألومنيوم. 

حيث  من  حاليًا  املتوفرة  التقنيات  اأف�سل  من  التقنية  هذه  وتعد 

الكفاءة يف تقلي�ض خاليا االألومنيوم. وهي تتحول اإىل ابتكار رائد يف 

هذا القطاع مع تطبيق حت�سينات م�ستمرة عليها.

مت الرتخي�ض لتقنية »دي اإك�ض« اأي�سًا وا�ستخدامها يف املرحلة االأوىل من 

م�سهر �سركة االإمارات لالألومنيوم املحدودة )اإميال(، الذي بداأ ت�سغيله 

عام 2010 يف منطقة الطويلة يف اأبوظبي. وبقدرة 353 كيلواأمبري حاليًا، 

تتخطى خاليا هذا امل�سهر الـ756 م�ستويات االأداء املتوقعة، عرب توفري 

كفاءة تفوق 96.6 يف املئة وحتقيق �سايف ا�ستهالك للطاقة اأقل من 13 

كيلوواط يف ال�ساعة لكل كيلوغرام من االألومنيوم. 

والتزامًا بالتطوير املتوا�سل، اأدت بحوث »دوبال« امل�ستمرة اإىل اإعادة 

ت�سميم خاليا تقنية »دي اإك�ض« لتعمل بقدرة اأمبريية اأعلى. وتعمل 

5 خاليا من اجليل اجلديد يف خط جبل علي بقدرة 420 كيلواأمبري منذ 

اآب )اأغ�سط�ض( 2010. وترتكز التقنية املطّورة، املعروفة با�سم تقنية 

التقلي�ض »دي اإك�ض+«، على تقنية »دي اإك�ض« املثبتة والقوية. 

علي حممد الزرعوين هو نائب رئي�س عمليات امل�صهر يف »دوبال«.

»دوبال« تطور تقنية »دي اإك�ض« لف�صل خاليا الألومنيوم  
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بالن�سبة  �سفافية  اأكرث  للطاقة  والأدوات  الأجهزة  ا�ستهالك 

كفاءًة،  الأ�سّد  الأجهزة  اإىل  التحّول  على  وحتّث  للم�ستهلك 

وذلك باإدخال عن�سر كفاءة الطاقة يف العنا�سر التي ي�ستند 

اإليها امل�ستهلك عند اتخاذ قراراته.

وميكن اأي�سًا اللجوء اإىل احلمالت التوجيهية التي ترّكز على 

وذلك  كفاءة،  الأ�سّد  الأجهزة  فوائد  وعلى  البيئية  الأ�سرار 

ال�ستهالك  اأناط  على  والتاأثي  امل�ستهلكني  توعية  لزيادة 

نتائج  والتوعية  التوجيه  حمالت  حُتّقق  وقد  والإنتاج. 

ر�سالتها  نقل  يف  موثوقة  معنّية  جهات  �ساركت  اإذا  عظيمة 

الإمارات«  »اأبطال  حملة  ذلك  على  َمثال  وخي  بو�سوح. 

)2009( وهي جهد جماعي تقوم به جمعية الإمارات للحياة 

الطبيعة  ل�سون  العاملي  ال�سندوق  مع  بالتعاون  الفطرية 

ووزارة  الطاقة  وزارة  وتدعمه  ظبي،  اأبو   – البيئة  وهيئة 

ظبي.  اأبو  وكهرباء  مياه  وهيئة  و»م�سدر«  واملياه  البيئة 

ع اأكرث من 45000 م�سباح كهربائي موّفر للطاقة على  وقد ُوزِّ

اأ�سهر،  ثالثة  خالل  يف  الإمارات  اأنحاء  جميع  يف  ال�سكان 

ب�سيطة  باأ�ساليب  للتعريف  وطنية  حملة  �سمن  من  وذلك 

فّعالة يف تخفي�س ا�ستهالك الطاقة وتلّوث الهواء والنفقات 

احلكومية يف الداخل.

اأّما بالن�سبة اإىل اإيجاد وتعزيز �سناعات جديدة، فاملطلوب جهد 

ق لدعم القطاع اخلا�س. وي�سمل ذلك ما يلي: حكومي من�سَّ

دول  معظم  ففي  املالئم.  املوؤ�س�ساتي  االإطار  اإن�ساء   .1

وا�سح،  ب�سكل  م�سوؤولة،  حكومية  جهة  توجد  ل  املنطقة 

على  ينبغي  لذلك  املتجّددة.  بالطاقة  املتعّلقة  امل�سائل  عن 

على  الإ�سراف  تتوىّل  التي  الكيانات  تعيني  احلكومات 

تطوير ال�سيا�سات والأنظمة وتخويلها ال�سالحيات الالزمة 

ملتابعة التنفيذ.

واالأزهار  االأ�سجار  تن�سر  )األبا(،  لالأملنيوم  البحرين  م�سنع  جممع  يف 

واحة  ا�ستحداث  ومت  مربع.  مرت   240000 م�ساحة  على  وال�سجريات 

ا�سطناعية تقدر م�ساحتها بنحو 90000 مرت مربع عام 2009، وهي 

بالواحة  وحتيط  واالأ�سجار.  النباتات  من  كثرية  اأنواع  على  حتتوي 

الظليلة  واالأ�سجار  وال�سجريات  املثمرة  واالأ�سجار  النخيل  اأ�سجار 

االأخرى. ويوجد اأكرث من 100 �سجرة نخيل متوطنة، واأكرث من 600 

املورقة  وال�سجريات  الزهور  من   1000 ونحو  وا�سنطونية،  �سجرة 

االأخرى.

يتم �سقي الواحة با�ستعمال املياه التي يعاد تدويرها من اأجزاء م�سنع 

اىل بحرية تقع عند  تدويرها  املعاد  املياه  يتم �سخ  اأواًل،  املتنوعة.  األبا 

مدخل الواحة. وُيعاد تدوير جزء من مياه البحرية من حمطة معاجلة 

ف جزء اآخر من اأبراج مياه التربيد. وتتم ت�سفية  املياه املبتذلة وُي�سرَّ

النباتات.  ومب�ساعدة  احل�سى  من  طبقة  يف  طبيعيًا  املياه  )فلرتة( 

وُت�ستعمل مياه البحرية للري مبعدل 500 مرت مكعب يوميًا.

البحرية تعيل كائنات بحرية مثل االأ�سماك الذهبية وال�سالحف واأنواع 

اأخرى من االأ�سماك. وخالل ف�سل ال�سيف، ُت�ساهد طيور مهاجرة مثل 

الطيور  اأخرى من  واأنواع  املاء  املاء ودجاج  ج  حام )الفالمنغو( وزمُّ النُّ

وهي حتّط على البحرية.

وتدعو خطط التو�سع اىل ا�ستخدام مياه الت�سريف من اأق�سام الطاقة 

امل�ساحات  من  املزيد  لري  يوميًا،  مكعب  مرت   300 مبعدل  واملنافع 

اخل�سراء. اإن ا�ستعمال املياه املعاد تدويرها للري يخف�ض الطلب على 

انتاج املياه العذبة وبالتايل يخف�ض تكاليف ا�ستعمال الطاقة املرافقة 

له والتدهور البيئي.

األبا تدور املياه لري احلدائق
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تاأمني  طريق  عن   – الثابت  املايل  الدعم  اأن  اإىل  ون�سي 

الأ�سواق امل�سمونة للطاقة املتجّددة اأو ما �سابه من اأ�ساليب- 

ل يكفي لدفع م�ساريع الطاقة املتجددة اإىل الأمام، لأن هذه 

اإدارية:  عوائق  عّدة  ق�سد،  غي  من  تعرت�سها،  امل�ساريع 

بها  املعمول  احلدود  تتجاوز  ما  غالبًا  الهوائية  فالتوربينات 

حالّيًا لرتفاع املباين. كما تعاين امل�ساريع عمومًا من الت�سّدد 

الإيجابي  التعاون  تالقي  ول  الرتاخي�س،  منح  �سروط  يف 

العامة  بال�سبكة  لو�سلها  املحلية  العامة  املنافع  �سركات  من 

الهيئات  بني  املت�ساربة  ال�سالحيات  متاهة  يف  وت�سيع 

ن�سئت هيئة خمت�سة بالإ�سراف 
ُ
الإدارية املختلفة. لذلك اإذا اأ

ذلك  فاإن  اأنظمته،  وتن�سيق  املتجددة  الطاقة  قطاع  على 

�سيزيل كل العوائق الإدارية.

2. تطوير �سيا�سة مالئمة واإطار تنظيمي. يتمّيز الو�سع 

التنظيمي، يف معظم الدول العربية، بقيام �سركات املنافع 

ف  تكلَّ التي  الكهرباء  متطّلبات  بتحديد  الوطنية  العامة 

التوزيع  اأناط  فاإن  وبالتايل  ممكنة.  كلفة  باأقّل  بتوليدها 

م�ساريع  مبوجب  خا�سة  تطوير  �سركات  عادًة  تتطّلب  هذه 

يف  النموذج  هذا  ويحتاج  واملياه.  للطاقة  امل�ستقّل  الإنتاج 

ت�ستويف  �سخمة  تقليدية  كهرباء  معامل  اإىل  التوريد 

دة للتوليد كالقدرة على الإر�سال. وعالوًة على  �سروطًا حمدَّ

اإىل  بحاجة  واملياه  للطاقة  امل�ستقل  الإنتاج  �سركات  فاإن  ذلك 

وطبيعة  ال�ستثمارات  ل�سخامة  نظرًا  التعقيد  بالغة  عقود 

التمويل.

منها،  ال�سغية  خ�سو�سًا  املتجّددة،  الطاقة  م�ساريع  اأما 

علمًا  العمل،  من  النمط  هذا  يف  ب�سهولة  دجمها  ميكن  فال 

على  املتجّددة  الطاقة  م�ساريع  قدرة  عدم  يتعّدى  ذلك  باأن 

ا�ستيفاء �سروط القدرة على الإر�سال، بل اإن قدرة مثل هذه 

اعتمادها  على  يتوّقف  اأرباح  وحتقيق  النجاح  على  امل�ساريع 

مع  ومتكافئة  بالطلب  مرتبطة  غي  اإيرادات  تدّفقات  على 

العربية  البلدان  فاإن  وبالتايل،  املطلوبة.  ال�ستثمارات 

التنظيمي  الإطار  على  جذرية  تعديالت  اإدخال  اإىل  بحاجة 

الطاقة  با�ستثمارات  تاأتي  اأن  ميكن  التي  احلوافز  خللق 

املتجّددة.

احتمالت  درا�سة  ال�سيا�سات  وا�سعي  على  اأّن  يف  �سك  ول 

واحلوافز  والتطوير،  البحث  ومنح  ال�ستثمار،  منح 

والتعريفات  دة،  املتجدِّ للطاقة  وا�سحة  ومعايي  ال�سريبية، 

العامة  ال�سبكة  على  املتجّددة  الطاقة  لإمدادات  التف�سيلية 

)حيث تلتزم املرافق العاّمة ب�سراء الطاقة املتجّددة باأ�سعار 

بداأ العمل يف م�سنع تكلي�ض الفحم البرتويل التابع ل�سركة األومنيوم 

مرتي  طن   450000 تبلغ  اإنتاج  بقدرة   2001 عام  )األبا(  البحرين 

ُت�ستعاد  ذاتها،  بالقدرة  تكلي�ض  وحدتي  امل�سنع  ي�سم  �سنويًا. 

 . �سّخاننينْ لت�سغيل  الطاقة  توليد  بهدف  العادمة  احلرارة  منهما 

اأربعة خطوط تقطري  ال�سّخانان يف  الذي ينتجه  البخار  وي�ستخدم 

ال�ساحلة  املياه  من  مكعب  مرت   41000 الإنتاج  خم�س�سة  م�ستقلة 

لل�سرب يوميًا.

التفاعل  عرب  دوارة  اأفران  يف  االأخ�سر  البرتويل  الفحم  تكلي�ض  يتم 

احرتاق  عند  احلرارة  من  ملحوظة  كمية  يطلق  الذي  االإك�سوثريمي 

املواد املتطايرة والكربون.

 25 ب�سغط  الدوارة،  االأفران  مداخن  من  املنبعثة  الغازات  توجه 

ا�ستعادة  يتم  حيث  ال�سّخاننينْ  اإىل  مئوية،  درجة  و1200  باراً 

من  املداخن  غاز  يخرج  البخار.  لتوليد  وا�ستخدامها  احلرارة 

بعدها  مئوية.  درجات  و210   175 بني  ترتاوح  بحرارة  ال�سّخان 

البحر  مياه  لتحلية  احلرارة  لتوفري  املنبعث  البخار  ي�ستخدم 

با�ستخدام تقنية التقطري. ت�سل قدرة وحدات التقطري اإىل 41000 

د اأنابيب املياه  مرت مكعب من املياه ال�ساحلة لل�سرب يوميًا. وتزوَّ

التابعة لوزارة الكهرباء واملياه مبا�سرة باحل�سة االأكرب من املياه 

املنتجة، وذلك مبعدل 32000 مرت مكعب يوميًا. ويخ�س�ض 6000 

املتبقية على  الكمية  توزع  بينما  »األبا«،  يوميًا ملجمع  مرت مكعب 

زبائن خمتلفني.

ا�صتعادة احلرارة واإنتاج مياه نظيفة عرب تكلي�ض الفحم البرتويل
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عرو�س  تقدمي  تتيح  التي  املناق�سات  واأنظمة  حمّددة(، 

تناف�سية مل�ساريع تطوير الطاقة املتجّددة. وميكننا اأن ناأخذ 

مثاًل على ذلك ما حتّقق يف الدنارك حيث اأثمر الدمج بني 

تعريفات اإمدادات الطاقة املتجّددة ومنح ال�ستثمار يف دفع 

كبي لتطّور قطاع توليد الطاقة املتجّددة.

العاملني  وتوفري  والتطوير  البحث  قدرات  تنمية   .3

اإىل قوة عاملة ماهرة  املوؤهلني. حتتاج �سناعة كفاءة الطاقة 

من التقنيني وامل�سّممني واملهند�سني. واإذا كان العامل يعاين، 

ب�سكل عام، من م�سكلة نق�س العمالة املوؤهلة، فامل�سكلة اأفدح 

ال�سغية  ال�سناعية  قاعدتها  اأّن  حيث  العربية،  البلدان  يف 

الذين  املدّربني  العّمال  من  كربى  جمموعة  توِجد  مل  ن�سبّيًا 

ميكن اأن يتوّلوا تنفيذ مثل تلك املهّمات.

هذا ف�ساًل عن اأّن هذا القطاع يحتاج ب�سّدة اإىل جهود البحث 

والتكنولوجيا  املواد  يف  التقّدم  حتقيق  اأجل  من  والتطوير 

والتطبيقات. لكن الرّواد يف هذه املجالت غالبًا ما يدورون 

يف فلك موؤ�س�سات الأبحاث العاملية، والدول العربية تعاين 

حالّيًا من النق�س يف مثل هذه املوؤ�س�سات، مع اأن بع�سها قد 

�سرع موؤخرًا مبعاجلة هذا النق�س باإن�ساء عدد من املبادرات 

الإقليمية، مثل معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة 

امللك عبدالـله للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبدالـله للطاقة 

الذرية واملتجّددة.

III. تخفي�ض النبعاثات مع حتقيق اأرباح

غازات  انبعاثات  معاجلة  فاإن  ال�سائع،  لالعتقاد  خالفًا   

اإحدى  حّددت  فقد  مربحة.  تكون  قد  احلراري  الحتبا�س 

يف  خف�س  حتقيق  احتمالت  مثاًل  الوطنية  الزيت  �سركات 

تبلغ  �سافية  حالية  قيمة  مع  املئة  يف   43 مبقدار  النبعاثات 

الإنتاج  ال�سديدة  فال�سناعات  الدولرات.  من  باليني  عدة 

واملنافع،  والبرتوكيمياويات  والغاز  النفط  مثل  للكربون، 

ميكن اأن حتّقق اأرباحًا طائلة اإذا بادرت اإىل معاجلة مو�سوع 

الغازات امل�سّببة لالحتبا�س احلراري وت�سّدت له بجراأة.

للمواد  التناف�سية  القدرة  عمر  اإطالة   .1

غازات  انبعاث  من  احلّد  تدابي  اإن  الهيدروكربونية. 

تخّف�س  والغاز  النفط  اأعمال  من  احلراري  الحتبا�س 

فاإن  ولذا  الأحفوري.  الوقود  لأنواع  الكربونية  الب�سمة 

لالحتبا�س  امل�سّببة  الغازات  لإدارة  اإ�سرتاتيجية  تطبيق 

احلراري ي�ساهم يف اإبقاء القدرة التناف�سية للنفط والغاز 

م�سادر  نحو  العامل  حتّول  اجتاهات  ملواجهة  طويل  ملدى 

الطاقة املنخف�سة الكربون.

2. عوائد كفاءة الطاقة. تدابي كفاءة الطاقة التي ُتعترب 

الحتبا�س  غازات  اإدارة  مبادرات  من  العديد  يف  حمورّية 

احلراري ميكن اأو توّلد وفورات مبا�سرة يف التكاليف نتيجًة 

ميكن  الأحوال،  من  كثي  ويف  الوقود.  ا�ستهالك  خلف�س 
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اأن توؤمن تدابي كفاءة الطاقة تكاليفها بنف�سها، وقد تكون 

راأ�سمالها  ا�سرتجاع  فرتات  تتجاوز  ول  جّدًا  ُمربحًة  اأحيانًا 

ب�سكل  الوطنية،  النفط  ل�سركات  وميكن  �سنوات.  الثالث 

على  لها  متاحة  اإ�سافية  فر�سة  من  ت�ستفيد  اأن  خا�س، 

من  اأرباحًا  جتني  اأن  ميكن  فهي  العام؛  الوطني  ال�سعيد 

يخّف�س  ذلك  لأن  اقت�ساداتها،  يف  النبعاثات  انخفا�سات 

باحتياجات  للوفاء  املطلوبة  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات 

للت�سدير.  اخلام  النفط  من  املزيد  وتوفي  املحلية  الطاقة 

يف  الوطنية  النفط  �سركات  تعمل  اأن  ُيتوّقع  هذا  وعلى 

اأجل  من  لي�س  الطاقة،  كفاءة  تدابي  تطبيق  على  املنطقة 

فح�سب،  عملّياتها  يف  والبيئي  القت�سادي  الأداء  حت�سني 

والنقل  الكهرباء  قطاعي  يف  اأي�سًا  حت�سينه  اأجل  من  واإنا 

يف بلدانها.

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

كيوتو  بروتوكول  مبوجب  النظيفة  التنمية  اآلية  ت�سمح 

يف  ال�سروط  ت�ستويف  التي  النبعاثات  تخفي�س  مل�ساريع 

اأنه  غي  وتقني.  مايل  دعم  من  بال�ستفادة  النامية  الدول 

يف  اليوم  حّتى  الآلية  هذه  من  عمليًا  ال�ستفادة  تتّم  مل 

منهجيات  من  كبيًا  عددًا  لأن  نظرًا  لكن  الأو�سط.  ال�سرق 

التنفيذ  مو�سع  مو�سوعًا  اأ�سبح  قد  النظيفة  التنمية  اآلية 

يف  البديلة  الطاقة  وتطبيقات  الطاقة  كفاءة  جمالت  يف 

العامة،  واملرافق  والبرتوكيمائيات  والغاز  النفط  قطاعات 

منحنى ا�ستثمارات تخفي�ض االنبعاثات )طن مرتي �سنويًا( بالن�سبة ل�سركة نفط وطنية يف ال�سرق االأو�سطال�سكل 4
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معّدل العائد الدخلي 

منوذج)مقيا�س لوغاريتمي(

تخفي�ض 4.5 طن مرتي من مكافئ ثاين اأوك�سيد 

الكربون  �سنويًا مع معدل عائد داخلي بن�سبة 

تخفي�ض 16 طّنًا مرتّيًا من مكافئ  ثاين اأوك�سيد 51 يف املئة

الكربون  �سنويًا مع معدل عائد داخلي بن�سبة 

14 يف املئة
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فقد انفتحت اآفاق وا�سعة اأمام ال�سركات لال�ستفادة من دعم 

متويل الكربون.

4. حت�سني ال�سورة. حني تلتزم ال�سركات يف القطاعات 

غازات  انبعاثات  اإدارة  بربامج  للكربون  النتاج  ال�سديدة 

بتخفي�س  التزامها  عن  تربهن  فاإّنها  احلراري،  الحتبا�س 

العام  الراأي  لدى  ال�سكوك  تبديد  يف  وت�ساهم  النبعاثات 

حول م�سوؤولّيتها يف اإحداث تغّي املناخ.

ومع اأن ال�سركات قد تّتجه اإىل برامج اإدارة انبعاثات غازات 

نحو  ال�سركة  بواجب  فقط  مدفوعة  احلراري  الحتبا�س 

حافزًا  ت�سّكل  بذلك  املرتبطة  املتعّددة  املنافع  فاإن  املجتمع، 

هذه  جني  من  وللتمّكن  به.  ُي�ستهان  ل  كذلك  اقت�ساديًا 

تّتخذ  اأن  العربية  الدول  يف  ال�سركات  على  ينبغي  الفوائد 

د هذا  موقفًا نظاميًا ومنهجّيًا للحّد من  انبعاثاتها. ويتج�سّ

املنهج يف ثالث خطوات رئي�سية:

اأ. اختيار م�سار اإ�سرتاتيجي

اأي  تتخذها  التي  الرئي�سية الأوىل  اخلطوة  اأن تكون  ينبغي 

هي  احلراري  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  ملعاجلة  �سركة 

اإ�سرتاتيجي، لأن ذلك �سيحّدد م�سار عملها  حتديد موقف 

على  الكربون  تخفي�س  م�سية  بدفع  التزامها  ودرجة 

يتطّلب  ال�سحيح  امل�سار  حتديد  اأن  غي  الوطني.  ال�سعيد 

معرفة امل�ستوى الأ�سا�سي لنبعاثات ال�سركة، وهذا ي�ساعد 

اأكرث اجلهات امل�سّببة وي�سّهل مقارنة م�ستويات  يف معرفة 

النبعاثات باملعايي املرجعية العاملية.

يجب  لنبعاثاتها،  الأ�سا�سي  امل�ستوى  ال�سركة  ت�سع  اأن  بعد 

يف  ال�سركة  لب�سمة  للت�سّدي  روؤية  �سياغة  م�سوؤوليها  على 

ي�سبح  العملية  هذه  وبوا�سطة  احلراري.  الحتبا�س  غازات 

الأربعة  العامة  املواقف  اأحد  تّتخذ  اأن  ال�سركات  باإمكان 

التالية لتنظيم روؤيتها الإ�سرتاتيجية وفقًا ملبادرات تخفي�س 

النبعاثات املالئمة:

اإّنا  الفئة  هذه  يف  ف  ُت�سنَّ التي  ال�سركات  االلتزام.   )1(

تطّبق تدابي تخفي�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري 

باأن  القوانني املحلّية والعاملّية، علمًا  ملجّرد اللتزام ب�سروط 

مربَمج  ه  توجُّ يحكمها  ل  الغر�س  لهذا  املو�سوعة  املبادرات 

ومتّثل احلّد الأدنى املطلوب.

ل  التي  ال�سركات  املوقف  هذا  تّتخذ  الكفاءة.  حتقيق   )2(

حت�سني  اإىل  ت�سعى  بل  اللتزام  من  الأدنى  باحلّد  تكتفي 

كفاءة عملياتها وحتاول ال�ستفادة من دعم متويل الكربون. 

وهي ت�ستهدف ال�ستثمارات يف التقنيات الثابتة واملتوافرة 

فرتات  وتكون  املعدات.  م�ستوى  على  وغالبًا  ب�سهولة، 

ا�سرتجاع راأ�سمال تلك ال�ستثمارات ق�سية.



ال�سناعةالف�سل 1244

اإىل  الطاحمة  ال�سركات  على  الفئة  هذه  تنطبق  القيادة.   )3(

هذا  وي�ستلزم  املنطقة.  يف  النبعاثات  �سبط  يف  قيادي  دور 

م�ستوى  على  وخ�سو�سًا  بة،  جمرَّ لكّنها  معّقدة  تقنّيات  الدور 

وتطبيقها  الن�ساطات  هذه  فهم  باأن  علمًا  واملعامل،  العملّيات 

تتخذ  التي  وال�سركات  فائقة.  ومعارف  قدرات  اإىل  بحاجة 

جمال  يف  الآخرين  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع  تتعاون  املوقف  هذا 

الطاقة على ال�سعيد الوطني ب�ساأن مبادرات خمتارة لتخفي�س 

يف  القت�ساد  بهدف  احلراري  الحتبا�س  غازات  انبعاثات 

ال�ستهالك الوطني لأنواع الوقود الأحفوري. وميكن اأن ت�سمل 

مثل هذه املبادرات قيام �سركة نفط وطنية بتزويد قطاع املرافق 

العامة باأنواع وقود منخف�سة النبعاثات اأو التعاون مع اجلهات 

املعنية يف قطاع املرافق العامة لتنفيذ م�ساريع للطاقة البديلة.

تخفي�س  جمال  يف  الأعظم  الفوائد  تكون  الريادة.   )4(

اأف�سل  لإر�ساء  ت�سعى  التي  ال�سركات  ن�سيب  من  النبعاثات 

الحتبا�س  غازات  تخفي�س  يف  والبتكار  الأداء  م�ستويات 

احلراري على اأ�سا�س املقايي�س العاملية. وميكن اعتبار معظم 

طليعية  تقنّيات  الفئة  هذه  يف  النبعاثات  تخفي�س  حلول 

 بزيادة اجنازات 
ّ

توّفر لل�سركات فر�سة لتخاذ موقف تناف�سي

امللكية الفكرية يف هذا املجال. ُي�ساف اإىل ذلك اأّن ال�سركات 

امل�ستعّدة لتاأدية دور طليعي يف جهود تخفي�س النبعاثات 

يف بالدها ميكن اأن تثبت اأّنها رائد وطني، وذلك بالعمل مع 

ل  املوؤ�س�سات البيئية يف الدولة على تطوير بيان وطني مف�سّ

وتدعم  الكربون.  خف�س  لتطوير  وخّطة  الكربون  بكميات 

الهادفة  الوطنية  املبادرات  الدور  هذا  توؤدي  التي  ال�سركات 

الدويل  الدعم  من  لال�ستفادة  املوؤ�س�ساتي  الإطار  ان�ساء  اإىل 

كفاءة  مقايي�س  َو�سع  يف  ت�ساهم  كما  الكربون،  لتمويل 

خرى كثيفة ال�ستهالك 
ُ
الطاقة واإعداد مبادرات يف قطاعات اأ

للطاقة، مثل تنفيذ م�ساريع الطاقة البديلة.

االحتبا�ض  غازات  لتخفي�ض  برنامج  اإعداد   . ب 

احلراري

بعد اأن ت�سوغ ال�سركات روؤيتها بالن�سبة لإدارة انبعاثات غازات 

الحتبا�س احلراري على م�ستوى ال�سركة وامل�ستوى الوطني، 

يف  النبعاثات  لتخفي�س  املحتملة  املبادرات  حتّدد  اأن  يجب 

الفر�س  هذه  ت�سنيف  وميكن  القيمة.  �سل�سلة  مواقع  كامل 

املحتملة يف خم�س فئات عامة على ال�سكل التايل:

ميكن  وال�سيانة.  الت�سغيل  يف  م�ستمّرة  حت�سينات   .1

يف  وتوفيات  النبعاثات  يف  تخفي�سات  ال�سركات  حتقق  اأن 

وبرامج  العمليات  مراقبة  بتح�سني  وذلك  الوقود،  ا�ستهالك 

قطاع  يف  ذلك،  يت�سّمن  فمثاًل  املبا�سرة.  وال�سيانة  املعاينة 

ال�سلبة  ال�سطوح  بة )على  الأو�ساخ املرت�سّ اإزالة  النفط والغاز، 

اإىل  توؤدي  ت�سغيلية  وتدابي  كيميائي(  حملول  با�ستخدام 

التح�سينات  هذه  اأّن  ومع  الغازات.  حرق  �سرورات  تخفي�س 

اأن  ميكن  فاإنها  �سئيلة،  راأ�سمالية  ا�ستثمارات  اإىل  بحاجة 
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توؤدي اإىل تخفي�سات يف النبعاثات قد ت�سل اإىل 10 يف املئة.

اإىل  املبادرات  هذه  تهدف  املعّدات.  كفاءة  حت�سني   .2

تخفي�س انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري بتح�سني كفاءة 

ال�ساغطة  والأجهزة  واملراجل  واملواقد  كال�سّخانات  املعّدات 

والرتبينات واأجهزة املحّركات. علمًا باأن مثل هذه التجهيزات 

وقد  امل�سايف.  انبعاثات  من  املئة  يف   65 عن  عادًة  م�سوؤولة 

واملواقد  ال�سخانات  يف  الحرتاق  كفاءة  حت�سني  ا�ستلزم 

 120 حوايل  بقيمة  ا�ستثمارًا  امل�سايف  اإحدى  يف  واملراجل 

حوايل  بلغ  ال�ستثمار  لعائد  حمتمل  معدل  مع  دولر  مليون 

30 يف املئة وفرتة ا�سرتجاع متوّقعة ل تتجاوز 3 �سنوات.

حت�سينات  خالل  من  احلرارة  متطّلبات  تخفي�ض   .3

عمليات الت�سنيع. باإمكان ال�سركات العاملة يف ال�سناعات 

طريق  عن  الطاقة  كفاءة  يف  حت�سينات  حتقيق  التحويلّية 

اإىل  البخارية  الأنظمة  وتطوير  للحرارة  الأمثل  ال�ستخدام 

هذه  حتقيق  اأجل  من  حمتاجة،  وهي  ممكن.  حّد  اأق�سى 

الغاية، اإىل اإجراء حتليل تكاملي – اأي حتليل �سامل لتدفقات 

حتديد  يف  ي�ساعد  مما  العمليات،  يف  وا�ستخداماتها  الطاقة 

احلّد الأدنى من الطاقة الذي حتتاج اإليه كل عملية.

التنفي�س  ميّثل  والتنفي�ض.  الغازات  حرق  تخفي�ض   .4

يف �سناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات م�سدرًا رئي�سّيًا 

خ�سائر  عن  عادًة  ت�سفر  والتي  املبا�سرة،  امليثان  لنبعاثات 

يف  الهيدروكربونية،  املواد  لأبخرة  ويكون  القيمة.  عالية 

اأكرث الأحيان، حمتوًى حراري اأعلى من اأنواع الغاز الطبيعي 

الغاز  من  قيمة  اأعلى  يجعلها  مّما  الأنابيب،  خطوط  يف 

ت�سرتّد  التي  البخار،  ا�ستعادة  لأنظمة  وميكن  الطبيعي. 

حوايل 95 يف املئة من اأبخرة الهيدروكرنات، اأن ت�ستفيد من 

اأو ا�ستخدامها يف  هذه القيمة بتوفي الأبخرة لإعادة بيعها 

املوقع كوقود اأو تلقيمها ملعامل املعاجلة ل�ستخال�س �سوائل 

ميدان  يف  التجارب  وُتظهر  القيمة.  العالية  الطبيعي  الغاز 

امل�سال  الطبيعي  الغاز  منتجي  اأبرز  اأحد  غاز«،  »را�ض  �سركة  تتخذ 

يف العامل، تدابري ا�ستباقية لتقليل االنبعاثات امللوثة التزامًا بقواعد 

انبعاثات  تقليل  برنامج  ويتجاوز  قطر.  يف  البيئة  وزارة  و�سعتها 

يجعلها  ما  احلكومي،  ال�سقف  غاز«  »را�ض  يف  النيرتوجني  اأوك�سيد 

رائدة وم�ساهمة حقيقية يف حماية البيئة.

تطبق  �سوف  احلكومة  اأن   2003 عام  غاز«  »را�ض  علمت  حني 

التكنولوجي  �سريكها  من  طلبت  التالية،  ال�سنة  يف  جديدة  قواعد 

العاملي »جرنال اإلكرتيك« اإيجاد حل يدعم اأهدافها التجارية واملبادرة 

غاز«  »را�ض  �سركة  اإلكرتيك«  »جرنال  وتزود  اآن.  يف  احلكومية 

اخلفيف  االحرتاق  تقنية  تطبيق  اقرتحت  لذا  الغاز،  بتوربينات 

املوجودة،  الوحدات  يف  النيرتوجني  الأوك�سيد   )DLN( واجلاف 

االأق�سى  االأداء  و�سمان  اجلديدة  البيئية  ال�سيا�سة  التزام  بهدف 

التوربينات تقليل  املتقدم مل�سّغلي  النظام  للتوربينات. ويتيح هذا 

كمية االنبعاثات من دون حقن منظفات.

التحديثي عام  امل�سروع  اإلكرتيك« و»را�ض غاز« هذا  با�سرت »جرنال 

متطلبات  مع  تتما�سى  لكي  التقنية  يف  تعدياًل  تطّلب  وقد   .2008

ال�سركتان  موقع »را�ض غاز« وخ�سو�سيته. وحتى تاريخه، حدثت 

7 توربينات من نوع »االإطار 6« واثنني من نوع »االإطار 7«. 

ونتيجة للعمل الدوؤوب، انخف�ست انبعاثات اأوك�سيد النيرتوجني من 

التوربينات املحّدثة من نحو 70 جزءاً لكل مليون عند بدء امل�سروع، 

اإىل ما بني 10 و15 جزءاً لكل مليون. وتتوقع »را�ض غاز« تخفي�ض 

االنبعاثات نحو 50 يف املئة بعد حتديث توربينات »االإطار 7« الباقية، 

�سنة  بحلول  طن   15000 نحو  اإىل   2007 عام  طن   30000 نحو  من 

2014. وتقود »را�ض غاز« زمام املبادرة يف التزامها البيئي مل�ساعدة 

قطر واملنطقة يف حتقيق اال�ستدامة االقت�سادية والبيئية.

تقليل تلوث الهواء يف مدينة راأ�ض لفان ال�صناعية يف قطر
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يكون  اأن  ميكن  البخار  ل�ستعادة  نظام  تركيب  اأّن  ال�سناعة 

م�ستقّلة  نفط  �سركة  رّكبت  الأمثلة،  اأحد  ويف  جّدًا.  ُمربحًا 

دولر،   200000 بكلفة  موقعني  يف  بخار  ا�ستعادة  نظام 

لرتفاع  نظرًا  �سهرين  من  اأقّل  يف  ا�ستثماراتها  وا�سرتّدت 

قيمة الغاز امُل�ستعاد.

على  قادرة  ال�سركات  كانت  واإذا  البنيوية.  املبادرات   .5

فاإنها  انفرادي،  ب�سكل  اأعاله  املذكورة  املبادرات  يف  ال�سي 

ا�ستخدام جميع التدابري املتاحة ميكن اأن يخّف�ض االنبعاثات ب�سكل كبريال�سكل 5

2030

-43%

2025 2020 2015 2010

انخفا�سات غازات االحتبا�ض احلراري على مدى طويل 

)2030 – 2010(

انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري

بقاء االأمور على حالها طن مرتي من مكافئ ثاين اأوك�صيد الكربون �صنويًا

)�سيناريو تديّن الكفاءة(

بقاء االأمور على حالها

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

ز مع احتجاز ثاين اأوك�سيد الكربون من م�سادر غري العمالء  )وخ�سو�سًا توليد الكهرباء( - احتجاز وخزن الكربون وا�ستخال�ض الزيت املعزَّ

- م�ساريع ا�سرتاتيجية ميكن متابعتها على املدى البعيد )مثل الطاقة ال�سم�سية والتوليد املزدوج(

- امل�ساريع التعوي�سية يف االقت�ساد عمومًا )مثاًل: كفاءة الطاقة(

حت�سني الت�سغيل وال�سيانة با�ستمرار

تطوير املعّدات من اأجل كفاءة الطاقة

حت�سني العمليات على نطاق املوقع والتو�سيل التعاقبي للحرارة

تخفي�ض حرق الغازات والتنفي�ض

احتجاز ثاين اأوك�سيد الكربون �سمن حدود �سركات النفط الوطنية لالإنتاج / التخزين

االنبعاثات بعد التخفي�ض

 Booz & Company analysis. 2011  :امل�صدر
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و�سعوبة  تعقيدًا  اأكرث  م�ساريع  تنفيذ  على  العمل  تختار  قد 

املبادرات  وهذه  �سركات.  اأو  جّهات  عّدة  م�ساركة  تتطّلب 

التوليد  ومنها  النبعاثات،  لتخفي�س  كبية  فر�سًا  توّفر 

العامة  بال�سبكة  الربط  مع  وحرارة(  )كهرباء  املزدوج 

احلرارية  الطاقة  واعتماد  املتخّلفة،  احلرارة  وا�ستخدام 

الطاقة  وتطوير  باحلرارة،  العملّيات  لتزويد  ال�سم�سية 

ت�ستطيع  كما  الطاقة.  ا�ستهالك  عن  للتعوي�س  ال�سم�سية 

�سركات النفط الوطنية اأن تدر�س احتمالت تقنّيات احتجاز 

�سركات  اأما  ز.  املعزَّ الزيت  ا�ستخال�س  مع  الكربون  وخزن 

ال�سناعات البرتوكيماوية فيمكن اأن تدر�س م�ساريع حتويل 

الكربون التي تنطوي على ا�ستخدام ثاين اأوك�سيد الكربون 

املحتَجز لقيمًا – مثاًل لت�سنيع اليوريا وامليثانول.

الفر�س  تطبيق  اإمكانيات  مدى  ال�سركات  حتّدد  اأن  بعد 

وفقًا  ت�سّنفها  اأن  يجب  عملياتها،  على  الذكر  ال�سالفة 

تخفي�س  احتمالت  بني  املوازنة  على  بناًء  لأولوّياتها 

ا�ستخدامها.  و�سعوبات  اخليارات  هذه  وكلفة  النبعاثات 

الفر�س  تلك  على  اجلهود  كل  لرتكيز  �سمان  هذا  ويف 

القيود  ظّل  يف  النبعاثات  تخفي�س  احتمالت  اأف�سل  مع 

العملية للقدرة الإنتاجية. 

ل  ويتعنّي على ال�سركات، بعد ذلك، اأن حتّلل ب�سكل مف�سَّ

احتياجاتها  لتقييم  حمدودة  اختيار  قائمة  يف  املبادرات 

وخماطرها  القت�سادية  مالَءمتها  ومدى  ال�ستثمارية 

املحتملة. كما ينبغي اأن تقّرر الدرا�سة الأهلّية لدعم متويل 

ب�سام حايك

مليا دبا�ض

�سناعة احلجارة والرخام هي من امل�ساهمني الرئي�سيني يف اقت�ساد 

 1.4( اأردين  دينار  مليون  بـ40  �ساهمت   ،2008 عام  ففي  االأردن. 

ل القطاع 7500  مليون دوالر( يف الناجت املحلي االجمايل للبالد. وي�سغِّ

�سخ�ض وي�سّدر منتجات احلجارة والرخام اىل االأ�سواق الدولية. لكن 

ال�سناعة هي اأي�سًا م�ستهلك رئي�سي للمياه. فعملية االنتاج ت�ستعمل 

من  ج�سيمات  على  يحتوي  القوام  رقيق  اأبي�ض  طينًا  وتولد  املياه 

اأ�سا�سية  تر�سيب  تقنية  املعامل  الكل�سي. وت�ستخدم غالبية  احلجر 

العادة تدوير املياه املعاجلة واعادة ا�ستعمالها. لكن عملية الرت�سيب 

لي�ست كفوءة، اإذ تخلف وراءها كميات من الطني )حتتوي على مياه 

بن�سبة 70 يف املئة(، يتم طرحها يف مواقع خمتلفة.

اأجرى  املياه،  ا�سرتجاع  النفايات وحت�سني  الت�سدي لطرح  اأجل  ومن 

نظام  تنفيذ  فعالية  لتقييم  درا�سة  االأردن  يف  االأعمال  رجال  حتالف 

هو  والتحالف  خمتلفة.  مواقع  يف  ا�ستعماله  واعادة  الطني  ملعاجلة 

مبادرة حديثة اأن�سئت خللق �سراكات خا�سة وحكومية واأهلية من 

اأجل حت�سني ادارة موارد املياه يف االأردن. ومبوجب املبادرة احلالية، 

مل�ساريع  كمواقع  واملفرق  واربد  عمان  يف  مواقع  ثالثة  اختيار  مت 

والرخام  احلجارة  ور�ض  الأن  �سروريًا  كان  الرتتيب  هذا  جتريبية. 

املدن  من  كثري  حول  ال�سغرية  امل�ساريع  من  جمموعات  يف  تتواجد 

االأردنية.

ال  وفورات  حتقيق  ميكن  اأنه  التحالف  اأجراه  الذي  التقييم  اأظهر 

ي�ستهان بها. فالوفورات يف املياه قد ت�سل اىل 350 األف مرت مكعب يف 

اأردين.  دينار  تبلغ نحو مليون  الكلفة  يف  يعادل وفورات  ما  ال�سنة، 

مع  اأردين،  دينار  مليون   1.5 نحو  اىل  النقل  يف  الوفورات  ت�سل  وقد 

تخفي�ض انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون مبقدار 280 طنًا يف ال�سنة. 

االأويل  اال�ستثمار  فيها  )مبا  املعاجلة  لعملية  ال�سنوية  الكلفة  وتقدر 

والت�سغيل وال�سيانة( بـ1.7 مليون دينار اأردين. وهكذا فان الفائدة 

ما  �سنويًا،  اأردين  دينار  مليون   0.8 نحو  ت�ساوي  ال�سافية  املالية 

يجعل عملية ا�سرتجاع املياه جمدية اقت�ساديًا. ومن امل�سلم به اأي�سًا 

اأن البلديات املحلية عربت عن عزمها امل�ساهمة يف امل�سروع من خالل 

كامل  لتنفيذ  املظلة  ال�سناعة  غرفة  �ستقدم  حني  يف  االأر�ض،  تقدمي 

املعاجلة.  نظم  �سراء  كلفة  تغطية  يف  امل�ساهمة  اىل  ا�سافة  امل�سروع 

الفائدة االجتماعية للم�سروع يف ا�سرتجاع موارد املياه، ما  وتنعك�ض 

التي  املحلية  املجتمعات  يف  املنازل  اىل  املياه  امدادات  يح�سن  �سوف 

تقع فيها م�ساريع احلجارة. وا�سافة اىل ذلك، ميكن االآن جتنب طرح 

التحوالت  هذه  حت�سن  اأن  املتوقع  ومن  ع�سوائية.  مواقع  يف  الطني 

نوعية احلياة يف املجتمعات املحلية.

جداً،  منخف�سة  العذبة  املياه  من  فيه  ال�سنوية  الفرد  ح�سة  بلد  يف 

ال�سناعية  املياه  ال�ستعمال  االيكولوجية  الكفاءة  حت�سني  ي�سبح 

قراراً ا�سرتاتيجيًا لقطاع االأعمال له م�ساعفات اقت�سادية واجتماعية 

وبيئية. وازدياد كفاءة املياه يف امل�ساريع ال�سغرية يف قطاع احلجارة 

ويح�سن  الربح  هوام�ض  ويرفع  التكاليف  يخف�ض  �سوف  والرخام 

التناف�سية االقت�سادية للقطاع، مع امل�ساهمة يف اأمناط اأكرث ا�ستدامة 

الدارة املياه.

 )JBAW( املوؤلفان ع�صوان يف حتالف رجال الأعمال يف الأردن حول املياه

وهو مبادرة م�صرتكة يراأ�صها الأمري في�صل بن احل�صني وتدعمها وزارة 

يف  ال�صناعة  وغرفة  الدويل،  والتعاون  التخطيط  ووزارة  والري،  املياه 

الدولية  للتنمية  الأمريكية  والوكالة  الأمريكية،  التجارة  وغرفة  الأردن، 

وزارة  ومتولها   )GTZ( الفني  للتعاون  الأملانية  والوكالة   ،)USAID(

التعاون القت�صادي والتنمية يف اأملانيا واملنتدى القت�صادي العاملي.

حت�صني الكفاءة اليكولوجية ل�صناعة احلجارة والرخام يف الأردن
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املتوافرة.  النظيفة  التنمية  اآلية  منهجّيات  وُتربز  الكربون 

يف  الواردة  لل�سركات  بيانية  خمّططات  و�سع  وميكن 

خف�س  ا�ستثمارات  تكاليف  ُمنحنى  ُتظهر  القائمة  هذه 

فر�سة  بكل  املرتبطة  العائدات  اإىل  للتو�سل  النبعاثات 

منحنى  من  يّت�سح  وكما   .4 ال�سكل  يو�سح  كما  حمتملة، 

عائدات  تعطي  ربحّية  الفر�س  اأكرث  فاإن  ال�ستثمارات 

تفوق بدرجات العائدات النموذجّية املحتملة من امل�ساريع 

انبعاثات  لإدارة  العامة  القت�ساديات  وجتعل  الراأ�سمالّية 

م�ستوى  على  جّدًا  موؤاتية  احلراري  الحتبا�س  غازات 

ال�ستثمارات العامة لل�سركة.

اأمام �سركات ال�سناعات  ويف الإجمال، فاإن الفر�س املتاحة 

من  اأكرث  تخّف�س  اأن  ميكن  العربية  البالد  يف  التحويلية 

اأدخلنا  اإذا  اأكرب  احتمالت  مع  النبعاثات،  من  املئة  يف   40

وخزن  احتجاز  مثل  الكربى  البنيوية  الفر�س  احل�سبان  يف 

الكربون، كما يتبنّي يف ال�سكل 5.

حممد الع�سري

يف كثري من املنتديات حول العامل، ندخل يف جدل غري مكتمل مع اجلمهور 

الق�سوى  احلدود  حول  اأ�سئلة  على  االجابة  ونحاول  املناخ.  تغري  حول 

وعدم  الت�سرف  وكلفة  الزمنية،  واجلداول  التلوث،  على  املفرو�سة 

للهدف  كبرياً  اهتمامًا  نويل  وال  وح�س�سه،  الكربون  واأ�سواق  الت�سرف، 

الرئي�سي يف املدى البعيد: بناء اقت�ساد قوي يقوم على الطاقة النظيفة. 

حول  تدور  ال  اخلطري  العاملي  االحرتار  ملنع  املناخية  ال�سيا�سة  تكن  ولئن 

واحد  وقت  يف  للت�سدي  ذهبية  فر�سة  فهذه  املقاي�سات،  اأو  الت�سحية 

التي  والغذاء  واملياه  وال�سحة  والطاقة  العمل  وفر�ض  التمويل  لتحديات 

واجهها العامل موؤخراً.

الطاقة  اأ�سا�ض  على  املالية  االأزمة  بعد  العاملي  االقت�ساد  بناء  اعادة  اإن 

املنخف�سة الكربون �سوف تخلق ماليني فر�ض العمل ـ ما ي�سميه البع�ض 

ن�ساطات  يف  امل�ستخدمني  عدد  ازداد  وقد  اخل�سر''.  الياقات  ''وظائف 

من  �سعفني،  من  اأكرث   2004 العام  منذ  العامل  اأنحاء  يف  باملناخ  متعلقة 

نحو مليون اىل نحو 2،4 مليون. لكن اإطالق العنان لقدرة رجال االأعمال 

�سيا�سة  يقت�سي  الكربى  التحديات  هذه  حل  يف  واال�ستثمار  االبداع  على 

وقيادة �سيا�سية. ان ال�سيا�سة الذكية تعامل الطاقة املنخف�سة الكربون 

على اأنها قيمة ا�سرتاتيجية وفر�سة لدفع االبتكار واال�ستثمارات اجلديدة 

عرب اقت�سادات وطنية. وكما اأظهرت االأزمة املالية، فاإن ت�سرف احلكومة 

اأمران حا�سمان يف ا�ستعادة النظام على اجلبهة  و�سيا�سة احلكومة هما 

االقت�سادية. وباملثل فان ت�سرف احلكومة و�سيا�سة احلكومة هما اأمران 

منخف�ض  م�ستقبل  اىل  ال�سعي  ويف  املناخ  لتغري  الت�سدي  يف  حا�سمان 

الكربون وم�ستدام.

وبح�سب وكالة الطاقة الدولية )IEA(، اإن مل تعتمد �سيا�سات جديدة 

من  بها  يرتبط  وما  االأولية  الطاقة  على  العاملي  الطلب  ينمو  ف�سوف 

 .2030 �سنة  بحلول  املئة  يف   50 بنحو  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات 

و�ست�ستاأثر  نامية،  بلدان  يف  الزيادة  هذه  من  املئة  يف   80 نحو  و�سيكون 

فان 77  باأكرث من ن�سفها. وبح�سب ماكينزي و�سركائه،  والهند  ال�سني 

العاملية املطلوبة بحلول �سنة 2030 ما زالت  التحتية  البنية  املئة من  يف 

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

ان اقامة بنية حتتية للطاقة النظيفة، مع تركيز على امل�سادر املتجددة، 

التقنية  فاالمكانات  والبيئية.  االقت�سادية  الناحينت  من  معقول  اأمر 

الطاقة  على  احلايل  الطلب  اجمايل  تفوق  وهي  هائلة،  املتجددة  للطاقة 

عدة مرات، خ�سو�ساً يف توليد الكهرباء. ولقطاع الطاقة املتجددة امكانية 

انبعاثات  وتخفي�ض  العمل  فر�ض  ماليني  وخلق  االقت�سادات  حتفيز 

غازات الدفيئة وملوثات اأخرى، وحت�سني االأمن الطاقوي واإتاحة الو�سول 

اىل الطاقة ملن يفتقرون اليها حاليًا.

وقد  العامل.  يف  منواً  القطاعات  اأ�سرع  من  هو  املتجددة  الطاقة  قطاع  اإن 

ازداد اال�ستثمار االجمايل يف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ب�سكل مثري يف 

ال�سنوات االأخرية، فبلغ اأكرث من اأربعة اأ�سعاف عامليًا و14 �سعفًا يف البلدان 

يف  اال�ستثمار  تغلب   ،2008 العام  ويف  و2007.   2004 عامي  بني  النامية 

الطاقة املتجددة على الركود االقت�سادي العاملي، فنما بنحو  5 يف املئة منذ 

العام 2007 ليبلغ 155 بليون دوالر. ومن املحطات الرئي�سية البارزة عام 

2008 اأن ال�سركات التي تبيع ال�سلع واخلدمات املنخف�سة الكربون تولد 

حاليًا عائدات اأكرث من قطاعي الف�ساء / الطريان والدفاع جمتمعني، ما 

لبحث  وفقًا  العاملي،  لالقت�ساد  اجلديدة  املحاور  من  القطاع  هذا  يجعل 

اجمايل  من  املئة  يف   50 من  اأكرث  فان  كذلك،    .HSBC م�سرف  اأجراه 

كانت  واأوروبا  املتحدة  الواليات  يف   2008 عام  امل�سافة  الطاقوية  القدرة 

متجددة ما يفوق القدرة اجلديدة للنفط والغاز والفحم والطاقة النووية 

جمتمعة.

بنك''   ''ودوت�سي  فاينان�ض''  اإنرجي  ''نيو  موؤ�س�سة  اأجرته  ا�ستطالع  اأفاد 

اأن 75 يف املئة من 106 موؤ�س�سة ا�ستثمارية، مبا يف ذلك �سناديق تقاعد 

ـ  االدارة  قيد  دوالر  تريليون  قيمتها  تبلغ  اأ�سول  لديها  وتاأمني  و�سريفة 

تتوقع زيادة انخراطها يف ا�ستثمارات الطاقة النظيفة وامل�ساريع االأخرى 

املنخف�سة الكربون بحلول �سنة 2012. وكانت الطاقة املتجددة املو�سوع 

اال�ستثماري االأكرث �سعبية لدى امل�ستثمرين امل�ساركني يف اال�ستطالع، اذ 

عرب 97 يف املئة عن اهتمام بها، فيما كانت كفاءة الطاقة املو�سوع ال�سعبي 

التايل بن�سبة 64 يف املئة. ومل يقل اأي مالك اأ�سول �سارك يف اال�ستطالع اأن 

القت�صاد املنخف�ض الكربون واأثره على البلدان النامية

ر�أي
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انبعاثات  اإدارة  برنامج  تخطيط  اإىل  ال�سركات  عمدت  واإذا 

تخفي�س  مبادرات  لتنفيذ  احلراري  الحتبا�س  غازات 

النبعاثات على مراحل، فاإنها تتمّكن من الرتكيز اأوًل على 

وفرتات  �سريعة  اإجناز  مهل  مع  املردود،  ال�سريعة  امل�ساريع 

وبعد  املدى.  قريبة  تخفي�س  واحتمالت  ق�سية  ا�سرتجاع 

اأعاله،  اأولوّيات امل�ساريع كما ذكرنا  ال�سركات �سّلم  اأن ت�سع 

ل  لتموِّ اإيجابية  مالية  تدّفقات  حتقيق  من  �ستتمّكن  فاإّنها 

راأ�سمالية،  كثافة  على  القائمة  امل�ساريع  من  املزيد  لحقًا 

تخفي�سات  اأهداف  اإعداد  يف  اأعمق  معرفة  �ستكت�سب  كما 

النبعاثات ال�سنوية. ومن املهّم جّدًا اأن هذه الأرباح ال�سريعة 

�سوف تعّزز كذلك الثقة بهذه امل�ساريع وتن�سر الوعي بقدرتها 

على النجاح.

ج. اإر�ساء اأ�س�ض العملّيات والبنى التحتّية

وت�سع  الإ�سرتاتيجي  م�سارها  ال�سركات  حتّدد  اأن  بعد 

خطط برناجمها، ينبغي اأن تت�سّدى لثالث نواٍح جوهرّية 

احتمال ا�ستثماره يف الطاقة النظيفة اأقل مما كان قبل 12 �سهراً.

اإن االجتاهات يف �سناعة الطاقة املتجددة م�سجعة، لكنها حتتاج اىل زيادة 

الدول  اأخذ عدد من  نواجهها. وقد  التي  التحديات  لت�ساهي حجم  كبرية 

النامية زمام القيادة. فعلى �سبيل املثال، تبنت ال�سني هدفًا لتوليد 30 

يف املئة من امدادتها الطاقوية االجمالية �سنة 2030 من م�سادر متجددة. 

ولدى الهند هدف احل�سول على 20000 ميغاواط من الطاقة ال�سم�سية 

ويتم  العامل،  ال�سم�سية يف  للطاقة  اأكرب هدف  بحلول �سنة 2020، وهذا 

ت�سييد اأكرب جممع للطاقة ال�سم�سية بقدرة 3000 ميغاواط وبكلفة 10 

باليني دوالر يف والية غوجارات.

ا�ستثمارها  اأن  الواعدة، مع  امل�ساريع  اأي�سًا عدد من  العربية  املنطقة  ويف 

جزءاً  اإال  ي�سكل  مل  الطاقة  وكفاءة  النظيفة  الطاقة  يف  دوالر  بليون   2،6

يف  دوالر  بليون  و12،3  اآ�سيا  يف  دوالر  بليون   24،2 ا�ستثمار  من  طفيفًا 

 240 نحو  ت�ستثمر  اأنها  قطر  اأعلنت   ،2008 العام  ويف  اجلنوبية.  اأمريكا 

الطاقة  لتكنولوجيا  الربيطاين  ـ  القطري  ال�سندوق  يف  دوالر  مليون 

حمطة  الن�ساء   2010 �سنة  مناق�سة  الطالق  الكويت  وتخطط  النظيفة. 

طاقة �سم�سية، وتعتزم توليد 5 يف املئة من كهربائها من م�سادر متجددة 

الرياح،  مزارع  من  عدد  اىل  ا�سافة  م�سر،  وتقوم   .2020 �سنة  بحلول 

العاملي  البيئة  مرفق  من  بدعم  �سم�سية  حرارية  طاقة  حمطة  باإن�ساء 

)GEF(. وتبنت تون�ض هدف توليد 10 يف املئة من اجمايل طاقتها االأولية 

اأبوظبي هدف لتوليد 7  من م�سادر متجددة بحلول �سنة 2011. ولدى 

يف املئة من كهربائها من م�سادر متجددة بحلول �سنة 2020، وهي حتتل 

التي  الكربون،  من  اخلالية  ''م�سدر''  مدينة  بان�ساء  عاملياً  رياديًا  موقعًا 

تهدف اىل اأن تكون حمايدة متامًا من حيث االنبعاثات الكربونية، وتب�سر 

بو�سع املنطقة يف دائرة ال�سوء كمركز لالبتكار. واجلدير بالذكر اأن وكالة 

الطاقة املتجددة الدولية )IRENA( اجلديدة  اتخذت من مدينة م�سدر 

مقراً  لها.

لرتويج  ما  �سيا�سة  العامل  حول  بلداً   64 اعتمد  وفيما  اأخرى،  جهة  من 

الوحيدان  العربيان  البلدان  هما  وتون�ض  اجلزائر  فان  املتجددة،  الطاقة 

اللذان تبنيا �سيا�سات ترويجية. فعلى �سبيل املثال، لدى اجلزائر �سيا�سة 

حتديد تعرفة على تغذية ال�سبكة العامة بطاقة متجددة ينتجها القطاع 

واالعتمادات  لال�ستثمار  �سيا�سات  وتون�ض  اجلزائر  ولدى  اخلا�ض، 

ال�سريبية، فيما بداأت م�سر تطوير �سيا�سات لتغذية ال�سبكة العامة.

املنطقة  يف  ا�ستغاللها  يتم  ال  التي  املتجددة  للطاقة  الهائلة  االمكانات  اإن 

العربية جتتذب اهتمام اأوروبا واال�ستثمارات االأوروبية. ويتم حاليًا تنفيذ 

بحلول  ميغاواط  األف   20 �ستنتج  التي  املتو�سطية''  ال�سم�سية  ''اخلطة 

اأعلن  املغرب. وموؤخراً  �سنة 2020، وقد اجتذبت �ستة باليني دوالر من 

كون�سورتيوم �سركات وبنوك ا�ستثمارية اأوروبية، مبا يف ذلك ميونيخ ري 

العادة التاأمني ودوت�سي بنك و�سيمنز، م�سروعًا لتطوير مقدار �سخم من 

اأفريقيا، يكون جزء كبري منه  ال�سم�سي يف �سمال  التوليد احلراري  قدرة 

للت�سدير اىل اأوروبا. ويف املجموع، قد يتجاوز م�سروع ''ديزرتيك'' ب�سهولة 

300 األف ميغاواط، ما يعادل نحو ثالثة اأ�سعاف قدرة التوليد الكهربائي 

يف فرن�سا.

كي  العامل  دول  بقية  ننتظر  اأن  يكفي  هل  العربية؟  املنطقة  موقع  فاأين 

تبتكر فن�ستورد تكنولوجياتها بعد حني؟ اأم يجب على البلدان العربية 

واملالية  الب�سرية  مواردها  حل�سد  الذاتية،  امل�سلحة  خارج  تت�سافر  اأن 

النظيفة؟  الطاقة  اال�ستثمار اخلارجي، ولتكون رائدة  يف جمال  وحتفيز 

فقط  ي�ساعد  لن  نظيفة  تكنولوجيات  ون�سر  تطوير  يف  اليوم  اال�ستثمار 

بع�ض البلدان يف حتقيق اأمن الطاقة، بل �سيخلق اأي�سًا فر�ض عمل ويعزز 

اقت�ساد  اىل  العامل  حتول  ومع  والبيئة.  النا�ض  �سحة  ويح�سن  االبتكار 

منخف�ض الكربون، �ستكون هناك ميزة تناف�سية الأولئك الذين يعتنقون 

التكنولوجيات النظيفة اأواًل.

يت�سدى تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية لتاأثريات تغري املناخ على 

لدى  لكن  معها.  للتكيف  واأفعال  ب�سيا�سات  ويوحي  العربية،  املنطقة 

املنطقة اأي�ساً فر�سة كبرية لت�سبح قائدة على جبهة التخفيف، خ�سو�سًا يف 

جمال الطاقة املتجددة، لي�ض الأن لديها التزامنًا يف املدى القريب بتخفي�ض 

االنبعاثات، بل الأنهـا بذلك تنحت لنف�سها قطعة من امل�ستقبل.

 GEF العاملي  البيئة  ملرفق  ال�صابق  التنفيذي  الرئي�س  الع�رشي،  حممد  الدكتور 

ال�صنوي  املوؤمتر  يف  الورقة  هذه  قدم  والتنمية،  للمناخ  الدولية  اللجنة  وع�صو 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009.
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يف اأعمالها لو�سع الأ�س�س الكفيلة بتنفيذ الربنامج بنجاح 

كامل، وذلك عن طريق ما يلي: )1( بناء نوذج ت�سغيل 

الحتبا�س  غازات  انبعاثات  لإدارة  وقدرات  وعملّيات 

الحتبا�س  غازات  انبعاثات  اإدارة  تنظيم   )2( احلراري، 

احلراري باإجراءات مراقبة فّعالة وو�سع �سيا�سات لت�سعي 

الت�سالت  اإدارة   )3( ال�سوق،  اآليات  اإىل  م�ستندة  النقل 

غازات  انبعاثات  اإ�سرتاتيجية  ونتائج  تنفيذ  ب�ساأن 

الحتبا�س احلراري.

الحتبا�س  غازات  لإدارة  ت�سغيل  نوذج  اإن�ساء  يتطّلب 

والهياكل  والعمليات  الن�ساطات  حتديد  احلراري 

يف  مبا  وتنفيذه،  الربنامج  لتوجيه  املطلوبة  التنظيمية 

للمبادرات  الالزم  التمويل  واإقرار  تخ�سي�س  اآليات  ذلك 

التوازن  حتقيق  يف  يكمن  هنا  الأكرب  والتحّدي  املختارة. 

بني التحكم املركزي والإدارة املركزّية من جهة، وهام�س 

القدرة  العمل  وحدات  خمتلف  لعطاء  الكايف  التحرك 

على اإدارة اأدوارها اخلا�سة يف برنامج تخفي�س انبعاثات 

يجب  كما  اأخرى.  جهة  من  احلراري،  الحتبا�س  غازات 

اأن ت�سمن ال�سركات اأنها متتلك القدرات الالزمة لتطبيق 

انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري.  اإدارة  اإ�سرتاتيجية 

الدعم  اإعطاء  من  تتمكن  لن  ال�سركات  اأّن  مثاًل  ذلك  من 

قدرات  اأوًل  ر  تطوِّ مل  اإن  الكربون،  متويل  لآليات  الكامل 

حتديد  حيث  من  النظيفة  التنمية  باآلية  متعّلقة  معّينة 

وتنفيذها.  وتطويرها  وتقييمها  وت�سجيلها  امل�ساريع 

فتمويل الكربون عامل قائم بذاته، ول جتد بع�س ال�سركات 

لديها اخلربة الكافية الالزمة لإدارة عملية احل�سول على 

وعلى  النظيفة.  التنمية  اآلية  بح�سب  لة  املوؤهِّ الأر�سدة 

ة مل�ساألة اإثبات  وجه التخ�سي�س، ينبغي اإيالء اأهمّية خا�سّ

الإ�سافية وفقًا لهذه الآلية بتحليل عوائق ال�ستثمار. ولذا 

اإىل  الهادفة  التوظيف  وبرامج  العاملة  القوة  تدريب  فاإن 

ال�سرورات  من  هي  والتكميلية  الأ�سا�سية  املهارات  بناء 

الالزمة لت�سكيل فريق قادر على اإدارة غازات الحتبا�س 

احلراري.

ومن اجلوانب الرئي�سية الهامة التي يجب على ال�سركات 

الت�سّدي لها تنظيم اإدارة غازات الحتبا�س احلراري مبا 

تر�سي  اأن  فبعد  لالنبعاثات.  املتوا�سلة  املراقبة  ذلك  يف 

اأن  ب  يتوجَّ لالنبعاثات،  اأ�سا�سيًا  م�ستًوى  ال�سركات 



131 البيئة العربية: االقت�ساد االأخ�سر

بالكميات(  )بيان  الكربون  َجْرد  باإجراء  با�ستمرار  تقوم 

لإدارة  اإ�سرتاتيجّيتها  فعالية  دوري  ب�سكل  تقّيم  كي 

لتعنّي  اأو  احلراري  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  تخفي�س 

ومن  حت�سني.  اإىل  بحاجة  تكون  قد  التي  النواحي 

املكّونات الأ�سا�سية خلّطة تنظيم موؤ�س�سات اإدارة غازات 

الحتبا�س احلراري اعتماد �سيا�سات لت�سعي النقل على 

والكهرباء  الوقود  اأ�سعار  لأن  نظرًا  ال�سوق،  اآليات  اأ�سا�س 

اإجراء  يف  عليها  ُيعتمد  التي  الأ�سا�سية  املعطيات  من 

غازات  اإدارة  مل�ساريع  بالن�سبة  والعوائد  التكاليف  حتليل 

الحتبا�س احلراري. اأما اإذا ُدعمت هذه الأ�سعار، كما هي 

احلال يف معظم الدول العربية، فاإّنها ت�سّوه هذا التحليل 

القيام با�ستثمارات ميكن  ال�سركات عن  اأن تثني  وميكن 

اأن تكون مربحة اإذا ُح�ِسبت تكاليف الفر�س البديلة.

النقل  ت�سعي  �سيا�سات  مراجعة  ال�سركات  على  فاإن  ولذا 

مبنية  تقييماتها  تكون  كي  للتقدير  عامة  مبادئ  وو�سع 

املعطيات.  لهذه  الفعلية  ال�سوقية  القيمة  اأ�سا�س  على 

اإدارة  دمج  اأي�سًا  التنظيم  اأ�سا�سّيات  من  فاإن  واأخيًا، 

اأداء  اإدارة  اإطار  �سمن  احلراري  الحتبا�س  غازات 

اإدارة  اإطار  اأن تعّدل ال�سركات  ن  ال�سركة. ومن امل�ستح�سَ

العامة  الإ�سرتاتيجية  مع  عملياتها  توافق  ل�سمان  اأدائها 

ذلك  حتقيق  وميكن  احلراري.  الحتبا�س  غازات  لإدارة 

من طريق حتديد مواعيد مرحلية يف بداية طور التنفيذ 

الأداء  ملراقبة  النتائج  اإىل  م�ستندة  رات  موؤ�سّ وو�سع 

الأهداف  على  قيا�سًا  النبعاثات،  تخفي�س  يف  املتوا�سل 

احلوافز  ببنية  الأداء  اإدارة  نظام  ربط  ويجب  املو�سوعة. 

يف  وموّظفيها  ال�سركة  م�سوؤويل  اندفاع  ل�سمان  القائمة 

العمل من اأجل حتقيق الإ�سرتاتيجية.

وذلك  �ساملة،  اّت�سال  خّطة  وجود  من  بّد  ل  واأخيًا 

ال�سركات.  خارج  امل�سالح  واأ�سحاب  املوظفني  لإ�سراك 

اخلّطة  ت�ستهدف  اأن  ينبغي  الداخلي،  ال�سعيد  على 

م�سوؤولو  فيهم  مبن  امل�ساركني،  ومكافاأة  املوظفني  اإقناع 

وهذه  العمل.  و�سركاء  واملقاولون  وموظفوها  ال�سركة 

مطبوعات  على  تنطوي  اأن  ميكن  الداخلية  الت�سالت 

م�ساَركة  لقاءات  على  وكذلك  الإخبارية،  الن�سرات  مثل 

على  اأّما  املفتوحة.  والجتماعات  العمل  ور�س  مثل 

توّجه  اأن  ال�سركات  فت�ستطيع  اخلارجي  ال�سعيد 

املناخ  تغّي  بعواقب  الوطني  الوعي  زيادة  نحو  ات�سالتها 

الإ�سادة  ن�سر  وينبغي  الطاقة.  ا�ستخدام  كفاءة  واأهمّية 

باملبادرات الناجحة لتخفي�س النبعاثات. لكن يجب، يف 

كّل التوّجهات الإعالمّية، احلر�س على ال�سياغة لتجّنب 

للتاأهل  ال�سركة  قدرة  على  �سلبًا  يوؤّثر  اأن  ميكن  ما  كل 

للم�ساعدة مبوجب اآلية التنمية النظيفة.

IV. خال�صة
  

ال�سديدة  القطاعات  يف  وال�سركات  احلكومات  با�ستطاعة 

ال�سغوط  حتّول  اأن  العربية  البلدان  يف  للكربون  الإنتاج 

اقت�سادية  فر�سة  اإىل  املناخ  بتغّي  املتعلقة  املتزايدة  العاملية 

اإدارة  من  ومربجَمًا  منهجّيًا  موقفًا  وقفت  ما  فاإذا  منا�سبة. 

اأن  ت�ستطيع  فاإّنها  احلراري،  الحتبا�س  غازات  انبعاثات 

تدعم ا�ستمرارية قطاعاتها ال�سناعية بالإ�سافة اإىل حت�سني 

وتعزيز اقت�سادياتها وقدراتها التناف�سية واأدائها البيئي.
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وخزن  احتجاز  تقنيات  يف  ال�صتثمار  العامل  اأنحاء 

نطاق  على  تطبيقها  ي�صبح  اأن  اأمل  على  الكربون 

�س  جتاري ممكنًا يف العام 2020. فاحلكومات تخ�صّ

جمتمعًة حوايل 15 بليون دولر �صنوّيًا لتمويل ما 

اإّنها حتّث  الغاية، كما  يربو على 200 م�رشوع لهذه 

القطاع اخلا�س على ال�صتثمار يف هذا املجال.

وُينتظر اأن توؤدي �رشكات النفط الكربى دورًا هامًا يف 

تطوير احتجاز وخزن الكربون، لأنها يف موقع فريد 

ميّكنها من تعزيز قدراتها يف اأعمال مراحل التنقيب 

اجليولوجية  اخل�صائ�س  حتديد  )مثل  والإنتاج 

والإدارة الإجمالية للمكامن( من اأجل تخزين ثاين 

و�صائر  والغاز  الزيت  مكامن  يف  الكربون  اأوك�صيد 

التكوينات اجليولوجية.

وقد اأ�صبح ال�صتثمار يف برامج للتقاط ثاين اأوك�صيد 

الكربون واحتجازه عملية جمزية، بعد اأن مت �صمه 

املوؤهلة للح�صول على دعم من �صمن  الربامج  اإىل 

العاملي  املوؤمتر  يف  وذلك  النظيفة،  التنمية  اآليات 

حول تغري املناخ الذي عقد يف كانكون يف نهاية عام 

 .2010

اأكرث تطبيقات  ز فيمّثل  املعزَّ الزيت  ا�صتخال�س  اأّما 

ل�رشكات  واجلاذبة  املالئمة  الكربون  وعزل  احتجاز 

القريب.  امل�صتقبل  يف  العربية  الوطنية  البرتول 

ز من تقنّيات اإدارة املكامن  وا�صتخال�س الزيت املعزَّ

اإمكانيات  ذات  تقنية  وهي  الثالثة،  املرحلة  لإنتاج 

هائلة لتح�صني اقت�صادّيات م�صاريع احتجاز وعزل 

يتّم  التي  الإ�صافّية  الزيت  لكمّيات  نظرًا  الكربون 

ا�صتخراجها، وبالتايل زيادة املدخول. ومع اأن فوائد 

ز متفاوتة كثريًا تبعًا ملعّدلت  ا�صتخال�س الزيت املعزَّ

ال�صتخال�س واأ�صعار الزيت )اأو الغاز( ال�صائدة، فاإن 

اأن  اأند كومباين« يرى  تقريرًا حتليليًا ل�رشكة »بوز 

يف  بالكامل،  �س  يعوِّ قد  ز  املعزَّ الزيت  ا�صتخال�س 

اأف�صل الأحوال، عن تكاليف م�صاريع احتجاز وخزن 

الكربون املتكاملة.

1. التحدي االأول: حتديد م�ستوى اأ�سا�سي

وا�صتق�صاء مبادرات  ال�رشكات بتعيني  اأن تبداأ  قبل 

احلراري،  الحتبا�س  غازات  انبعاثات  تخفي�س 

ل اإىل بيان دقيق و�صامل لب�صمتها  يجب اأن تتو�صّ

م�صتوى  ويتيح  احلراري.  الحتبا�س  غازات  يف 

حتديد  لل�رشكات  ل  املف�صّ الأ�صا�صي  النبعاثات 

لتخفي�س  الكبرية  الحتمالت  ذات  املجالت 

النبعاثات على اأ�صا�س مقاَرن باأرفع املقايي�س. كما 

املنَطلق  ي�صّكل  الأ�صا�صي  النبعاثات  م�صتوى  اأن 

حالها«  على  الأمور  »بقاء  �صيناريو  ل�صتنتاج 

اإذا  امل�صتقبل  يف  لالنبعاثات  ت�صّورًا  ي�صع  الذي 

مثل  �صاأن  ومن  تدبري.  اأو  اإجراء  اأي  اّتخاذ  يتّم  مل 

اأهداف  حتديد  على  امل�صاعدة  ال�صيناريوهات  هذه 

قّيمًا  مرجعًا  ت�صّكل  كما  النبعاثات،  لتخفي�صات 

بالن�صبة ملراقبة الأداء على اأ�صا�س متوا�صل.

يف  الواردة  الأولية  املعلومات  اإىل  التو�صل  وميكن 

ل  ال�رشكات  لكن  و�رشعة،  ب�صهولة  البيان  هذا  مثل 

جتّمعها عادة لأنها لي�صت مطالبة بذلك. وللتعّمق 

ينبغي  النبعاثات،  تخفي�س  احتمالت  معرفة  يف 

اأن ترّكز هذه املعلومات يف م�صتوى  على كل �رشكة 

اأو  وحداتها  من  وحدة  لكل  لالنبعاثات  اأ�صا�صي 

�رشكة تابعة لها. وعليها اأي�صًا اأن تر�صم احلدود بني 

النبعاثات املبا�رشة )مثل الحرتاق، وحرق الغازات 

والتنفي�س، واملواد املتطايرة( وانبعاثات فئة النطاق 

الكهرباء  )مثل  واردة  م�صادر  من  النا�صئة  الثاين 

واملاء(. *

وت�صتطيع ال�رشكات اأن جتمع بيانات جرد النبعاثات 

كل  ا�صتقاللية  اأ�صا�س  على  اإّما  طريقتني:  باإحدى 

العام،  املركزي  الإ�رشاف  اأ�صا�س  على  واإّما  كيان،  

اّتباع  عَملّية،  لأ�صباب  ل،  تف�صّ ال�رشكات  باأن  علمًا 

التغيريات  فر�س  لأّنه ميّكنها من  الثاين  الأ�صلوب 

فيها  متلك  والتي  التابعة  ال�رشكات  يف  تريدها  التي 

ح�ص�صًا غالبة.

الزيت  وا�ستخال�ض  الكربون  وخزن  احتجاز   .2

ز  املعزَّ

من  جملة  على  الكربون  وخزن  احتجاز  ي�صتمل 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  للتقاط  التقنّيات 

خمتلف  يف  الدول  توا�صل  لذلك  وعزلها.  ونقلها 

التي  الأول هي النبعاثات  انبعاثات فئة النطاق   *
اأّن  حني  يف  مبا�رشة،  امُلن�صاأة  و/اأو  ال�رشكة  توّلدها 

الكربون  عن  تنجم  الثاين  النطاق  فئة  انبعاثات 

كالكهرباء  العامة  واملرافق  الواردات  حتمله  الذي 

واملاء.
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I.  مقدمة

النقل واملوا�ضالت حاجة ملّحة للمجتمعات الع�ضرّية و�ضرورة 

لتحقيق التنمية االقت�ضادية. واإذا كان هذا القطاع فّعااًل فاإّنه 

واإجناز  االقت�ضادية  الفر�ص  خلق  يف  كبري،  حّد  اإىل  ي�ضاهم، 

التكامل االجتماعي، وذلك بالربط بني املناطق الريفّية واملدن 

واخلدمات.  االأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  وت�ضهيل  التجارة  وتعزيز 

اأن  ينبغي  التحّديات  هذه  على  التغّلب  اأمام  املجال  والإتاحة 

تكون �ضبل اال�ضتفادة من املوا�ضالت موثوقة ومعقولة الكلفة 

وماأمونة. لذا يجب عدم النظر اإىل اال�ضتثمارات احلكومّية يف 

التنمية  لتحقيق  ك�ضبيل  واإمنا  ذاتها  بحّد  كغاية  النقل  قطاع 

قطاع  دور  اإىل  وباالإ�ضافة  االقت�ضادي.  والتكامل  االجتماعية 

اقت�ضاد  الأي  التناف�ضّية  القدرة  رفع  يف  واملوا�ضالت  النقل 

»ُيعترب  الواقع  يف  فهو  عمل.  رّب  اأكرب  ذاته  بحّد  فاإّنه  حديث 

اأكرب قطاع يف العامل من حيث احلجم املايل وا�ضتهالك املوارد 

النقل  حول  تقرير  يف  ورَد  ح�ضبما  وذلك  العاملة«،  والقوة 

االقت�ضادية  اللجنة  اأعّدته  العربية  املنطقة  يف  واملوا�ضالت 

.)ESCWA, 2009 a( واالجتماعية لغرب اآ�ضيا

واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  على  ال�ضوء  الف�ضل  هذا  يف  نلقي 

النقل  قطاع  يف  ال�ضائدة  الكربى  واالجتاهات  حاليًا  القائمة 

احلالية  ال�ضيا�ضات  وتكاليف  فوائد  وُنربز  العربية،  الدول  يف 

والبيئة.  االجتماعي  والتكامل  االقت�ضادية  للتنمية  بالن�ضبة 

التنمية  تعّزز  التي  النقل  اإ�ضرتاتيجّيات  تبّني  اإىل  وندعو 

امل�ضتدامة وتكافح الفقر. كما نقرتح اإ�ضرتاتيجّيات اأو �ضيا�ضات 

انعكا�ضات  ونو�ضح  االأخ�ضر،  التنّقل  ت�ضجيع  اأجل  من  بديلة 

والتما�ضك  االقت�ضادية  التنمية  على  اخل�ضراء  املوا�ضالت 

مفهوم  تعريف  وميكن  البيئة.  وا�ضتدامة  االجتماعي 

توفري  باأّنه  العري�ضة،  خطوطه  يف  اخل�ضراء،  املوا�ضالت 

والتي  واملوثوقة  الكلفة  واملعتدلة  املاأمونة  االنتقال  خيارات 

تخفيف  جانب  اإىل  الطاقة،  ا�ضتهالك  يف  باالقت�ضاد  تتمّيز 

اأق�ضى  اإىل  الع�ضوائي  احل�ضري  والزحف  واالزدحام  التلّوث 

حّد ممكن. 

II. املمار�صات احلالّية 
يف قطاع النقل واملوا�صالت 

جمموع  من   ٪57 العربية  البلدان  يف  املدن  �ضكان  ي�ضّكل 

 ٪49.1 العاملي  ال�ضعيد  على  املعّدل  يبلغ  فيما  ال�ضكان، 

ع  التو�ضّ اأّدى  وقد   .)Croitorou and Sarraf, 2010(

احل�ضري والنمّو ال�ضكاين اإىل ارتفاع حّدة الطلب على النقل 

ا�ضتخدام  معّدالت  ارتفاع  اإىل  وبالتايل  احل�ضرّية  املناطق  يف 

اأّن  خ�ضو�ضًا  املرور،  حركات  وكثافة  اخل�ضو�ضية  ال�ضيارات 

النقل العام اجلماعي ال يزال، يف اأغلب االأحوال، غري متطّور. 

ارتفاع  اإىل  حاليًا  توؤّدي  التي  العوامل  من  هو  الو�ضع  وهذا 

لذا  االأرا�ضي.  وتدهور  ال�ضجيج  وزيادة  االنبعاثات  معّدالت 

من  »عددًا  اأّن  اإىل   )2010( الدويل  للبنك  تقرير  خل�ص  فقد 

تعطي  التي  العربية،  املنطقة  يف  الكربى  احل�ضرّية  املناطق 

ع�ضرية  م�ضاكل  تواجه  االإجمايل،  املحلي  الناجت  معظم 

وتباطوؤ  االزدحام  درجات  تفاقم  مع  املوا�ضالت  يف  متزايدة 

احلركة وتراجع جودة الهواء«.

وت�ضيطر حاليًا على عامل النقل واملوا�ضالت يف الدول العربية 

التوّجهات التالية :

• �ضرعة الزحف الع�ضوائي احل�ضري يف املدن الكربى يف 	

املنطقة، مثل عّمان وبغداد وبريوت والقاهرة ودم�ضق، 

والتي يزيد عدد �ضكان كّل منها على مليون �ضخ�ص.

• دعم اأ�ضعار البنزين ووقود الديزل يف العديد من الدول 	

العربية.

• ِقَدْم عمر ال�ضيارات يف معظم مدن املنطقة حيث ي�ضل 	

دول  با�ضتثناء  عامًا،   15 اإىل  ال�ضيارات  عمر  متو�ضط 

اإجمااًل  ال�ضيارات  اإّن  كما  اخلليجي.  التعاون  جمل�ص 

زيادة  اإىل  يوؤّدي  مّما  اجلّيدة،  ال�ضيانة  اإىل  تفتقر 

ا�ضتهالك الوقود وارتفاع م�ضتوى معّدالت االنبعاثات.

• وزيادة 	 العام  النقل  �ضبكات  كفاءة  وعدم  جدوى  عدم 

االعتماد على ال�ضيارات اخل�ضو�ضّية.

• ال�ضيارات 	 اقتناء  على  ت�ضّجع  حكومّية  �ضيا�ضات  وجود 

اخل�ضو�ضّية بداًل من اعتماد طرق النقل االأخرى، مثل 

النقل العام والدّراجات وامل�ضي.

• عدم فعالّية نظم اإدارة املرور ونق�ص الوعي العاّم.	

• �ضعف التخطيط احل�ضري والقومي، خا�ضة يف جمال 	

م�ضافات  طول  ذلك  عن  وينتج  االأرا�ضي.  ا�ضتعماالت 
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االنتقال بني مناطق ال�ضكن واخلدمات واأماكن العمل. 

• عدم قدرة التنظيمات احلكومّية على اإدارة قطاع النقل 	

ال�ضيا�ضات  �ضعف  يف  د  يتج�ضّ وهذا  املالئم.  بال�ضكل 

واالأنظمة البيئية وعدم تنفيذها بالكامل.

• التي 	 الدول  »خ�ضو�ضًا  العربية،  الدول  معظم  تعاين 

االأرياف، مثل املغرب وم�ضر واليمن،  يكرث فيها �ضّكان 

اجلوّية،  االأحوال  جميع  يف  التنّقل  اإمكانات  يف  �ضعفًا 

كفاءة  وعدم  الطرق  ل�ضبكات  ال�ضّيئة  االأو�ضاع  ب�ضبب 

 .)World Bank, 2010( خدمات املوا�ضالت االأ�ضا�ضية

• مع 	 باملقارنة  الطرق  على  املرور  وفيات  معّدالت  ارتفاع 

اأّن   1 اجلدول  من  ويتبنّي  العامل.  يف  االأخرى  املناطق 

ال�ضكان(  من   100.000 )لكل  التقديري  الوفيات  معّدل 

مناطق  جميع  بني  من  االأعلى  هو  العربية  البلدان  يف 

�ضهدت  قد  و2000   1990 بني  الفرتة  اأن  والواقع  العامل. 

ارتفاعًا بن�ضبة 20٪ يف وفيات حوادث الطرق يف منطقة 

يف   ٪10 بن�ضبة  تدّنت  اأّنها  حني  يف  االأو�ضط،  ال�ضرق 

 ESCWA,( اأ�ضرتاليا واأوروبا واليابان الفرتة نف�ضها يف 

a 2009(. كما يظهر يف ال�ضكل 1 اأّن بع�ص البلدان يف 
املنطقة العربية قد �ضّجلت اأعلى ن�ضبة وفيات يف العامل 

ب�ضبب املرور على الطرق )لكل مئة األف من ال�ضّكان(.

العربية  الدول  و�ضعتها  التي  والتدابري  ال�ضيا�ضات  اأّن  ومع 

 AFED,( م�ضتدامة  نقل  �ضبكات  اإيجاد  اإىل  ما،  نوعًا  تهدف، 

اأكرث من ناحية رئي�ضية.  2009(، فما زالت النواق�ص ت�ضوب 
ومنها على �ضبيل املثال: �ضعف خدمات النقل يف املدن، وهذا 

يتمّثل يف عدم كفاية النقل العام اجلماعي واالزدحام ورداءة 

اجلدول 1
معّدل الوفيات التقديري ب�سبب حوادث الطرق 

)2006 – 2007()لكّل 100.000 من ال�سكان( 

معّدل الوفيات

WHO, 2009; WHO, 2010 :امل�سدر

البلد

البحرين

م�سر

العراق

الأردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

املغرب

ُعمان

قطر

اململكة العربية ال�سعودية

ال�سودان

�سوريا

تون�س

الإمارات العربية املتحدة

اليمن

املعدل الإقليمي

منطقة اأفريقيا

منطقة اأمريكا

منطقة جنوب – �سرق اآ�سيا

منطقة اأوروبا

العامل

WHO, 2010 :امل�سدر

معّدلت وفيات املرور على الطرق )لكل 100000 من ال�سكان(ال�سكل 1
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املناطق  اإىل  الو�ضول  اإمكانّيات  وحمدودّية  الهواء،  نوعّية 

الريفّية، وكرثة انبعاثات الغازات امل�ضّببة لالحتبا�ص احلراري 

التي توؤدي اإىل تغرّي املناخ، و�ضعف التدّفقات التجارّية ب�ضبب 

عدم كفاءة �ضبكات النقل.

ونظرًا لهذه االأو�ضاع زادت احلكومات العربية ا�ضتثماراتها يف 

هذه  ُتلّبي  التي  امل�ضاريع  اأهم  من  وكان  اخل�ضراء.  املوا�ضالت 

يتّم  التي  القاهرة  يف  االأنفاق  مرتو  �ضبكة  اإن�ضاء  االحتياجات 

�ضبكة   2009 العام  يف  نت  د�ضّ قد  دبي  اإّن  كما  االآن.  تو�ضيعها 

ويتوّقع  احل�ضرّية،  املراكز  يف  احلديدّية  ال�ضكك  عرب  للنقل 

اجلديرة  االأخرى  االإجراءات  وت�ضمل  قريبًا.  تو�ضعتها  تتّم  اأن 

بالذكر طرح اأنواع الوقود البديل يف القاهرة، كالغاز الطبيعي 

البا�ضات،  وقوافل  االأجرة  �ضيارات  ال�ضتخدام  امل�ضغوط، 

�ضريبّية  واإعفاءات  اجلمركّية  الر�ضوم  من  اإعفاءات  وتقدمي 

ال�ضيارات  من  بداًل  فاعلة  جديدة  �ضيارات  اقتناء  لت�ضجيع 

للنقل  �ضبكة  واإن�ضاء  للوقود،  اال�ضتهالك  الكثرية  القدمية 

ال�ضريع بالبا�ضات يف عّمان، وحتويل بع�ص قطارات الديزل 

املوجودة حاليًا على بع�ص اخلطوط للعمل بالكهرباء.

الإزالة  الوقود  نوعّية  حت�ضني  مبداأ  العربّية  الدول  تبّنت  كما 

الر�ضا�ص من البنزين وتخفي�ص حمتوى الكربيت يف البنزين 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

اليوم هو خاٍل  ُيباع يف املغرب  الذي  الديزل. فالبنزين  ووقود 

من الر�ضا�ص، فيما ال تتجاوز ن�ضبة الكربيت يف اأنواع الوقود 

اأكرث من 50 جزءًا يف املليون. اأّما تون�ص فقد اأوقفت بالتدريج، 

الذي  الوقود  ا�ضتخدام   ،2010 الثاين/يناير  كانون  �ضهر  يف 

جديدة  مقايي�ص  اليوم  تفر�ص  وهي  الر�ضا�ص،  على  يحتوي 

االأوروبية  للمعايري  وفقًا  البنزين  يف  الكربيت  مل�ضتويات 

اجلدول  فاإّن  الدول  لبقية  بالن�ضبة  اأما   .)Allam, 2010(

نظيف  وقود  اأجل  من  ال�ضراكة  »مبادرة  اأعّدته  الذي   2 رقم 

ومركبات نظيفة« ُيبنّي اأو�ضاع هذه الدول يف كانون الثاين/

يناير 2011 من حيث التوّقف التدريجي عن ا�ضتخدام الوقود 

معظم  اأّن  اجلدول  هذا  من  ويظهر  الر�ضا�ص.  على  املحتوي 

من  اخلايل  البنزين  ا�ضتخدام  اإىل  حتّولت  قد  العربّية  الدول 

حيث  املجال،  هذا  يف  متاأّخرة  اليمن  اأّن  وُيالَحظ  الر�ضا�ص. 

خماطر  الر�ضا�ص  يحتوي  الذي  للبنزين  التعّر�ص  ُي�ضّكل 

كربى لنمّو االأطفال. 

نظيفة«  ومركبات  نظيف  وقود  اأجل  من  »ال�ضراكة  توّلت 

 ،2009 العام  يف  للبيئة،  املتحدة  االأمم  لربنامج  التابعة 

وقود  يف  الكربيت  وجود  مل�ضتويات  درا�ضة  على  االإ�ضراف 

الديزل يف اأنحاء العامل. ويف ال�ضكل 2 ، وفقًا الآخر حتديث يف 

املنطقة  يف  االأو�ضاع  بني  مقارنة   ،2011 الثاين/يناير  كانون 

بيان حمتوى الر�سا�س يف البنزين يف الدول العربية )كانون الثاين/يناير 2011(اجلدول 2

UNEP, 2011a :امل�سدر
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الو�سع احلايل ملحتوى الر�سا�س يف البنزين

خاٍل من الر�سا�س فقط مالحظةالنوعانبنزين يحتوي الر�سا�س فقط

10٪ خاٍل من الر�سا�ص
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العربية واالأو�ضاع يف �ضائر مناطق العامل. وكما يبدو وا�ضحًا 

فاإّن م�ضتويات املتحوى الكربيتي يف وقود الديزل ال تزال اليوم 

ارتفاع  ذلك  عن  وينجم  العربية،  الدول  معظم  يف  مرتفعة 

اجُلَزْيئات ال�ضلبة يف املدن واملناطق  انبعاثات  كبري يف ن�ضبة 

احل�ضرّية، ِعلمًا باأّن خماطر اجلزيئات ال�ضلبة ال تقت�ضر على 

الت�ضّبب يف �ضرطان الرئة وغريه من االأمرا�ص القلبّية الوعائّية 

فح�ضب، بل اإّنها اأي�ضًا توؤدي اإىل تفاقم تغرّي املناخ.

على  واملوجودة  الكفاءة  املحدودة  القدمية  ال�ضّيارات  ُت�ضّكل 

الأّنها  كربى  م�ضكلة  العربّية  البلدان  من  العديد  يف  الطرقات 

تلّوث  التي  واالنبعاثات  الوقود  ا�ضتهالك  معظم  عن  م�ضوؤولة 

الدول  من  ولكّل  اجلديدة.  ال�ضيارات  اأنواع  من  اأكرث  الهواء 

ومعاينتها  ال�ضيارات  ال�ضترياد  ة  اخلا�ضّ معايريها  العربّية 

املقايي�ص  الأهم  ملّخ�ضًا   3 اجلدول  ويعر�ص  و�ضيانتها. 

واإجراءات االختبار املّتبعة حاليًا يف املنطقة العربية.

اأ. ال�ستثمارات العربية يف قطاع النقل

االقت�ضادية  التنمية  وتوّقعات  والت�ضنيع  ال�ضّكاين  النمّو  كان 

البنية  يف  اال�ضتثمار  اإىل  العربية  احلكومات  دفعت  عوامل 

للمعلومات  الزاوية  ملوقع  ووفقًا  واملوا�ضالت.  للنقل  التحتّية 

مليون   147 اإىل  ي�ضل  »ما  فاإّن   )Zawya, 2010 a( التجارية 

الطرق  مثل  التحتّية،  البنى  لتطوير  ْت  �ضَ ُخ�ضِّ قد  دوالر 

االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  العاّمة  واملوا�ضالت  احلديدّية  واخلطوط 

مّما ُي�ضاهم يف منّو �ضناعة اخلدمات اللوج�ضتّية الربّية واجلوّية 

والبحرّية يف املنطقة«. وُيعتزم اإن�ضاء خّط �ضّكة حديدية بكلفة 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  بني  يربط  دوالر  بليون   25

كما  بلد.  كّل  �ضمن  حملّية  بخطوط  ُي�ضتكَمل  اأن  على  ال�ضّت، 

تعمل اململكة العربية ال�ضعودية على اإكمال م�ضروع اإن�ضاء خط 

فيما  فقط،  لل�ضحن  �ص  املخ�ضّ احلديدي  اجلنوب   – ال�ضمال 

جّدة  يربط  اأن  املفرت�ص  الغرب،   - ال�ضرق  م�ضروع  �ضي�ضمل 

 Arab News,( لل�ضحن  واآخر  للرّكاب  خّطًا  واجلبيل،  والدّمام 

املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  م�ضر  واجتذبت   .)2010
والنقل  باللوج�ضتّيات  اخلا�ضة  التحتية  البنية  تطوير  لزيادة 

AME info.( ال�ضياحّية  احلديدّية  ال�ضكك  خطوط  وت�ضمل 

اخلا�ص  القطاع  العراق  يدعو  اأن  اأي�ضًا  وُينتظر   .)com, 2006
ال�ضكك  وخطوط  للطرق  التحتّية  البنية  تطوير  يف  لال�ضتثمار 

 Global Arab Network,( احلديدية واملوانئ النهرية واملطارات

بن�ضبة  الرّكاب  قطارات  ا�ضتخدام  يزداد  املغرب  ويف   .)2009

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

UNEP, 2011b :امل�سدر



النقل واملوا�سالتالف�سل 1385

موا�سفات و�سروط ال�سيارات يف البلدان العربيةاجلدول 3

مالحظاتاملوا�سفات واملعاينة وال�سيانةجمموع ال�سيارات )�سيارة لكل األف �سخ�س(�سروط ال�ستريادالدولة

اإ�سارة اإىل نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. 112ال�سيارات امل�ستعملة  امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقل من 3 �سنواتاجلزائر

ال ذكر ل�سموله االنبعاثات.

ال�ساحنات اململوكة للدولة ت�ساوي 80٪ من جمموع 

ال�ساحنات. منذ الثمانينّيات توجد �سيا�سة لتطوير قطاع 

�ساحنات نقل غاز البرتول امُل�سال.

يوجد برنامج م�ستمّر ملراقبة جودة الهواء، وُي�سري تقرير ُي�سري تقرير لالأمم املتحدة اإىل وجود اأنظمة ل�سبط االنبعاثات.509ال توجد قيود على اال�سترياد.البحرين

االأمم املتحدة اإىل وجود معايري جلودة الهواء. 

جميع ال�سيارات امل�ستوردة يجب ان تكون جمّهزة مبحّول حمّفز. ال�سيارات امل�ستعملة م�سر

امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها 3 �سنوات.

نظام معاينة ال�سيارات، وي�سمل فح�ص االنبعاثات. برنامج معاينة و�سيانة لبا�سات النقل 43

العام. موا�سفات Euro2 كان مفرو�سًا تطبيقها بدءًا من كانون الثاين/يناير 2002، 

لكن موا�سفات الوقود كانت غري منا�سبة: م�ستوى الكربيت عاٍل جدًا )وثيقة مبادرة 

ال�رشاكة(.

وفقًا لتقرير الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، تنوي م�رش 

دمج فح�ص االنبعاثات وال�سالمة وت�سجيل ال�سيارات دفعة 

واحدة يف مرافق حكومّية خمت�سة. 

قانون املرور اجلديد املطّبق يف العام 2004 يفر�ص معاينة ال�سيارات، وتوجد حمّطات 50ال توجد معلوماتالعراق

للمعاينة يف مراكز �رشطة املرور.

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 5 �سنوات.الأردن

146
اإ�سارة اإىل نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. ال ذكر ل�سموله 

االنبعاثات.

ال�سيارات التي يتجاوز عمرها ثالث �سنوات تخ�سع ملعاينة �سنوية للتثّبت من �سالحية 507ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 5 �سنوات.الكويت

ال�سري على الطرقات ُتريها اإدارة املرور. ال ِذْكر ل�سمول املعاينة فح�ص االنبعاثات.

نظام املعاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات مطّبق منذ 2004، على ال�سيارات 434ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 8 �سنوات.لبنان

التي يتجاوز عمرها �سنتني. املعاينة �سنوية ل�سيارات البنزين، وكل 6 اأ�سهر ل�سيارات 

الديزل. 

برنامج جودة الهواء مطّبق منذ العام 2005 لفح�ص انبعاثات ال�سيارات، وي�سمل حمّطتني 71ال توجد قيود على اال�سترياداملغرب

وخمتربًا متنّقاًل.

نظام معاينة ال�سيارات مطّبق، مع عدم وجود اإ�سارة اإىل �سموله فح�ص االنبعاثات.225ا�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة يتطّلب اإذنًا من وزارة التجارة. عمان

ال معايري لالنبعاثات. ال اإ�سارة اإىل اأي معاينة لل�سيارات.-ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 3 �سنواتفل�سطني

نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. املعاينات دورية. ال معلومات 724ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يقّل عمرها عن 5 �سنواتقطر

حول الفوا�سل الزمنية.

اململكة 

العربية 

ال�سعودية

نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. ال دليل على �سموله االنبعاثات.336ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن تكون م�سنوعة بعد 1974

ُي�سري تقرير االإ�سكوا اإىل تطبيق برنامج لفح�ص ال�سيارات.62ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من �سنتني.�سورية

اإ�سارة اإىل اختبار النبعاثات ال�سيارات. 114ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 3 �سنواتتون�س

الإمارات 

العربية 

املتحدة

نظام معاينة ال�سيارات مطّبق، مع عدم وجود اإ�سارة اإىل �سموله فح�ص االنبعاثات.313ال قيود على اال�سترياد. لكن ال�سيارات تخ�سع ملعاينة �سارمة لدى دخول البالد.

35ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 5 �سنواتاليمن

UNEP, 2008; Wikipedia, 2011; World Bank, 2011a :امل�سدر
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مالحظاتاملوا�سفات واملعاينة وال�سيانةجمموع ال�سيارات )�سيارة لكل األف �سخ�س(�سروط ال�ستريادالدولة

اإ�سارة اإىل نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. 112ال�سيارات امل�ستعملة  امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقل من 3 �سنواتاجلزائر

ال ذكر ل�سموله االنبعاثات.

ال�ساحنات اململوكة للدولة ت�ساوي 80٪ من جمموع 

ال�ساحنات. منذ الثمانينّيات توجد �سيا�سة لتطوير قطاع 

�ساحنات نقل غاز البرتول امُل�سال.

يوجد برنامج م�ستمّر ملراقبة جودة الهواء، وُي�سري تقرير ُي�سري تقرير لالأمم املتحدة اإىل وجود اأنظمة ل�سبط االنبعاثات.509ال توجد قيود على اال�سترياد.البحرين

االأمم املتحدة اإىل وجود معايري جلودة الهواء. 

جميع ال�سيارات امل�ستوردة يجب ان تكون جمّهزة مبحّول حمّفز. ال�سيارات امل�ستعملة م�سر

امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها 3 �سنوات.

نظام معاينة ال�سيارات، وي�سمل فح�ص االنبعاثات. برنامج معاينة و�سيانة لبا�سات النقل 43

العام. موا�سفات Euro2 كان مفرو�سًا تطبيقها بدءًا من كانون الثاين/يناير 2002، 

لكن موا�سفات الوقود كانت غري منا�سبة: م�ستوى الكربيت عاٍل جدًا )وثيقة مبادرة 

ال�رشاكة(.

وفقًا لتقرير الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، تنوي م�رش 

دمج فح�ص االنبعاثات وال�سالمة وت�سجيل ال�سيارات دفعة 

واحدة يف مرافق حكومّية خمت�سة. 

قانون املرور اجلديد املطّبق يف العام 2004 يفر�ص معاينة ال�سيارات، وتوجد حمّطات 50ال توجد معلوماتالعراق

للمعاينة يف مراكز �رشطة املرور.

ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 5 �سنوات.الأردن

146
اإ�سارة اإىل نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. ال ذكر ل�سموله 

االنبعاثات.

ال�سيارات التي يتجاوز عمرها ثالث �سنوات تخ�سع ملعاينة �سنوية للتثّبت من �سالحية 507ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 5 �سنوات.الكويت

ال�سري على الطرقات ُتريها اإدارة املرور. ال ِذْكر ل�سمول املعاينة فح�ص االنبعاثات.

نظام املعاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات مطّبق منذ 2004، على ال�سيارات 434ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 8 �سنوات.لبنان

التي يتجاوز عمرها �سنتني. املعاينة �سنوية ل�سيارات البنزين، وكل 6 اأ�سهر ل�سيارات 

الديزل. 

برنامج جودة الهواء مطّبق منذ العام 2005 لفح�ص انبعاثات ال�سيارات، وي�سمل حمّطتني 71ال توجد قيود على اال�سترياداملغرب

وخمتربًا متنّقاًل.

نظام معاينة ال�سيارات مطّبق، مع عدم وجود اإ�سارة اإىل �سموله فح�ص االنبعاثات.225ا�سترياد ال�سيارات امل�ستعملة يتطّلب اإذنًا من وزارة التجارة. عمان

ال معايري لالنبعاثات. ال اإ�سارة اإىل اأي معاينة لل�سيارات.-ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 3 �سنواتفل�سطني

نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. املعاينات دورية. ال معلومات 724ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يقّل عمرها عن 5 �سنواتقطر

حول الفوا�سل الزمنية.
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العربية 
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نظام معاينة للتثّبت من �سالحية ال�سري على الطرقات. ال دليل على �سموله االنبعاثات.336ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن تكون م�سنوعة بعد 1974

ُي�سري تقرير االإ�سكوا اإىل تطبيق برنامج لفح�ص ال�سيارات.62ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من �سنتني.�سورية

اإ�سارة اإىل اختبار النبعاثات ال�سيارات. 114ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 3 �سنواتتون�س

الإمارات 

العربية 

املتحدة

نظام معاينة ال�سيارات مطّبق، مع عدم وجود اإ�سارة اإىل �سموله فح�ص االنبعاثات.313ال قيود على اال�سترياد. لكن ال�سيارات تخ�سع ملعاينة �سارمة لدى دخول البالد.

35ال�سيارات امل�ستعملة امل�ستوردة يجب اأن يكون عمرها اأقّل من 5 �سنواتاليمن
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2005949,5001,111,400161,900323,800,000

20151,205,7001,391,600185,900371,800,000

كلم   1500 الإن�ضاء  خطط  على  العمل  ويجري  �ضنويًا،   ٪15-10

على   2030 العام  قبل  ال�ضريعة  احلديدية  ال�ضكك  خطوط  من 

 .)ENN, 2007( ال�ضم�ضّية  بالطاقة  ًا  ريرَّ ُم�ضَ بع�ضها  يكون  اأن 

واالأعمال  النقل  »�ضوق  اأّن  اإىل  عام،  ب�ضكل  التقديرات،  وت�ضري 

الربّية،  املوا�ضالت  وت�ضمل   – االأو�ضط  ال�ضرق  يف  اللوج�ضتّية 

واإدارة  والتخزين،  الب�ضائع  ونقل  والبحري،  اجلّوي  وال�ضحن 

ال�ضنوات  يف   ٪10 يفوق  منّوًا  حّققت  قد   – التوريد  �ضل�ضلة 

يف  دوالر  بليون   27 االإجمالّية  قيمتها  تبلغ  و�ضوف  االأخرية، 

.)Zawya, 2010 a( »2012 العام

اأّن اعتماد هذه اال�ضتثمارات يجري يف هذه االآونة، فاإّن  ومبا 

املرحلة  هذه  يف  العربية،  احلكومات  اأمام  �ضانحة  الفر�ضة 

ُيعّزز  نقل  قطاع  بناء  على  للعمل  التخطيط،  من  املبّكرة 

التي  التوّجهات  اأن  والواقع  الفقر.  ويكافح  امل�ضتدامة  التنمية 

ت�ضلكها اال�ضتثمارات يف جمال النقل واملوا�ضالت، على مدى 

العربية  الدول  كانت  ما  اإذا  حُتّدد  القادمة،  الع�ضر  ال�ضنوات 

�ضت�ضهد اأمناطًا م�ضتدامة يف هذا القطاع.

III. الآثار الناجمة 
عن �صيا�صات النقل احلالّية

النقل  قطاع  يف  امل�ضتدامة  غري  التوّجهات  باأّن  �ضّك  ال 

درا�سات  �سعت  لبنان،  يف  اجلماعي  النقل  اإمكانات  لدرا�سة  حماولة  يف 

بالنقل  تتعلق  خمتلفة  خيارات  وفوائد  تكاليف  تقدير  اىل  متنوعة 

اأن تتخذ قراراً  اللبنانية  الدرا�سات، ميكن للحكومة  اجلماعي. ومن هذه 

حول اأف�سل خيار يتيح التحول من ا�ستعمال �سيارات الركاب اىل ا�ستعمال 

 DMJM + النقل العام. ويف درا�سة حديثة ن�سبيًا اأجرتها عام 2003 �سركة

HARRIS بالإ�سرتاك مع جمموعة IBI تدعى »درا�سة جدوى م�سلك النقل 
يف �سواحي بريوت«. ومت اتباع بع�س املعايري لتقييم عدة خيارات تتعلق 

بالقطارات  والنقل  باحلافالت  ال�سريع  النقل  فيها  مبا  اجلماعي،  بالنقل 

اخلفيفة. املعايري التي مت مبوجبها تقييم كل خيار هي على النحو الآتي:

• الزيادة املتوقعة يف ركوب ال�سيارات	

• الكلفة	

• الطار الزمني للتنفيذ	

• املخاطر املتعلقة بالتنفيذ والأداء	

• انخراط القطاع اخلا�س	

• �سهولة التنفيذ املادي	

• و�سع امل�سروع مو�سع التنفيذ	

• امل�ساعفات املتعلقة بال�سيا�سة	

• ور�س 	 وم�سغلي  اخلا�سة  ال�سيارات  م�سغلي  على  امل�سروع  تاأثري 

اخلدمة وامل�سافرين على امل�سلك.

• التاأثري على احلكومة	

• التاأثري على الأعمال الواقعة على رقعة حق املرور	

• التاأثري على وقت ال�سفر والنبعاثات ومواقف ال�سيارات	

• التاأثري على ان�ساء طرقات ا�سافية	

• التاأثري على التجارة وتوازن الوظائف.	

اأقل ا�ستح�سانًا من النقل  يربز النقل بالقطارات اخلفيفة يف هذا التحليل 

ال�سريع باحلافالت ب�سبب الرتفاع الكبري يف كلفته. لذلك اأو�ست الدرا�سة 

باحلافالت  ال�سريع  النقل  باعتماد  لبنان  يف  اجلماعي  النقل  يف  بال�سروع 

يف  القدمي  ال�ساحلي  القطارات  اخلا�سة بخط  املرور  رقعة حق  على طول 

لبنان. وعلى رغم امكان عدم حدوث فوائد فور بدء التنفيذ، توؤكد الدرا�سة 

املعايري  املدى. وبناء على  باأنه �ستكون هناك من دون �سك فوائد بعيدة 

اأعاله، يحرز النقل ال�سريع باحلافالت نقطة تفوق على املعايري  املذكورة 

الركاب  واأثر  البيئي  والأثر  الركاب  عدد  يف  املتوقعة  كالزيادة  حرجًا  الأكرث 

على امل�سلك.

بالتاأثريات  املتعلقة  القت�سادية  املوؤ�سرات  على  �سلة  ذات  درا�سة  وتركز 

الرئي�سية لتنفيذ نظام النقل اجلماعي يف �سواحي بريوت خالل الفرتة بني 

2005 و2015. وبناء على حتليل للكلفة ـ الفائدة، ثبت اأن النقل ال�سريع 

بني  الأف�سل  اخليار  هو  توزيع   / تغذية  نظام  وجود  مع  باحلافالت 

اخليارات الأخرى، كما ثبت اأن فوائده تفوق تكاليفه. اأما الفوائد الناجتة 

من هذا اخليار فهي على النحو الآتي:

النقدي  والوفر  لالنتقال  الالزمة  الزمنية  املدة  اجمايل  يف  انخفا�س    .1

النقل ال�صريع باحلافالت يف لبنان

عدد الكيلومرتات التي جتتازها ال�سنة

ال�سيارات يف �ساعة الذروة ـ مع 

وجود نظام النقل اجلماعي

عدد الكيلومرتات التي جتتازها 

ال�سيارات يف �ساعة الذروة ـ من 

دون نظام النقل اجلماعي

الوفر يف عدد الكيلومرتات 

التي جتتازها ال�سيارات يف 

�ساعة الذروة

الوفر يف عدد الكيلومرتات 

التي جتتازها ال�سيارات 

يف ال�سنة
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هذا  يف  تتمّثل  وهي  جدًا،  وا�ضحة  العاملي  ال�ضعيد  على 

)للرّكاب  النقل  اأعمال  على  للطلب  ال�ضريع  التنامي 

وال�ضحن، على حّد �ضواء( حيث يتوّقع اأن تبلغ ال�ضعَفني 

ويف   .)UNEP, 2011c(  2050 والعام   2005 العام  بني 

غياب ال�ضلطة املوؤ�ض�ضاتية التي ميكن اأن ت�ضدر االأنظمة 

يف  ا�ضتدامة  اأكرث  لتوّجهات  احلوافز  وتقّدم  والقوانني 

واالجتماعية  االقت�ضادية  اخل�ضائر  فاإّن  النقل،  جمال 

توؤدي  �ضوف  احلالّية  االجتاهات  عن  الناجمة  والبيئية 

تاأثريات  تلخي�ص  وميكن  احلياة.  نوعّية  تدهور  اإىل 

على  واملوا�ضالت  النقل  يف  امل�ضتدامة  غري  التوّجهات 

ال�ضكل التايل : 

• على 	 خماطر  من  يرافقه  ما  مع  الطاقة،  ا�ضتهالك  زيادة 

اأمن الطاقة بالن�ضبة للدول امل�ضتوردة للنفط، وتكاليف 

الفر�ضة ال�ضائعة بالن�ضبة للدول املنتجة للنفط.

• احلراري، 	 لالحتبا�ص  امل�ضّببة  الغازات  انبعاثات  تكاثر 

مّما ُي�ضّبب تغرّي املناخ.

• يف 	 وتدنٍّ  تاأخريات  من  عنه  ينتج  وما  املرور  ازدحام 

االإنتاجّية.

• )ب�ضبب 	 والزراعّية  الريفّية  املجتمعات  اأو�ضاع  تدهور 

�ضوء ا�ضتخدام االأر�ص والهجرة(.

• الوظائف 	 اإىل  والو�ضول  العمل  فر�ص  تكافوؤ  عدم 

واالأ�ضواق، وبالتايل تفاقم الفقر.

الناجت من هذا النخفا�س

انخفا�س يف مقدار الأرا�سي الالزمة لوقوف ال�سيارات وما يلحق به    .2

من انخفا�س يف التكاليف املتكبدة نتيجة املواقف.

انخفا�س يف احلاجة اىل ان�ساء طرقات   .3

زيادة اليرادات احلكومية نتيجة انخفا�س امل�ستوردات   .4

خلق وظائف جديدة تتعلق بالنظام املنفد اجلديد.   .5

علمًا باأن نظام النقل اجلماعي ُينتظر اأن يخف�س عدد الرحالت وا�ستعمال 

اىل  يوؤدي  اأن  املتوقع  فمن  الأهم،  هو  وهذا  ال�سفر،  ووقت  ال�سيارات 

تخفي�س كبري لنبعاثات امللوثات. يبني اجلدول اأدناه الوفر املتوقع يف عدد 

النقل اجلماعي  ال�سيارات نتيجة تنفيذ نظام  التي جتتازها  الكيلومرتات 

بني اجلية وجونية، مروراً حول بريوت.

ان اعتماد املنطقة على ال�سيارات وزحمة ال�سري احلادة النا�سئة عنها يجب 

�سيارات  ا�ستعمال  لتخفي�س  العمل  على  اللبنانية  احلكومة  ت�سجع  اأن 

اأن  اأعاله  النقل اجلماعي. ويتبني من اجلدول  الركاب والتحول اىل نظام 

وُيتوقع  الكلفة.  قليل  حاًل  يبدو  باحلافالت  ال�سريع  النقل  نظام  تنفيذ 

القت�سادية  التحديات  تخفيف  باجتاه  كربى  خطوة  تنفيذه  ي�سكل  اأن 

والبيئية التي يواجهها لبنان، و�سوف ي�ساعد، نتيجة لذلك، يف حت�سني 

نوعية حياة املواطنني يف لبنان.



النقل واملوا�سالتالف�سل 1425

• عدم امل�ضاهمة يف التنمية االجتماعّية العادلة والتما�ضك 	

االجتماعي.

• الهواء 	 لتلّوث  )نتيجًة  العاّمة  ال�ضّحة  م�ضتوى  تراجع 

واالإجهاد البيئي(.

• يف 	 ينعك�ص  )وهذا  الب�ضرّية  ال�ضالمة  م�ضتوى  تديّن 

ارتفاع معّدالت الوفيات واالإ�ضابات الناجمة عن حوادث 

املرور(.

• النفايات 	 تكدي�ص  زيادة  يف  وامل�ضاهمة  املوارد  ا�ضتنفاد 

ال�ضلبة.

للنقل  التحتّية  ال�سيا�سات/البنى  م�ساعفات  اأ. 

على القت�ساد

التناف�ضّية  القدرة  لتح�ضني  للنقل  التحتّية  البنية  عن  غنى  ال 

الأّي بلد والإدماجه مع املناطق والبلدان االأخرى عرب التجارة، 

واال�ضتثمار«  االقت�ضادية  التنمية  وترية  زيادة  اإمكانّية  »مع 

غري  واالجتاهات  للثغرات  فاإّن  لذا   .)Zawya, 2010 b(

على  بالغة  �ضلبّية  تاأثريات  النقل  قطاع  يف  امل�ضتدامة 

االقت�ضاد.

ولقد قّدر معهد املوارد العاملّية )WRI( اخل�ضائر يف اإجمايل 

وح�ضبما  امل�ضتدام.  غري  النقل  عن  النا�ضئة  املحّلي  الناجت 

االقت�ضادّية  »الكلفة  فاإّن   ،)WRI, 2007( تقرير  يف  جاء 

يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  3٪من  ن�ضبة  فاقت  قد  لالزدحام 

يف  الطرق  حوادث  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ضاف  املدن.  من  العديد 

ويف  عام.  كّل  دوالر  بليون   65 النامية  الدول  تكّلف  املدن 

املدن البالغة التلّوث ت�ضل اخل�ضائر االقت�ضادّية التي يت�ضّبب 

الناجت  اإجمايل  من   ٪10 توازي  ن�ضبة  اإىل  الهواء  تلّوث  بها 

باأ�ضرار  لالإ�ضابة  ُعر�ضة  النامية  البلدان  اإّن  كما  املحلي. 

ج�ضيمة من تاأثريات تغرّي املناخ، حيث اإّن ن�ضبة اخل�ضائر يف 

من  باملئة  وت�ضعة  خم�ضة  بني  مبا  ر  تقدرَّ فقرًا  االأ�ضد  البلدان 

جمموع اإجمايل ناجتها القومي«.

العربي  العامل  يف  واملوا�ضالت  النقل  قطاع  اأّن  اإىل  وُي�ضار 

حوايل  يبتلع  وهو  الفعالية،  ومنخف�ص  للطاقة  كبري  م�ضتهلك 

 AFED,( 32٪ من اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف البلدان العربية

بع�ص  يف  ال�ضيارات  اقتناء  ن�ضبة  ارتفاع  ويوؤدي   .)2009
الوقود  ا�ضتهالك  ل�ضبط  معايري  وجود  وعدم  العربية  البلدان 

ينجم  كما  الطرقات.  على  لل�ضري  الوقود  ا�ضتهالك  ارتفاع  اإىل 

الديزل  وقود  ا�ضتهالك  ارتفاع  البناء  حركة  وكثافة  ت�ضارع  عن 

ما هي فوائد احلّد 

من ا�صتخدام ال�صيارات اخل�صو�صية؟

َع م�سوؤولو  اأثناء دورة الألعاب الأوملبية )ال�سيفية( يف اأتالنتا )1996(، و�سَّ

ولية جورجيا حجم �سبكة النقل العام بزيادة حواىل 1000 حافلة. فرّوجوا 

لو�سائل النقل البديلة ودعوا اإىل العمل من البيت وطرحوا حوافز للركاب، 

املنطقة  ا�ستوعبت  فيما  الربع،  بحواىل  املرور  ذروة  م�ستويات  وخّف�سوا 

حواىل مليون زائر على مدى ثالثة اأ�سابيع. وقد اأنزل هذا م�ستويات الأوزون 

)اجلوي املنخف�س( بحواىل 28 باملئة وخّف�س عدد الزيارات اإىل امل�ست�سفيات 

بداعي مر�س الربو بن�سبة 42 باملئة«.

)EDF, 2007( امل�سدر
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الالزم للمركبات ال�ضاحلة للمناطق الوعرة ومنها اآليات البناء. 

االقت�ضادية  واملناطق  ال�ضياحة  يف  اال�ضتثمارات  فاإّن  وكذلك 

من  تزيد  للتجارة  حمورّية  كمراكز  البحرية  واملوانئ  اخلا�ضة 

ُي�ضار  والربي.  والبحري  اجلوي  النقل  يف  الوقود  ا�ضتهالك 

والطلب  النقل  قطاع  يف  الوقود  ا�ضتخدام  كفاءة  عدم  اأّن  اإىل 

بالن�ضبة  معًا،  ُي�ضّكالن  النقل  خدمات  على  با�ضتمرار  املتزايد 

للدول امل�ضتوردة للنفط، تهديدات تتعّلق باأمن اإمدادات النفط 

فاتورة  لت�ضّخم  نظرًا  مالية  اأعباء  الدول  هذه  كاهل  على  وتزيد 

اأكرب  جزءًا  ل  حتوِّ فاإّنها  للنفط،  املنتجة  الدول  اأما  اال�ضترياد. 

ب�ضكل  مدعومة  باأ�ضعار  املحلّية  االأ�ضواق  اإىل  اخلام  نفطها  من 

فر�ضة  لتفويتها  ال�ضائعة  الفر�ضة  تكاليف  وتتحّمل  مرتفع 

اال�ضتفادة من اإيرادات النفط العالية لو اأنها باعت هذه الكميات 

نفطًا خامًا اأو منتجات مكررة يف االأ�ضواق العاملية.

اأداء  �ضوء  من  �ضلبًا  العربية  املنطقة  يف  التجارة  تاأّثرت  ولقد 

التكاليف  زيادة  ب�ضبب  وذلك  للموا�ضالت،  التحتّية  البنية 

التجارة  كون  من  وبالرغم  الروؤية.  و�ضوح  وعدم  والتاأخريات 

البنية  فاإّن  االقت�ضادي،  للن�ضاط  االأ�ضا�ضية  املحّركات  اإحدى 

يف  االقت�ضادي  للنمّو  منا�ضبة  غري  تزال  ال  للنقل  التحتية 

معظم بلدان املنطقة.

العربية  املدن  يف  احل�ضري  والتو�ضع  ال�ضكاين  التزايد  كان 

اإاّل  املدن،  يف  املوا�ضالت  على  الطلب  يف  ال�ضريع  للنمّو  حافزًا 

موازية  تكن  مل  واإمداداتها  النقل  �ضبكات  يف  التح�ضينات  اأّن 

اأوجد نق�ضًا يف االإمدادات. وهذا هو �ضبب  لنمّو الطلب، مّما 

زيادة ازدحام حركة املرور وارتفاع ن�ضبة تلّوث الهواء وتراجع 

يف  �ضيوؤّدي،  هذا  وكّل  النا�ص.  وتنّقل  الب�ضائع  حركة  كفاءة 

نهاية املطاف، اإىل هبوط م�ضتوى االإنتاجّية يف املدن العربية 

وتديّن قدرتها على املناف�ضة. 

ا�ضتثمارات  يف  حاليًا  ال�ضائدة  االجتاهات  اأّن  عن  ف�ضاًل  هذا 

ما  مع  الع�ضوائي  احل�ضري  الزحف  ت�ضّجع  التحتّية  البنية 

والبيئة.  واالقت�ضاد  املجتمع  على  �ضلبية  اآثار  من  ذلك  يرافق 

متعددة  الأغرا�ص  االأر�ص  ا�ضتخدام  حركة  تقييد  والنتيجة 

اإ�ضافّية،  طرقات  اإىل  احلاجة  وزيادة  احل�ضرّية،  املناطق  يف 

كفاءة  وعدم  اخلا�ضة،  ال�ضيارات  اقتناء  معّدالت  وارتفاع 

التنمية الريفية واملدنية.

التحتّية  لل�سيا�سات/البنى  الجتماعية  الآثار  ب. 

احلالية للنقل

التنمية  يف  التوازن  حتقيق  يف  ي�ضاهم  اأن  للنقل  ميكن 

الريفية  املراكز  يف  لل�ضكان  بتوفريه  وذلك  االجتماعية، 

وموثوقة  معقولة  اإمكانات  الفقراء،  وخ�ضو�ضًا  واحل�ضرية، 

واآمنة للو�ضول اإىل االأ�ضواق ومراكز العناية ال�ضحية واملدار�ص 

االجتماعية  اخلدمات  فيها  تقّدم  التي  االأماكن  من  وغريها 

الن�ضاطات االقت�ضادية. وقد ورد يف  اأو جتري فيها  واالإدارية 

العامل  يف  اأّن  النقل  قطاع  حول   )2010( الدويل  للبنك  تقرير 

على  ال�ضالمة  بالتحديد  هي  معّينة،  جماالت  »ثّمة  العربي 

ذوي  لالأ�ضخا�ص  والت�ضهيالت  الن�ضاء  ومتكني  الطرقات 

الدور  حت�ضني  ميكن  حيث  التنقل،  على  املحدودة  القدرة 

املوا�صفات يف ال�صني

والقوية  الكبرية  ال�سيارات  الإقبال على  ال�سينّية ظاهرة  عاجلت احلكومة 

اأوًل  فهي  امل�ستقبل.  يف  التوّجه  هذا  من  احلّد  �سبيل  يف  خطوتني  واّتخذت 

فر�ست موا�سفات لالقت�ساد يف ا�ستهالك الوقود تّت�سم بزيادة الت�سّدد مع 

التي  ال�سيارات  ال�سريبة على  الثقيلة. وثانيًا، خّف�ست معّدلت  ال�سيارات 

يقّل حجم حمّركها عن 1.6 ليرت من 3٪ اإىل 1٪، يف حني اأنها رفعت ال�سريبة 

على املحّركات التي تزيد عن 3 ليرت من 15٪ اإىل ٪25. 

GFEI, 2011 : امل�سدر

النقل العام بوا�صطة ال�صكك احلديدية 

اخلفيفة يف دبي

يوؤدي،  اأن  ع  وُيَتَوقَّ اأيلول/�سبتمرب 2009.  �سهر  دبي يف  ت�سغيل مرتو  بداأ 

يبلغ  )الذي  دبي  ال�سيارات يف  اإنقا�س عدد  اإىل  �سبكته،  تو�سيع  اإكمال  عند 

حاليًا مليون �سيارة( بن�سبة 30٪، وبالتايل اإىل تخفي�س الطلب على امتالك 

ال�سيارات اخلا�سة. وُينتظر اأن يحّقق امل�سروع توفرياً يف تكاليف الوقود مع 

يف  الوقت  هدر  من  واحلّد  العمل  اأماكن  اإىل  لالنتقال  اأف�سل  ظروف  �سمان 

الطرق املزدحمة.

ESCWA, 2009 a امل�سدر : Nasr, 2010 و 
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بني  للم�ضاألة  اأكرب  تفّهمًا  هناك  اأّن  لو  القطاع  هذا  يوؤديه  الذي 

دول  عدة  اأن  ومع  ينبغي«.  حيث  مرّكزًا  وتدّخاًل  احلكومات 

االأ�ضخا�ص  حقوق  اتفاقية  على  املوّقعة  الدول  من  هي  عربية 

ذوي االإعاقة، فاإنها جميعًا مل تبداأ تطبيق االتفاقية يف قطاع 

النقل. واإذا كانت بع�ص الن�ضاطات الهادفة اإىل تنمية وتو�ضيع 

على  جارية  العربية  البلدان  يف  النقل  لقطاع  التحتّية  البنى 

قدم و�ضاق فاإّن فوائدها حتى االآن لي�ضت كبرية وال هي موّزعة 

التطّور  فر�ص  العربي  العامل  على  يفّوت  مّما  بالت�ضاوي، 

االجتماعي والبيئي واالقت�ضادي.

يف  املرور  نظام  و�ضوء  الطرق  تخطيط  ل�ضعف  كان  ولقد 

على  ال�ضالمة  على  مدّمرة  اآثار  العربية  البلدان  بع�ص 

الطرق. فمعّدالت الوفيات واالإ�ضابات الناجمة عن حوادث 

ت�ضّبب  ن�ضبيًا،  مرتفعة  وهي  العربية،  البلدان  يف  الطرق 

وارتفاع  املداخيل  يف  خ�ضائر  اإىل  وتوؤّدي  واملاآ�ضي  االآالم 

خ�ضائر  ينعك�ص  هذا  وكل  ال�ضحية.  الرعاية  تكاليف 

اقت�ضادية.

التحتية للنقل  ال�سيا�سات/البنى  انعكا�سات   . ج 

على ال�ستدامة البيئية

 )UNEP,2011c( للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  لتقرير  وفقًا 

»ي�ضتنفد النقل ما يزيد على ن�ضف كميات الوقود االأحفوري 

ال�ضائل عامليًا، ويطلق تقريبًا ربع االنبعاثات العاملية من ثاين 

من   ٪80 من  اأكرث  وي�ضّبب  بالطاقة،  املتعلّقة  الكربون  اأك�ضيد 

 1.27 من  اأكرث  اإىل  ويوؤّدي  النامية،  الدول  يف  الهواء  تلّوث 

االزدحام  اإىل  وُيف�ضي  عام،  كل  مميت  مرور  حادث  مليون 

املزمن للمرور يف العديد من املناطق احل�ضرّية يف العامل«. 

وي�ضيف التقرير اأّن هذه الفاتورة العالية التي يدفعها املجتمع 

االإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪10 تتجاوز  اأن  ميكن  والتي 

املرتقبة  للزيادة  نظرًا  لالرتفاع  حة  مر�ضّ البلدان  بع�ص  يف 

االأوىل  بالدرجة  العاملي،  امل�ضتوى  على  ال�ضيارات  اأعداد  يف 

.)UNEP, 2011 c(

ارتباطًا  اأكرث  العربية  املنطقة  يف  النقل  قطاع  اأ�ضبح  لقد 

من   ٪32 عن  م�ضوؤول  فهو  والبيئية.  االقت�ضادية  بامل�ضاكل 

 )AFED, 2009( اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف البلدان العربية

لالحتبا�ص  امل�ضّببة  الغازات  انبعاثات  اإجمايل  من   ٪22 و 

.)ESCWA, 2009 a( احلراري

يف  احل�ضري  التطّور  ع  وتو�ضّ ال�ضكان  اأعداد  لتزايد  ونظرًا 

الطلب  يف  �ضريعًا  ارتفاعًا  ت�ضهد  املنطقة  فاإّن  العربية،  البالد 

على النقل وحيازة ال�ضيارات اخل�ضو�ضية. ففي االأردن مثاًل 

ما  �ضنوي  مبعدل  وترتفع  حاّد  ب�ضكل  ال�ضيارات  اأعداد  تزداد 

.)Croitoru and Sarraf, 2010( ٪10 بني 6 و
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يف درا�ضة )Rodrigue and Comtois, 2009( حول تاأثريات 

النقل على البيئة تبنّي اأّن انبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري 

ل�ضيا�ضات  ال�ضلبية  االنعكا�ضات  اأخطر  هما  الهواء  وتلّوث 

النقل وتطّورات البنى التحتّية احلالّية. اإذ ت�ضدر عن مركبات 

حمّركات  ت�ضتخدم  التي  الوعرة  املناطق  ومركبات  الطرقات 

االحرتاق الداخلي ملّوثات توؤدي اإىل تديّن جودة الهواء وت�ضّبب 

اأ�ضرارًا �ضحية ب�ضرية. كما اإنها توؤذي املزروعات وتخّف�ص اإنتاج 

املحا�ضيل. ت�ضتمل هذه االنبعاثات على اأّول اأوك�ضيد الكربون 

واأك�ضيدات  النرتوجني  واأك�ضيدات  طّيارة  ع�ضوية  ومرّكبات 

م�ضتوى  على  االأوزون  اأن  واملعلوم  �ضلبة.  وجزيئات  الكربيت 

نوبات  على  ويبعث  الرئتني  تلف  ي�ضبب  الذي  االأر�ص  �ضطح 

املرّكبات  مع  النرتوجني  اأك�ضيد  يتفاعل  حني  يتكّون  الربو 

اأ�ضبح  ولقد  ال�ضم�ص.  اأ�ضعة  وجود  يف  الطّيارة  الع�ضوّية 

املدن  بع�ص  يف  الدخاين  ال�ضباب  م�ضاهدة  االآن  املمكن  من 

حممولة  ْيمات  ُج�ضَ من  وموؤك�ِضد  تفاعلي  مزيج  وهو  العربية، 

الهوائية  امللّوثات  ولهذه  املنخف�ص.  اجلوي  واالأوزون  بالهواء 

الوعائية  القلبّية  واالأمرا�ص  الرئة  ب�ضرطان  عالقة  ال�ضاّمة 

اأن  يخفى  وال  الع�ضبية.  واالأمرا�ص  التنف�ص  جهاز  واأمرا�ص 

بهذه  املرتبطة  االإنتاجية  وخ�ضائر  ال�ضحية  الرعاية  تكاليف 

واقت�ضاده.  البلد  ميزانية  على  ثقياًل  عبئًا  ت�ضّكل  االأمرا�ص 

درا�ضة  اإليه  لت  تو�ضّ ما  اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  االإ�ضارة  وميكن 

لالأ�ضرار  االإجمالية  التكاليف  ط  متو�ضّ اأّن  من  الدويل  للبنك 

الناجمة عن تلّوث الهواء يف االأردن بلغ يف العام 2006 حواىل 

املحلي  الناجت  من  باملئة   1.15 يوازي  ما  اأي  دوالر،  مليون   161

.)Croitoru and Sarraf, 2010( االإجمايل

ُن�ضرت  بريوت،  يف  الهواء  تلّوث  حول  حديثة  درا�ضة  ويف 

رفع  ُي�ضّبب  املدينة  يف  النقل  قطاع  اأن  ظهر   ،2011 العام  يف 

املعايري  تفوق  م�ضتويات  اإىل  النرتوجني  اأك�ضيدات  تركيزات 

ارتفاع  ا�ضتمرار  اأي�ضًا  ل  جِّ �ضُ كما   .)AUB, 2011( العاملية 

الدويل  للبنك  تقرير  يف  وجاء  ال�ضلبة.  اجلزيئات  م�ضتويات 

»تركيزات  اأّن  النقل  قطاع  حول   )World Bank, 2010(

املحيط من امللّوثات يف القاهرة تتجاوز، يف معظم االأحيان، 

اأو�ضاع  لت  جِّ �ضُ وكذلك  العاملية«.  ال�ضحة  منظمة  توجيهات 

ودبي.  ودم�ضق  وعّمان  اجلزائر  منها  اأخرى  مدن  يف  مماثلة 

كّله  هذا  عن  »ين�ضاأ   : التايل  اال�ضتنتاج  اإىل  التقرير  ويخل�ص 

احلياة،  نوعية  يف  وتدنٍّ  واقت�ضادية  اجتماعية  ُفر�ص  �ضياع 

خ�ضو�ضًا بالن�ضبة لل�ضريحة االأ�ضد فقرًا، باالإ�ضافة اإىل التاأثري 

�ضلبًا على قدرة املدن على املناف�ضة ومنّوها االقت�ضادي«.

الطرقات  مثل  للنقل،  التحتّية  البنى  فاإّن  ذلك  على  عالوًة 

اأعمال  اإىل  باالإ�ضافة  احلديدية،  وال�ضكك  واملطارات  واملوانئ 

االإن�ضاء املرتبطة بها، تطرح غالبًا حتّديات خطرية على �ضّحة 

ال�ضحن  فاأعمال  والبحرية.  الربية  البيئية  االأنظمة  و�ضالمة 

البحري »ميكن اأن ت�ضّبب م�ضاكل بيئية ناجمة عن تفريغ ماء 

ال�ضابورة وتعديالت املنظومات املائية اأثناء اإن�ضاء املرافئ و�ضّق 

وُي�ضاف  ال�ضّحي.  ال�ضرف  وتفريغ  االأعماق  وجرف  القنوات 

اإىل ذلك، يف حال وقوع حوادث يف البحار، ان�ضكابات الزيت 

 .)ESCWA, 2009 a( »املدّمرة للبيئة

وا�ضعة  �ضلبّية  تاأثريات  النقل  لقطاع  تكون  اأن  ميكن  كما 

املرتّدي  الهواء  فتلّوث  االأخرى.  االقت�ضادية  القطاعات  على 

عوامل  هي  البحري  التلّوث  وتزايد  املرور  حركة  وازدحام 

توؤّدي اإىل جتريد اأي مدينة اأو منطقة من قابلية جذب ال�ضّياح 

واملوؤمترات الدولّية اأو لقاءات عامل االأعمال.

IV. ال�صيا�صات والظروف املالئمة 
لقطاع نقل وموا�صالت اأخ�صر

حتتاج تهيئة الظروف املالئمة لنظام النقل االأخ�ضر اإىل تدابري 

حتفيزية  تدابري  اإىل  باالإ�ضافة  احلكومات،  ترعاها  تنظيمية 

القطاع  مبادرات  تلعب  كما  والتوّجهات.  ال�ضلوك  لتغيري 

خطاه.  وت�ضريع  التحّول  هذا  تعزيز  يف  هامًا  دورًا  اخلا�ص 

خدمات  توفري  هي  االأخ�ضر  النقل  لقطاع  النهائية  والغاية 

�ضرائح  جلميع  وماأمونة  وموثوقة  الكلفة  معقولة  موا�ضالت 

ال�ضكان، ويف الوقت عينه امل�ضاهمة اإىل اأق�ضى حّد ممكن يف 

الهواء  وتلّوث  احلراري  االحتبا�ص  غازات  انبعاثات  تخفي�ص 

وا�ضتخدام الطاقة غري املتجّددة وتدهور النظم االإيكولوجية.

ويواجه قطاع النقل يف العامل العربي، يف اأيامنا هذه، حتّديات 

لذا  امل�ضتدامة.  التنمية  اأهداف  حتقيق  من  للتمّكن  خطرية 

الربنامج الأخ�صر للنقل املدر�صي يف اآيرلندا

وقد  كبري.  تنظيمّي  حتّول  لتحقيق  باحلاجة  الذكي  النقل  �سيا�سة  تقّر 

خ�س�ست الوزارة مليوين يورو يف العامني 2008 و2009 )مع توّقع تاأمني 

ع ب�سكل كبري دعمًا  التو�سّ العام 2012(، وذلك لإتاحة  متويل مماثل حتى 

عرب  النقل  وزارة  اخلّطة  هذه  متّول  املدر�سي.  للنقل  الأخ�سر  للربنامج 

النقل  اإىل  احلاجة  تخفي�س  اإىل  الربنامج  ويهدف  دبلن.  يف  النقل  مكتب 

با�ستخدام  دائمة  عادة  )وتر�سيخ  املدر�سة  واإىل  من  للرحالت  بال�سيارات 

الذكي  النتقال  �سيا�سة  تطبيق  يف  هام  عن�سر  وهو  ال�سيارة(،  بدائل 

و�سيا�سة الدورة الوطنّية. ولقد و�سلت املبادرة، يف العام 2008، اإىل حواىل 

للعام 2012 هو  املو�سوع  الهدف  باأّن  ِعلمًا  264 مدر�سة،  70000 طالب يف 

الو�سول اإىل اأكرث من األف مدر�سة و 265000 طالب. وكان امل�سروع التجريبي 

بن�سبة  النتقال م�سيًا  ازداد  اإذ  نتائج ممتازة  اأ�سفر عن  قد  العام 2007  يف 

31٪ وبوا�سطة الدراجات بن�سبة ٪52.

امل�سدر: وزارة النقل، اآيرلندا
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النقل  قطاع  يف  حاليًا  ال�ضائدة  االجتاهات  حتليل  على  وبناًء 

التنظيمية  التدابري  من  جمموعة  نعر�ص  العربي،  العامل  يف 

املقرتحة �ضعيًا للتخّل�ص من االجتاهات غري املرغوبة ورعاية 

االأو�ضاع املوؤاتية للنقل االأخ�ضر: 

• اإقرار مقايي�ص لالقت�ضاد يف ا�ضتهالك الوقود لل�ضيارات 	

على ال�ضعيد الوطني.

• وطنّية 	 موا�ضفات  باإ�ضدار  ال�ضيارات  انبعاثات  تنظيم 

وتاأهيل تقنّيات �ضبط االنبعاثات.

• بالن�ضبة 	 النظيف  الوقود  جودة  م�ضتويات  فر�ص 

ل  للبنزين والديزل. ونظرًا الأّن الديزل هو الوقود املف�ضرَّ

واملركبات  والبا�ضات  والثقيلة  طة  املتو�ضّ لل�ضاحنات 

ال�ضاحلة للمناطق الوعرة مثل اآليات البناء، فينبغي اأن 

يحتّل تخفي�ص حمتوى الكربيت يف الديزل االأولوّية يف 

قطاع  يف  ال�ضّيارات  و�ضانعي  اخلطط  وا�ضعي  اأهداف 

النقل.

• فر�ص قواعد ا�ضترياد خا�ضة بنوع ال�ضيارة و�ضنة �ضنعها 	

وم�ضتوى االنبعاثات.

• ال�ضيارات ت�ضمل اختبار 	 تطبيق �ضروط لتجديد رخ�ص 

م�ضتويات ال�ضالمة وال�ضيانة واالنبعاثات.

• اإعتماد التخطيط املدين الذي يدمج اال�ضتعماالت، من 	

اأجل حتديد م�ضافات االنتقال وت�ضهيل ا�ضتخدام و�ضائل 

النقل العام.

• تخ�ضي�ص م�ضارات اآمنة للم�ضي وركوب الدراجات.	

• كبري 	 عدد  ي�ضتقّلها  التي  لل�ضيارات  م�ضارب  تخ�ضي�ص 

من الركاب. 

• تطوير �ضبكات النقل يف املناطق الريفية.	

• البيئية 	 االأ�ضرار  لتقييم  درا�ضات  اإجراء  على  العمل 

الناجمة عن م�ضاريع البنية التحتّية للنقل مثل املطارات 

واملوانئ والطرق ال�ضريعة وال�ضكك احلديدية، واإجراء ما 

ي�ضتتبعها من �ضيانة واإ�ضالح.

ب. احلوافز 

بغية تعزيز االأعمال التنظيمية، غالبًا ما ُت�ضتخدم اإجراءات 

اإىل ال�ضوق  التحفيز والت�ضجيع الإر�ضال االإ�ضارات االإيجابية 

احلوافز  اإّن  كما  ال�ضحيح.  االجتاه  يف  الت�ضرفات  ودفع 

اإخ�ضاعها  ميكن  ال  التي  املجاالت  يف  خ�ضو�ضًا  الزمة، 

احلوافز  من  جمموعة  اإىل  اللجوء  املمكن  ومن  للقوانني. 

والقطاع  العام  القطاع  تنظيمات  لدفع  املالية  وغري  املالية 

حت�ضني  اإىل  االآيلة  االإ�ضرتاتيجيات  ال�ضتخدام  اخلا�ص 

اإىل  بدورها  توؤّدي  والتي  النقل،  و�ضائل  ا�ضتخدام  كفاءة 

كما  ال�ضيارات.  تقطعها  التي  وامل�ضافات  االزدحام  تخفيف 

ت�ضتطيع ال�ضلطات املحلية اأن ت�ضع حوافز لزيادة ا�ضتخدام 

و�ضائل النقل العام اجلماعي واحلّد من ا�ضتخدام ال�ضيارات 

جّدّي  جمهود  يف  االنخراط  عن  العربية  للحكومات  غنى  ال 

الإ�ضالح �ضيا�ضات النقل احلالية واإقرار �ضيا�ضات جديدة ميكن 

االأخ�ضر.  النقل  نظام  اإىل  التحّول  اإحداث  على  ت�ضاعد  اأن 

الدعم  وتعديل  واحلوافز  االأنظمة  يف  ال�ضيا�ضات  هذه  تتمّثل 

العام واخلا�ص والتمويل  احلكومي وال�ضراكة بني القطاعني 

املالئم  بال�ضكل  َقْت  وُطبِّ ْت  ِعدرَّ
ُ
اأ اإذا  وهي  التوعية،  وحمالت 

اأخ�ضر  نقل  نظام  اإىل  للتحّول  املوؤاتية  البيئة  بتوفري  كفيلة 

اأّن  ال�ضّك،  يقبل  ال  مبا  الدرا�ضات،  اأثبتت  فمثاًل  وم�ضتدام. 

اال�ضتثمارات يف جمايَل النقل العام اجلماعي وحت�ضني كفاءة 

اأّن  حني  يف  وفريًا،  ا�ضتثنائيًا  مردودًا  تنتج  كليهما  ال�ضيارات 

يخّف�ص  اأن  ميكن  الكربون  املنخف�ص  االأخ�ضر  النقل  قطاع 

انبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري يف حدود 70٪ من دون 

�ضاأن  ومن   .)UNEP, 2011 c( �ضخمة  اإ�ضافية  ا�ضتثمارات 

االأحفوري  الوقود  اأنواع  ا�ضتهالك  تخفي�ص  اخلطوات  هذه 

اإنقا�ص عدد ال�ضيارات التي ت�ضري على  اإىل حّد كبري، وكذلك 

الطرق. ول�ضمان النجاح يف حتقيق هذه التحّوالت فاإّن جميع 

هيئات  ت�ضوغها  التي  املالئمة  وال�ضيا�ضات  املوؤاتية  الظروف 

االأو�ضاع  اأخذ  مع  ر  وُتَطورَّ ُتَعّد  اأن  يجب  احلكومية  التخطيط 

يدفع  الذي  املنا�ضب  احلافز  ُت�ضّكل  كي  االعتبار  بعني  املحلّية 

اأ�ضحاب  و�ضائر  وامل�ضتثمرين  التطوير  و�ضركات  امل�ضتفيدين 

امل�ضلحة اإىل االإقدام على التحّول نحو قطاع النقل االأخ�ضر.

اأ. الأنظمة وال�سوابط

االأخ�ضر  النقل  لقطاع  منها  بّد  ال  �ضرورة  املنا�ضبة  االأنظمة 

اإعادة  يف  فّعالة  االأنظمة  كون  اإىل  وباالإ�ضافة  وامل�ضتدام. 

مقبولة  االأنظمة  هذه  تكون  اأن  فينبغي  املمار�ضات،  ت�ضكيل 

اجتماعيًا و�ضيا�ضيًا.

كم هي كمّية ثاين 

اأوك�صيد الكربون التي 

ميكن تاليف انبعاثها 

يف حال زاد ا�صتخدام 

الرّكاب لو�صائل النقل 

العام؟

كّل راكب يتحّول اإىل ا�ستخدام و�سائل 

كّل  يف  يخّف�س  املوجودة  العام  النقل 

انبعاثات  من  اإنكليزياً  رطاًل   20 يوم 

يت�سّبب  التي  الكربون  اأك�سيد  ثاين 

بها، اأي ما يزيد على 4800 رطل اإنكليزي �سنويًا.

SAIC, 2007 :امل�سدر
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اخلا�ضة. ومن اأهم التدابري املحّفزة يف هذا املجال اخلطوات 

التالية:

• مع 	 باملقارنة  اأدنى  باأ�ضعار  اأنظف  وقود  اأنواع  ت�ضويق 

اأنواع الوقود االأخرى. وقد ثبتت فعالّية هذا االإجراء يف 

ال�ضعر  فرق  اإّن  حيث  لبنان،  ومنها  البلدان  من  العديد 

اخلايل  البنزين  ة  ح�ضّ زاد  قد  فقط   ٪6 حواىل  البالغ 

من الر�ضا�ص يف ال�ضوق من 15٪ اإىل 85٪، يف فرتة ال 

 Chaaban,( 2003 تتعّدى الثالثة اأ�ضهر، وذلك يف العام

اأخرى يف  2003(. كما حتّققت نتائج مماثلة يف بلدان 
املنطقة.

• اإمداد الدوائر احلكومّية والتنظيمات التي ال تبغي الربح 	

اأنواع  ت�ضتخدم  التي  ال�ضيارات  القتناء  الالزم  بالتمويل 

الوقود البديل والتي تقت�ضد يف ا�ضتهالك الوقود وتكون 

انبعاثاتها الكربونية منخف�ضة.

• طرح حوافز مالية لالإ�ضراع يف ا�ضتبدال اأ�ضطول �ضيارات 	

اأكرث  �ضيارات  بها  ُت�ضتبدل  اأن  على  القدمية  االأجرة 

اقت�ضادًا يف ا�ضتهالك الوقود واأقل اإ�ضدارًا لالنبعاثات.

• البنزين 	 من  التحّول  وترية  لت�ضريع  مالية  حوافز  تقدمي 

اأو وقود الديزل اإىل الوقود املنخف�ص الكربون مثل الغاز 

الطبيعي امل�ضغوط. 

• لدعم 	 وذلك  للم�ضتهلكني،  )ا�ضرتداد(  ح�ضومات  منح 

وذات  الوقود  ا�ضتهالك  يف  املقت�ضدة  ال�ضيارات  �ضراء 

اإعادة  برامج  ت�ضميم  وميكن  القليلة.  االنبعاثات 

يتّم  بحيث  ال�ضريبية  االأعباء  تزيد  ال  التي  احل�ضومات 

غري  ال�ضيارات  �ضراء  من  امل�ضتوفاة  الر�ضوم  حتويل 

الذين  امل�ضرتين  اإىل  الوقود  ا�ضتهالك  يف  االقت�ضادية 

اقتنوا �ضيارات ذات كفاءة يف ا�ضتهالك الوقود.

• الكهربائية 	 ال�ضيارات  ل�ضراء  مالية  حوافز  تقدمي 

والكهربائية الهجينة والكهربائية بالكامل.

• لتخفي�ص 	 النظيفة  املدر�ضية  احلافلة  برنامج  تطوير 

بدعم  وذلك  املدر�ضية،  احلافالت  اأعداد  من  االنبعاثات 

تركيب جتهيزات ملكافحة انبعاثات الديزل.

• املحّركات 	 ذات  ال�ضيارات  على  مرتفعة  �ضرائب  فر�ص 

الكبرية. 

• يف 	 خ�ضو�ضًا  ال�ضيارات،  اإيقاف  لقاء  ر�ضوم  ا�ضتيفاء 

التي  ال�ضيارات  عدد  من  للتخفيف  املزدحمة،  املناطق 

تفا�ضلية  االأ�ضعار  وجعل  فقط.  واحد  راكب  ي�ضتقّلها 

اال�ضتخدام  ذات  لل�ضيارات  موؤاتية  تكون  بحيث 

امل�ضرَتك.

• النقل 	 ي�ضتخدمون  الذين  للرّكاب  مالية  حوافز  تقدمي 

الهولندية )KLM( عن خطط ل�ستعمال  اأعلنت اخلطوط اجلوية 

زيت الطبخ املعاد تدويره يف 200 رحلة بني باري�س وام�سرتدام خالل 

الربع الأخري من �سنة 2011. هذا الوقود الذي هو كريو�سني حيوي 

ي�ستخرج من زيت القلي امل�ستعمل، و�سيتم اختباره ل�سمان وفائه 

باملوا�سفات التقنية ذاتها التي تنطبق على الكريو�سني التقليدي.

تتعر�س ال�سركة ل�سغط من الحتاد الأوروبي لتخفي�س انبعاثاتها 

ال�سركة  اهتمام  ويعود   .2012 �سنة  املئة  يف   3 بن�سبة  الكربونية 

بالوقود احليوي اىل العام 2009، عندما اطلقت رحلة لختبار وقود 

ال�سوؤون  وزير  منهم  �سخ�سًا،   40 الطائرة  منت  على  وكان  حيوي 

القت�سادية يف حينه.

خالل الرحلة التي دامت 90 دقيقة، كانت ثالثة من املحركات الأربعة 

بوقود  يعمل  الرابع  املحرك  وكان  التقليدي.  الطريان  بوقود  تعمل 

طريان مت مزجه بوقود حيوي بن�سبة 50 يف املئة. ومبوجب اخلطة 

اجلديدة، �سوف ت�ستعمل الرحالت مزيجًا من الكريو�سني التقليدي 

والوقود احليوي بن�سبة 50 اىل 50 يف املئة يف جميع املحركات.

يتم  التي  تدويره،  املعاد  الطبخ  زيت  امداداتها من  اإن  ال�سركة  قالت 

الوليات  اىل  ار�سالها  قبل  وامل�سانع  واملطاعم  الفنادق  من  جمعها 

املتحدة لتكريرها، تكفي من اأجل 200 رحلة فقط. لكن ع�سو جمل�س 

الدارة املنتدب يف ال�سركة كميل ايرلينغز قال اإن الطائرة كانت تهدف 

املئة  يف  مئة  م�ستدامة  طاقة  اىل  »الطريق  اأطول:  م�سافة  اجتياز  اىل 

تنطوي على حتٍد كبري. اإننا نريد اأن من�سي قدمًا معًا لتحقيق لتوفري 

اأن ت�سمل الرحالت  م�سادر م�ستمرة لوقود م�ستدام«. ومن املتوقع 

اأو  بع�س  والكريو�سني  احليوي  الوقود  من  مزيجًا  ت�ستعمل  التي 

جميع الرحالت اليومية ال�ست بني اأم�سرتدام وباري�س.

http://www.bbc.co.uk/news/business-13877623

طائرات KLM ت�صتعمل زيت الطبخ
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مكان  اإىل  للو�ضول  ال�ضيارات  يف  يت�ضاركون  اأو  العام 

العمل.

• طريقة 	 مثل  ال�ضيارات  لتاأمني  مبتكرة  اأنظمة  تبّني 

تعريفة  ترتبط  حيث  اال�ضتخدام«  بح�ضب  »الدفع 

تقطعها  التي  الكيلومرتات  بعدد  مبا�ضرة  التاأمني 

ال�ضيارات.

• اإلغاء دعم الوقود ب�ضكل عام، مع مراعاة الدعم الهادف 	

�ص مل�ضاعدة ذوي الدخل املحدود. املخ�ضّ

تطبيق  بني  اجلمع  املوا�ضالت  خطط  وا�ضعي  وبا�ضتطاعة 

املنا�ضبة  احلوافز  وطرح  املوا�ضالت  على  الطلب  اإدارة 

على  الطلب  واإدارة  واالنتقال.  ال�ضفر  عادات  اأمناط  لتغيري 

والتدابري  املمار�ضات  جمموع  عن  عبارة  هي  املوا�ضالت 

واالإجراءات التي تخّف�ص عدد رحالت ال�ضيارات بزيادة ن�ضبة 

االأمرين.  كال  اأو  تقطعها  التي  امل�ضافات  تخفي�ص  اأو  اإ�ضغالها 

ا�ضتخدام  يف  امل�ضاركة  النا�ص  تعّود  اإذا  ذلك  حتقيق  وميكن 

ال�ضيارات، فيّقل العدد امل�ضتخدم منها، وبذا يخّف االزدحام. 

على  حتّث  برامج  اأي�ضًا  املوا�ضالت  على  الطلب  اإدارة  وت�ضمل 

تخفي�ص عدد ال�ضيارات التي ي�ضتخدمها راكب واحد، ومنها 

والتنّقل  لل�ضيارات  امل�ضرتك  واال�ضتخدام  العام  النقل  م�ضاريع 

بالدّراجات وامل�ضي. كما ميكن اأن تكون اإ�ضرتاتيجّيات اأخرى 

الإدارة الطلب على املوا�ضالت ذات فائدة كتغيري اأوقات بع�ص 

اأو مراجعة �ضرورة وجود بع�ص الرحالت االأخرى.  الرحالت 

املوظفني  دوام  توقيت  مرونة  بزيادة  ذلك  حتقيق  وميكن 

على  الطلب  اإدارة  فاإّن  وهكذا  البيت.  من  العمل  وت�ضجيع 

التي  اال�ضتثمارات  يف  توّفر  خدماته،  تنظيم  اأي  املوا�ضالت، 

وهي  ال�ضريعة،  الطرق  وتو�ضيع  ال�ضوارع  �ضّق  على  ُتنَفق 

ُتنتج  االأمد  ق�ضرية  موؤقتة  عالجات  تكون  ما  غالبًا  م�ضاريع 

اآثارًا جانبّية �ضاّرة.

اإىل  التحّول  تبّنيها  ميكن  التي  االإ�ضرتاتيجيات  اأهم  ومن 

اأمناط النقل البديلة واحلّد من ا�ضتخدام ال�ضيارات اخلا�ضة. 

احلافالت  توفري  ي�ضتلزم  اجلماعي  العام  النقل  تعزيز  اأّن  غري 

واملالئمة  والفّعالة  املوثوقة  ال�ضريع  النقل  وو�ضائل  والقطارات 

للبيئة، وذلك باأ�ضعار معتدلة وخ�ضو�ضًا لذوي الدخل املتديّن. 

وهنا ي�ضتطيع القطاع اخلا�ص اأن يبادر اإىل لعب دور داعم يف 

وّفر  اإذا  اجلماعي  العام  النقل  و�ضائل  ا�ضتخدام  على  االإقبال 

ة.  ح�ضومات جماعّية للموظفني اأو بدالت مو�ضمّية خا�ضّ

من  العديد  يف  فعالّيتها  اأثبتت  التي  املوؤّثرة  املحّفزات  ومن 

النقل  و�ضائل  من  التحّول  على  الرّكاب  لت�ضجيع  البلدان 

املّكوكّية  البا�ضات  خدمات  توفري  العام  النقل  اإىل  اخلا�ضة 

ة. وهذه  التي ميكن اأن تنّظمها املوؤ�ض�ضات احلكومّية اأو اخلا�ضّ

حيث  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  حاليًا  موجودة  اخلدمات 

تنقل احلافالت الرّكاب من مواقع حمّددة معروفة اإىل اأماكن 

مثل مراكز الت�ضّوق وغريها من مراكز اخلدمات.

كما ينبغي اأن يرتبط التخطيط املدين اجلّيد بت�ضجيع االنتقال 

بوا�ضطة  اأو  م�ضيًا  االنتقال  على  االإقبال  لزيادة  االآيل  غري 

الإيقاف  �ضة  املخ�ضّ امل�ضاحات  حتديد  اإىل  باالإ�ضافة  الدّراجات، 

وميكن  ا�ضتخدامها.  لقاء  ر�ضوم  وفر�ص  الفردّية  ال�ضيارات 

امل�ضاة  ال�ضتخدام  العري�ضة  االأر�ضفة  بتخ�ضي�ص  ذلك  حتقيق 

اآمن، واإفراد م�ضالك خا�ضة للدراجات والرتويج لربامج  ب�ضكل 

اال�ضتخدام امل�ضرتك للدراجات. ولزيادة تعزيز ا�ضتخدام و�ضائل 

النقل غري االآلّية وتخفيف االعتماد على ال�ضيارات اخل�ضو�ضّية، 

اأداة  يوّفر  لالأرا�ضي  االأوجه  املتعّدد  لال�ضتخدام  التخطيط  فاإّن 

ت�ضميمّية فاعلة لتق�ضري م�ضافات االنتقال. 

من  اأ�ضبح  ال�ضيارات  اقتناء  معّدالت  يف  الكبري  التزايد  مع 

ال�ضيارات  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  وقائية  تدابري  تنفيذ  الواجب 

من  اخلا�ضة  ال�ضيارات  ا�ضتخدام  من  احلّد  ميكن  وال  اخلا�ضة. 

ا�ضتخدام  على  ر�ضوم  بفر�ص  العمل  بدء  مثل  حوافز  طرح  دون 

تخفي�ص  على  ي�ضاعد  مما  اإّن  كما  ال�ضيارات.  ووقوف  الطرق 

اال�ضتخدام  على  النا�ص  ت�ضجيع  الطرقات  على  ال�ضيارات  عدد 

ي�ضتلزم  وقد  االأخرى.  امل�ضاركة  اأ�ضاليب  اأو  لل�ضيارات  امل�ضرتك 

اإىل  املوظفني  دفع  وميكن  احلوافز.  من  مبتكرة  اأ�ضكااًل  ذلك 

نقدّية  جوائز  بتقدمي  لل�ضيارات  امل�ضرتك  اال�ضتخدام  اختيار 

واإجراء  يومي،  اأ�ضا�ص  على  للم�ضاركة  وقوف  بدل  ق�ضائم  اأو 

وقوف  اأماكن  وتخ�ضي�ص  دوري  ب�ضكل  جوائز  لربح  �ضحوبات 

زيادة  ميكن  كما  م�ضرتك.  ب�ضكل  ُت�ضتخدم  التي  لل�ضيارات 

ما هي كميات ثاين اأوك�صيد الكربون التي 

ميكن جتّنبها بف�صل اخلدمات احلالية التي 

يقّدمها النقل العام يف الوليات املتحدة ؟

مبقدار  الكربون  اأك�سيد  ثاين  انبعاثات   ،2005 العام  يف  العام،  النقل  خّف�س 

العام حاليًا كانوا �سي�ستخدمون  النقل  اأن رّكاب  6.9 مليون طن مرتي. ولو 

ال�سيارات اخلا�سة بدًل من النقل العام، فاإّنهم كانوا �سُي�سّببون انبعاث 16.2 

مليون طن مرتي من ثاين اأوك�سيد الكربون. غري اأّن الت�سغيل الفعلي حلافالت 

النقل العام اأنتج انبعاثات مبقدار 12.3 مليون طن مرتي فقط. بالإ�سافة اإىل 

ذلك مّت توفري 340 مليون غالون بنزين نتيجة مل�ساهمة النقل العام يف حتفيف 

الزدحام. وهذا بدوره خّف�س 3 ماليني طن مرتي اإ�سافّية من الغازات امل�سّببة 

لالحتبا�س احلراري، مبا فيها �ساد�س فلوريد الكربيت والهيدروفلوروكربون 

الفلورينية  الكلورينية  الكربون  وغازات  بالفلور  امل�سّبع  والهيدروكربون 

)الكلوروفلوروكربون(. 
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املوظفني  لت�ضجيع  العمل  عن  والتعطيل  ال�ضنوية  العطلة  اأيام 

ذلك،  كل  اإىل  وباالإ�ضافة  لل�ضيارات.  امل�ضرتك  اال�ضتخدام  على 

امل�ضتخَدمة  لل�ضيارات  خا�ضة  م�ضالك  تخ�ضي�ص  باالإمكان 

ب�ضكل م�ضرتك، وذلك لت�ضجيع هذا االأ�ضلوب يف التنّقل واحلّد 

من اأعداد ال�ضيارات اخلا�ضة التي ي�ضتخدمها راكب واحد فقط.

اأو  الهجينة  ال�ضيارات  �ضراء  على  النا�ص  اإقبال  ولزيادة 

للدوائر  ميكن  الوقود،  ا�ضتهالك  يف  املقت�ضدة  الكهربائية 

اأو  املحلّية،  الر�ضوم  من  اإعفاءات  منح  تقّرر  اأن  احلكومّية 

ح�ضومات وتخفي�ضات �ضريبّية موؤقتة، اأو تخفي�ص التعريفات 

ال�ضيارات  هذه  انت�ضار  اأمام  العوائق  اإزالة  اأجل  من  اجلمركّية 

النظيفة يف االأ�ضواق.

الوقود  مثل  الكربون،  منخف�ضة  الوقود  اأنواع  باأّن  �ضّك  وال 

فر�ضًا  مبدئيًا  توّفر  امل�ضغوط،  الطبيعي  والغاز  احليوي 

احلراري  االحتبا�ص  غازات  انبعاثات  لتخفي�ص  حمتملة 

اأنواع الوقود احليوي  اأّن ا�ضتمرارية  اإاّل  املتعلقة بقطاع النقل. 

على املدى الطويل تتوّقف على جدواها التقنّية واالقت�ضادية 

كما على نوعية املواد االأولّية امل�ضتخدمة الإنتاجها. وينبغي اأن 

ي�ضتند تطوير اأنواع الوقود احليوي اإىل تقنيات اجليل الثاين 

الزراعية  والنفايات  امل�ضتدامة  االأحيائّية  الكتل  ت�ضتخدم  التي 

عملية  وترية  ت�ضريع  وميكن  اأّولّية.  كمواد  اخل�ضب  ورقاقات 

اإحالل الوقود اخلفيف الكربون حمّل الوقود الكثيف الكربون 

الوقود  باأنواع  ت�ضري  التي  ال�ضيارات  ل�ضراء  حوافز  بتطبيق 

توّفر  التي  اجلهات  اأي�ضًا  احلوافز  تلك  ت�ضمل  اأن  على  البديل، 

البنية التحتّية ملرافق تزويد الوقود البديل.

يالَحظ اأّن �ضيا�ضات النقل يف معظم البلدان العربية تزيد اإخالل 

ال�ضرائب  وفر�ص  الوقود  ت�ضعري  ت�ضمل  وهي  ال�ضوق  توازنات 

اأ�ضعار  فت�ضّوهات  العام.  النقل  وتعريفات  ال�ضيارات  على 

اال�ضتهالك  يف  واالإفراط  النقل  كفاءة  عدم  اإىل  توؤدي  الوقود 

الوقود  اأ�ضعار  ورفع  ال�ضوق  ت�ضّوهات  اإزالة  ت�ضّكل  لذا  والتبذير، 

النقل  قطاع  يف  الطاقة  ا�ضتخدام  كفاءة  لزيادة  جوهرّية  اإداة 

وتخفي�ص انبعاثات غازات االحتبا�ص احلراري. وقد حتّولت كّل 

من ال�ضني ورو�ضيا وفيتنام من �ضيا�ضة اأ�ضعار الوقود املنخف�ضة 

اإىل �ضيا�ضة اأ�ضعار الوقود املرتفعة وثبَت اأّن املخاوف من حدوث 

اأ�ضا�ص  ال  خماوف  كانت  التحّول  ذلك  ب�ضبب  اقت�ضادي  انهيار 

الواقع، فاإّن بع�ص الدول العربية  لها. لكن على الرغم من هذا 

كم�ضر واليمن ال تزال ترى �ضرورة املحافظة على دعم االأ�ضعار 

من اأجل مكافحة الفقر ودعم النمّو االقت�ضادي.

بالتدريج،  الوقود  اأ�ضعار  دعم  اإلغاء  عام،  ب�ضكل  ينبغي،  لذا 

�ص لتمكني اأ�ضحاب  مع اإمكانية اعتماد الدعم الهادف املخ�ضّ

وال�ضلع.  النقل  اأ�ضعار  ارتفاع  اأعباء  حتّمل  من  املتديّن  الدخل 

وميكن ا�ضتخدام وفورات االأموال احلكومّية الناجمة من اإزالة 

الدعم لتمويل تو�ضيع وحت�ضني �ضبكات النقل اجلماعي العام 

والإلغاء االآثار ال�ضلبّية املحتملة الرتفاع االأ�ضعار على الفقراء. 

فاإلغاء دعم اأ�ضعار الوقود يخّفف االأعباء عن امليزانّيات العامة 

اأنواع  ا�ضتخدام  وُيعّزز  الوقود  كفاءة  حت�ضني  اإىل  ويدفع 

التغيريات  هذه  مثل  باأّن  �ضّك  وال  والنظيف.  البديل  الوقود 

امل�ضتوردة  للبلدان  بالن�ضبة  الطاقة  اأمن  تعّزز  ال�ضيا�ضات  يف 

للنفط، وذلك بتخفي�ص فاتورة الطاقة املتوّجبة على كاهلها.

مبحّوالت  مزّودة  بالبنزين  تعمل  التي  ال�ضيارات  كانت  واإذا 

ال�ضاحنات  فاإّن  ال�ضاّمة،  ال�ضيارات  انبعاثات  حتتجز  زة  حمفرَّ

اأي  اإىل  تفتقر  بالديزل  امل�ضرّية  االأخرى  واالآليات  والبا�ضات 

�ضبط  وميكن  الديزل.  عوادم  انبعاثات  اإطالق  ملنع  و�ضيلة 

ال�ضاحنات  على  تعديالت  اإدخال  طريق  عن  االنبعاثات  هذه 

من  يكون  وقد  الحقة.  معاجلة  باأنظمة  بتزويدها  والبا�ضات 

اأ�ضحاب ال�ضاحنات  املنا�ضب اال�ضتعانة باحلوافز التالية حلّث 

والبا�ضات على تركيب اأجهزة مكافحة انبعاثات الديزل:

• تخفي�ص ر�ضوم الت�ضجيل وال�ضرائب ور�ضوم اال�ضتخدام 	

بالن�ضبة لل�ضيارات.

• اأ�ضاطيل ال�ضيارات التي 	 جوائز وتنويه ل�ضركات ت�ضغيل 

ُتدخل تعديالت ملكافحة االنبعاثات.

• العام 	 النقل  حلافالت  احلكومّية  الدوائر  من  متويل 

التكاليف  من  جزء  عن  للتعوي�ص  املدر�ضية  واحلافالت 

الراأ�ضمالية االإ�ضافية لهذه ال�ضبكات.

هل يوجد من التاأثريات املوؤاتية ل�صتخدام 

الأر�ض التي ُي�صهم النقل العام يف اإحداثها 

ما ميكن اأن ينجم عنه فوائد بيئّية 

واجتماعية اإيجابية؟

ينجم عن النقل العام فوائد جّمة تتجاوز توفري الطاقة واحلّد من ثاين اأوك�سيد 

اإّن اأ�سول وموجودات النقل العام ت�ستخدم لإجناز هذه الوظائف  اإذ  الكربون، 

الهامة. من فوائد ال�ستثمار يف النقل العام دعم ا�ستخدامات الأر�س ب�سكل اأ�سّد 

�سعوبة  من  وبالرغم  ال�سيارات.  �سري  م�سافات  تق�سري  اإىل  يوؤّدي  مّما  كثافة، 

تقدير هذا الأثر بدّقة، حاولت عّدة درا�سات قيا�س العالقة بني م�سافات راكب 

النقل العام وتخفي�س امل�سافات التي تقطعها ال�سيارات تعبرياً عن هذا الأثر. وقد 

اأظهرت النتائج خف�سًا يف امل�سافات التي تقطعها ال�سيارات يرتاوح بني 1.4 ميل 

العام. واحل�سيلة هي ا�ستخدام  النقل  اأميال مقابل كّل ميل يقطعه راكب  و9 

الطرق ا�ستخدامًا اأ�سّد فعالّية والإقالل من �سيانتها وتق�سري اأوقات التنّقل على 

الطرق ال�سريعة وتخفي�س احلاجة اإىل الوقوف يف ال�سوارع وخارج ال�سوارع.
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م�ضكلة  عمرها  فرتة  نهاية  ت�ضل  التي  ال�ضيارات  تطرح 

اإعادة  ولت�ضجيع  ال�ضلبة.  النفايات  من  كمّيات  توليد 

فرتة  انتهاء  بعد  ال�ضيارات  مواّد  تدوير  واإعادة  ا�ضتخدام 

برنامج  تنفيذ  اإىل  ال�ضّيارات  جّتار  بع�ص  عمَد  عمرها، 

اجلديدة  ال�ضيارة  م�ضرتي  ي�ضتطيع  حيث  ا�ضتبدال، 

ثمن  من  م  ُيح�ضَ مايل  بدل  لقاء  القدمية  �ضّيارته  اإعادة 

حوافز  تقدمي  باحلكومات  وجدير  اجلديدة.  ال�ضيارة 

النظام،  هذا  الّتباع  ال�ضّيارات  جّتار  من  املزيد  لت�ضجيع 

مبوجبه  ُيلَزم  ا�ضرتداد  نظام  فر�ص  االأمر  لزم  واإذا 

�ضانعو ال�ضيارات اأو بائعوها با�ضرتداد �ضياراتهم الإعادة 

حجم  �ضيقّل�ص  وهذا  تدويرها.  واإعادة  ا�ضتخدامها 

ردم  اأماكن  اإىل  املر�ضلة  ال�ضيارات  تقطيع  اآالت  خمّلفات 

اإعادة  جمال  يف  جديدة  عمل  فر�ص  ويخلق  النفايات 

تدوير النفايات ال�ضلبة.

ج. التمويل وال�ستثمار 

طرَح برنامج االأمم املتحدة للبيئة اقرتاحًا بزيادة التمويل من 

خدمات  �ضعف  نقاط  ملعاجلة  وذلك  ونطاقه،  حجمه  حيث 

التغرّي  حيث  من  التحتّية  وُبناها  واجلديدة  احلالّية  النقل 

امل�ضتدام  النقل  متويل  زيادة  ُترَدف  اأن  وينبغي  املناخي. 

للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  واقرتح  �ضليمة.  ت�ضعري  باأمناط 

انبعاثات  بتخفي�ص  املتعّلقة  االأموال  ا�ضتخدام  يتّم  اأن  اأي�ضًا 

واملعرفة  التكنولوجا  نقل  مل�ضاندة  احلراري  االحتبا�ص  غازات 

القطاع  متويل  ودعم  ال�ضيا�ضات  وتطوير  القدرات  وبناء 

اخلا�ص وا�ضتثماراته.

د. البحث والتطوير

يف  اال�ضتثمار  من  كربى  فائدة  العربية  الدول  تفيد  اأن  ميكن 

حيوي  وقود  اإىل  الزراعية  النفايات  لتحويل  والتطوير  البحث 

ابراهيم عبداجلليل

تقدر احتياطات الغاز الطبيعي حاليًا يف م�سر بنحو 78 تريليون قدم 

مكعب. وت�ستمر التقديرات امل�ستحدثة والكت�سافات اجلديدة املحتملة 

يف رفع حجم هذه الحتياطات. ومنذ اأوائل ثمانينات القرن الع�سرين، 

اأدركت حكومة م�سر اأن ا�ستخدام موارد الغاز الطبيعي الوافرة يف البالد 

ميكن، ا�سافة اىل تعزيز النمو القت�سادي، اأن يحدث م�ساهمة كبرية يف 

حت�سني نوعية الهواء وحماية ال�سحة العامة. لذلك مت تطوير �سيا�سة 

اإىل الغاز الطبيعي  اأهمية ق�سوى على التحول  الطاقة يف م�سر ل�سفاء 

يف القطاعات القت�سادية املختلفة، نظراً لفوائده القت�سادية والبيئية 

للغاز الطبيعي باملقارنة مع اأنواع الوقود الأحفوري الأخرى. وت�ستمل 

للغاز  حتتية  بنية  تطوير  على  ال�سيا�سة  هذه  حتقيق  ا�سرتاتيجيات 

الطبيعي، متكن من تو�سيع �سبكة الأنابيب من 1555 كيلومرت اىل اأكرث 

من 17000 كيلومرت.

الغاز  على  الطلب  وتطوير  املحلية  الغاز  �سوق  تو�سيع  اأن  ثبت  لقد 

املنزيل هما ا�سرتاتيجيتان فعالتان. ونتيجة لذلك، ارتفعت ح�سة الغاز 

املئة عام  الأولية يف م�سر من نحو 24 يف  الطاقة  ا�ستهالك  الطبيعي يف 

1990 اىل نحو 45 يف املئة يف الوقت احلا�سر. وو�سل عدد م�ستهلكي الغاز 

املنزيل اىل 3.3 مليون فرد وُيتوقع ان يرتفع اىل 5.5 مليون بحلول �سنة 

2015. وقطاع الكهرباء هو اأكرب م�ستهلك للغاز. اإذ ي�ستاأثر بنحو 60 يف 

املئة من اإجمايل ال�ستهالك. وخالل ال�سنوات املقبلة، تخطط احلكومة 

لتحويل قطاع توليد الكهرباء اىل الغاز الطبيعي كليًا.

وف�ساًل عن التحول اىل الغاز الطبيعي يف توليد الطاقة وال�سناعة والأبنية 

ت�سويق  على  اخلا�س  القطاع  امل�سرية  احلكومة  �سجعت  ال�سكنية، 

�سيارات عاملة على الغاز الطبيعي. يف كانون الأول )دي�سمرب( 1994، 

الغاز  اىل  البنزين  على  العاملة  ال�سيارات  لتحويل  �سركة  اأول  تاأ�س�ست 

امل�سغوط،  الطبيعي  الغاز  لنتاج  �سركات   6 توجد  وحاليًا،  الطبيعي. 

و119 حمطة لتعبئة الغاز الطبيعي امل�سغوط، ونحو 110000 �سيارة 

منها  املئة  يف   75 ا�ستعمال،  قيد  امل�سغوط  الطبيعي  الغاز  على  عاملة 

�سيارات اأجرة، خ�سو�سًا يف القاهرة. واملفتاح الرئي�سي لنجاح ال�سيارات 

العاملة على الغاز الطبيعي امل�سغوط يف م�سر هو حزمة حوافز مالية 

قدمتها احلكومة، منها اعفاء �سريبي مدة 5 �سنوات لل�سركات املنتجة 

للغاز الطبيعي امل�سغوط، ور�سوم متويل منخف�سة لأ�سحاب ال�سيارات، 

و�سعر ل�سراء الغاز الطبيعي امل�سغوط اأدنى من �سعر البنزين. وب�سعر 

للمرت املكعب من الغاز الطبيعي امل�سغوط )ما يعادل املحتوى الطاقوي 

اأقل من  لليرت من البنزين( مقداره نحو 0.08 دولر، يكون �سعر الغاز 

ربع ال�سعر املحلي للبنزين البالغ 0.30 دولر )اأي 1.75 جنيه م�سري( 

 900 نحو  عادية  �سيارة  حتويل  قطع  تكلف  ذلك،  اىل  وا�سافة  لليرت. 

مثل  الوقود،  ا�ستهالك  يف  امل�سرفة  ال�سيارات  اأ�سحاب  وبامكان  دولر. 

�سيارات الأجرة، ا�سرتداد كلفة حتويل �سياراتهم يف مدة ق�سرية ل تتعدى 

�ستة اأ�سهر من وفورات الوقود وحدها. وهذا يف�سر ال�سبب الذي جعل 

اأ�سطول �سيارات الأجرة ي�سهد اأكرب عملية حتويل.

امل�سغوط يف  الطبيعي  الغاز  ا�ستعمال  بزيادة  اآخر يتعلق  هناك تطور 

م�سر  ترعاه  الذي  امل�سرتك  القاهرة  هواء  حت�سني  م�سروع  هو  م�سر 

املبادرة  هذه  ركزت  دولر.  مليون   63 تبلغ  بكلفة  املتحدة،  والوليات 

على حت�سني نوعية هواء القاهرة من خالل تخفي�س انبعاثات عوادم 

ال�سيارات، بني اأمور اأخرى. وي�ستمل جزء من هذا الربنامج على �سم 

50 حافلة للنقل العام تعمل على الغاز الطبيعي امل�سغوط اىل اأ�سطول 

النقل العام يف القاهرة. وقد مت �سنع اأبدان احلافالت حمليًا، بينما مت 

�صيارات م�صر تتحول اإىل الغاز امل�صغوط
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يف  اال�ضتثمارات  ولت�ضجيع  النقل.  با�ضات  يف  لُي�ضتخَدم 

البعيد  التزامها  احلكومات  تثبت  اأن  ينبغي  احليوي  الوقود 

احلوافز  من  جمموعة  وتقّدم  املتجّددة  الطاقة  مب�ضادر  املدى 

االأ�ضواق.  دخول  عوائق  ملنع  الرئي�ضّيني  امل�ضلحة  الأ�ضحاب 

واملطلوب اإجراء درا�ضات اجلدوى التقنّية واالقت�ضادية الإثبات 

هوام�ص ربح عملّية التحويل ومزاياها البيئية.

تطوير  خطوات  ت�ضريع  العربية  احلكومات  على  يتوّجب  كما 

ال�ضكك  ومركبات  قطارات  لتحويل  الالزمة  التحتّية  البنية 

هذا،  عن  ينتج  اأن  وميكن  الكهرباء.  ا�ضتخدام  اإىل  احلديدية 

املدى  بعيدة  خطط  مع  ترافق  اإذا  جّمة  فوائد  خا�ص،  ب�ضكل 

طاقة  اأو  ال�ضم�ضّية  الطاقة  اأو  الطبيعي  الغاز  اإىل  لالنتقال 

اأّن عددًا من الدول العربية  الرياح لتوليد الكهرباء، مع العلم 

الكهرباء.  توليد  يف  الطبيعي  الغاز  على  مّدة  منذ  يعتمد 

طاقة  وحمّطات  ال�ضم�ضّية  الطاقة  يف  اال�ضتثمارات  اإّن  كما 

التقنّيات  اأّن  اإىل  وُي�ضار  با�ضتمرار.  االزدياد  يف  اآخذ  الرياح 

والكهربائية  الكهربائية  ال�ضيارات  جماالت  يف  امل�ضتخدمة 

تقنية  اإىل  للعبور  ج�ضرًا  توّفر  بالكامل  والكهربائية  الهجينة 

خلية الوقود.

هـ . املوؤ�س�سات والتنظيم

لهذا  ريد 
ُ
اأ اإذا  النقل  لقطاع  �ضاتي  موؤ�ضّ اإطار  اإن�ضاء  من  بّد  ال 

ُيلّبي  اأن يخّف�ص االنبعاثات املرتبطة باملوا�ضالت واأن  القطاع 

الكلفة.  ومعقول  اآمن  ب�ضكل  النقل  على  املتنامي  الطلب 

بني  وتن�ضيق  تعاون  هناك  يكن  مل  ما  ذلك  حتقيق  ميكن  وال 

الدوائر احلكومّية وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص واملنّظمات غري 

فاعل  رئي�ضي  دور  اأداء  على  قادرة  واحلكومات  احلكومّية. 

برتكيز  وذلك  النقل،  لقطاع  املوؤ�ض�ضاتي  االإطار  تطوير  يف 

�سنع املحركات العاملة على الغاز الطبيعي امل�سغوط وهياكل )�سا�سي( 

الدوران يف الوليات املتحدة. لكن تكرار مبادرة حتويل �سيارات الأجرة، 

القاهرة،  اآخر لدعم حتويل 5000 حافلة عمومية عاملة يف  يف م�سروع 

الديزل، فان  الكبري لوقود  الدعم  �سكل حتديًا رئي�سيًا للحكومة. ومع 

عن�سراً  يكن  مل  والديزل  امل�سغوط  الطبيعي  الغاز  بني  ال�سعر  فرق 

مغريًا اىل حّد كاف. وحتى الآن، عمدت احلكومة اىل زيادة عدد احلافالت 

يتم  وبالتوازي،   .200 نحو  اىل  امل�سغوط  الطبيعي  الغاز  على  العاملة 

تنفيذ برنامج اآخر لتحويل �سيارات متلكها احلكومة اىل الغاز الطبيعي 

امل�سغوط، �سمل حتى الآن اأكرث من 2000 �سيارة.

وعالوة على ذلك، تنفذ احلكومة حاليًا مبادرة ل�ستبدال اأ�سطول ي�سم 

ثة قدمية ب�سيارات حديثة تعمل على الغاز  نحو 40000 �سيارة اأجرة ملوِّ

الطبيعي امل�سغوط. انطلقت املبادرة يف العا�سمة القاهرة، التي توؤوي 

امل�سجلة،  ال�سيارات  املئة من  يف   60 �سكان م�سر ونحو  املئة من  يف   25

القت�سادية  احلوافز  وكانت  اأخرى.  حمافظات  اىل  تتو�سع  و�سوف 

�سرورية لنجاح هذه املبادرة. وا�سافة اىل القرو�س ال�سرت�سائية، فاإن 

واملجمعة  امل�سغوط  الطبيعي  الغاز  على  العاملة  احلديثة  ال�سيارات 

حمليًا هي معفاة من نحو 55 يف املئة من الر�سوم اجلمركية و�سرائب 

امل�ساركة  الأجرة  �سيارات  اأ�سحاب  املقابل، يرتتب على  ال�ستهالك. ويف 

التخل�س من �سياراتهم القدمية. و�سيكون للم�سروع تاأثريات جوهرية 

على نوعية الهواء يف القاهرة، التي هي مدينة �سخمة تعاين م�ستوى 

مرتفعًا من تلوث الهواء.

التحول اىل الغاز الطبيعي ح�ّسن نوعية الهواء يف القاهرة. وقد �سجل 

نوعية  يف  تدريجيًا  حت�سنًا  م�سر  يف  البيئة  حالة  حول  حديث  تقرير 

الكربيت  اأوك�سيد  الهواء، مبا يف ذلك انخفا�س مطرد يف تركيزات ثاين 

 .2008 اىل   2004 من  الفرتة  خالل  الكربون  اأوك�سيد  واأول  والر�سا�س 

ومن جهة اأخرى، ت�ستمر اجل�سيمات )PM( واأوك�سيدات النيرتوجني 

ومدن  القاهرة  يف  الهواء  بتلوث  تتعلق  مزمنة  مب�ساكل  الت�سبب  يف 

اأخرى. وقد جتاوز معدل تركيز اأوك�سيدات النيرتوجني خالل ال�سنوات 

اخلم�س املا�سية مقايي�س نوعية الهواء امل�سرية.

الأهداف  م�سر،  يف  الطبيعي  الغاز  اىل  التحول  �سيا�سة  حتقق  فيما 

القت�سادية والجتماعية والبيئية، فهي تعترب اأي�سًا اأ�سا�سًا يف تخفيف 

انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري. والتحول اىل اأنواع الوقود 

القليلة الكربون، مثل الغاز الطبيعي، موؤهل للح�سول على دعم مادي 

ثلث  نحو  اأن  وُيقدر  كيوتو.  بروتوكول  يف  النظيفة  التنمية  اآلية  وفق 

اعتمادات الكربون املتوقع اأن تك�سبها م�سر �سمن اآلية التنمية النظيفة 

ميكن اأن ياأتي من م�ساريع الغاز الطبيعي.

جامعة  يف  البيئية  االدارة  برنامج  مدير  هو  عبداجلليل  ابراهيم  الدكتور 

اخلليج العربي
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اأعمال  وتن�ضيق  واالأنظمة  القوانني  اإعداد  على  االهتمام 

ون�ضر  حتفيزّية  مبادرات  وطرح  الوطني  ال�ضعيد  على  النقل 

اأف�ضل املمار�ضات واإقامة ال�ضراكات مع القطاع اخلا�ّص وو�ضع 

اخلطط املالّية التي تدفع قطاع النقل قدمًا يف م�ضار م�ضتدام.

ونظرًا الأّن الدوائر واملوؤ�ض�ضات العامة، على ال�ضعيدين الوطني 

احلكومة  فاإّن  ال�ضيارات،  من  كبرية  اأعدادًا  متتلك  والبلدي، 

ميكن اأن تكون مثااًل ُيحتذى يف تطبيق اإ�ضرتاتيجّيات النقل 

لتح�ضني  وذلك  العامة،  ال�ضيارات  هذه  اأعداد  على  االأخ�ضر 

وتخفي�ص  الوقود  ا�ضتخدام  كفاءة  حيث  من  م�ضتواها 

وفورات  من  لال�ضتفادة  فر�ضة  احلكومات  واأمام  االنبعاثات. 

احلجم بتجميع �ضراء احلافالت املقت�ضدة يف ا�ضتهالك الطاقة 

حلاجة النقل العام يف دفعات كبرية احلجم.

بني  ما  يف  للتعاون  موؤ�ض�ضاتي  لتنظيم  اأي�ضًا  حاجة  وثّمة 

اجلهات احلكومية يف اأعلى امل�ضتويات، وذلك لدعم املمار�ضات 

لذا  لالأرا�ضي.  االأوجه  املتعّدد  اال�ضتخدام  مثل  امل�ضتدامة 

ينبغي دمج التخطيط املدين وتخطيط املوا�ضالت كي تت�ضّمن 

مثل  للموا�ضالت  م�ضتدامة  اأمناطًا  للمدن  العامة  املخّططات 

النقل العام. ونظرًا الأّن معظم الرحالت يف داخل املدن تقطع 

املتعّدد  لال�ضتخدام  التخطيط  يكون  فقد  ق�ضرية،  م�ضافة 

على  الطلب  تخفي�ص  على  االأثر  بالغ  وقع  ذا  اال�ضتعماالت 

امليزانيات  عن  االأعباء  تخفيف  عينه  الوقت  ويف  املوا�ضالت، 

احلكومية.

 )2010( الدويل  البنك  اأعّده  النقل  قطاع  عن  عام  تقرير  راأى 

واأ�ضار  وقدراته،  العام  القطاع  اأداء  لزيادة  حاجة  ثّمة  اأّن 

العربية  البلدان  يف  القرار  �ضّناع  كبار  من  الكثريين  اأّن  اإىل 

اإىل  وحتى  واملوؤ�ض�ضات  النظم  اإىل  الغالب،  يف  »يفتقرون، 

االإ�ضرتاتيجيات  وتنفيذ  �ضياغة  من  ليتمّكنوا  املوظفني، 

املالئمة وخطط اال�ضتثمار و�ضمان تن�ضيق العمليات واإدارتها 

ب�ضكل فّعال«. كما نّبه التقرير اإىل �ضرورة بناء القدرات يف 

التخطيط ال�ضحيح وُنظم اإدارة االأ�ضول واحلاجة اإىل القدرة 

الفنية  والكفاءات  احلدود  عرب  املتطّورة  واملرافق  التنظيمية 

االإدارة  م�ضتويات  واأف�ضل  والوقود  ال�ضيارات  تقنيات  يف 

والتنظيم وامل�ضاءلة.

و . التعليم 

يدخل مو�ضوع النقل كجزء اأ�ضا�ضي يف مناهج اأق�ضام هند�ضة 

املنطقة  يف  اجلامعات  من  عدد  يف  املدنية  والهند�ضة  البيئة 

بتدري�ص  املتمّر�ضني  املحا�ضرين  من  عدد  ويقوم  العربية. 

كما  النقل،  الأعمال  البيئية  االنعكا�ضات  تعالج  التي  املقّررات 

�ضة اإىل اخليارات التكنولوجية  تتطّرق بع�ص املقّررات املتخ�ضّ

تدري�ص  ويغلب  البيئية.  اال�ضتدامة  اإىل  اأقرب  القطاع  جلعل 

�ضمن  الطاقة،  كفاءة  مثل  اخل�ضراء،  املوا�ضالت  مفاهيم 

مناهج  بع�ص  ويف  البكالوريو�ص  برامج  يف  اأو�ضع  جماالت 

اأبحاث  برامج  تاأ�ضي�ص  اإىل  احلاجة  وتربز  العليا.  الدرا�ضات 

اأكادميية وتعليمية تركز على دور ال�ضيا�ضات العامة يف اإعداد 

اإىل  ال�ضيغة املنا�ضبة اجلامعة بني القرارات واحلوافز املوؤدية 

اإذا  الربامج،  هذه  مثل  باأّن  �ضك  وال  امل�ضتدامة.  النقل  اأمناط 

نحو  االأبحاث  توجيه  على  قادرة  التنفيذ،  مو�ضع  ُو�ضعت 

تقييم فعالّية االأنظمة املقرتحة وتقدير قيمتها ال�ضوقّية وغري 

اجلديدة  التدابري  ب�ضاأن  املقرتحات  عر�ص  وكذلك  ال�ضوقّية، 

وتعديالت التدابري القدمية.

ز. التدريب والتوعية العامة 

ة، على ال�ضعيد الوطني وال�ضعيد االإقليمي،  اإّن احلاجة ما�ضّ

كاحللقات  القدرات  لبناء  االأجل  طويل  برنامج  �ضمن  ومن 

املوظفني  تثقيف  اإىل  املدّربني،  تدريب  دورات  اأو  الدرا�ضية 

لقطاع  الفّعالة  ال�ضيا�ضات  وتنفيذ  ت�ضميم  حول  الر�ضمّيني 

توعية  حمالت  ت�ضميم  يجب  وكذلك  خ�ضراء.  موا�ضالت 

مبعلومات  ال�ضيارات  اأ�ضحاب  لتزويد  اإر�ضادّية  كتب  واإعداد 

اأن  على  الوقود،  توّفر  التي  ال�ضحيحة  القيادة  اأ�ضاليب  حول 

تت�ضّمن هذه االإر�ضادات ن�ضائح بكيفّية تخفي�ص عدد رحالت 

تنّظم  اأن  ُينتظر  كما  تقطعها.  التي  وامل�ضافات  ال�ضيارات 

ال�ضركات التي لديها جمموعات من ال�ضيارات دورات تدريبية 

ل�ضائقيها وتقّدم حوافز مالية للمتفّوقني يف االأداء. ويوؤمل اأن 

حمالت  اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ض�ضات  العامة  املوؤ�ض�ضات  تنّظم 

اإىل  لدعوتهم  القرار  و�ضّناع  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي  عامة  توعية 

التي  اخلطط  يف  اخل�ضراء  واملوا�ضالت  امل�ضتدام  النقل  اإدماج 

ُيعّدونها والقرارات التي يّتخذونها.

V. تاأثريات التحّول اإىل قطاع نقل اأخ�صر

العربية  الدول  يف  م�ضتدامة  نقل  اأمناط  اّتباع  باأّن  �ضّك  ال 

ال�ضُعد  خمتلف  على  للغاية  اإيجابّية  نتائج  اإىل  يوؤدي  �ضوف 

حتقيق  ميكن  ال  لكن  والبيئية.  واالجتماعية  االقت�ضادية 

اأهداف التنمية االجتماعية – االقت�ضادية امل�ضتدامة من دون 

معاجلة النواق�ص التي ت�ضوب قطاع النقل يف املنطقة حاليًا.

اأ . تاأتريات املوا�سالت اخل�سراء على القت�ساد

اإذا مّت التحّول اإىل قطاع نقل م�ضتدام ف�ضينجم عن ذلك مكا�ضب 

اأّن  والواقع  االقت�ضادية.  والفعالّية  والتوظيف  االإنتاجّية  يف 

الناجت  اإجمايل  اإىل  النقل  قطاع  من  املبا�ضرة  امل�ضافة  القيمة 

املحلي عامليًا هي حواىل 3 – 5٪، واأن النقل يوّفر 5 - 8٪ من 

 ESCWA,( اإجمايل اال�ضتخدام املدفوع االأجر يف اأي بلد عمومًا

للنقل  التحتّية  البنية  يف  اال�ضتثمار  اأّن  وثبت   .)2009 a
اخلطوط  ك�ضبكات  البديلة  النقل  اأمناط  ويف  الوطني  العام 
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احلديدية قد اأوجد فر�ص عمل يف العديد من البلدان. فالنقل 

التكاليف  الوطنّية  االقت�ضادات  كاهل  عن  ُيخّفف  االأخ�ضر 

واإ�ضابات  ووفيات  املرور،  ازدحام  مع  املرتافقة  الباهظة 

الهواء،  العناية الطبّية ب�ضبب تلّوث  املرور، وتكاليف  حوادث 

والتكاليف املرتبطة بتغرّي املناخ، ِعلمًا باأّن كّل هذه التكاليف 

قد تبلغ ن�ضبة عالية من اإجمايل الناجت املحلي ترتاوح ما بني 3 

و 10 باملئة �ضنويًا. واإذا كان قطاع النقل م�ضتدامًا فاإّنه ُي�ضّكل 

عن�ضرًا هامًا يف �ضيا�ضة اأمن الطاقة الأي بلد وي�ضاهم، اإىل حّد 

كبري، يف خف�ص االإنفاق على م�ضتوردات الطاقة. ولذا ينبغي 

على  امل�ضتدام  النقل  �ضيا�ضات  النعكا�ضات  كربى  اأهمية  اإيالء 

االإنتاجية والقدرة التناف�ضية والتنمية االقت�ضادية. 

اإّن نوعّية البنية التحتّية للنقل يف اأي منطقة قد حتّفز اأو ُتعيق 

قطاع  كان  فاإذا  والدولية.  واالإقليمية  املحلية  التجارة  اأن�ضطة 

اإ�ضرتاتيجي  تخطيط  على  ومبنّيًا  وفّعااًل  التمويل  جّيد  النقل 

جتارية  ن�ضاطات  ممار�ضة  ُيتيح  املطاف،  نهاية  يف  فاإّنه، 

النا�ص  حركة  ت�ضهيل  فاإّن  وكذلك  مالية.  فوائد  وجني  فاعلة 

التوظيف  ن�ضبة  رفع  اإىل  يوؤدي  الدول  حدود  عرب  والب�ضائع 

االقت�ضادية  اللجنة  و�ضعت  لذا  االقت�ضادية.  الفر�ص  وزيادة 

ن�ضب   ،2007 العام  منذ  )اإ�ضكوا(،  اآ�ضيا  لغرب  واالجتماعية 

االإقليمي  التعاون  بفوائد  الوعي  ن�ضر  زيادة  هدف  عينيها 

والتجارة الدولية فحاولت تعزيز قدرات البلدان املختلفة على 

تطبيق ال�ضيا�ضات املوؤدية اإىل تطوير البنية التحتية واالأعمال 

يف  للنقل  املتكامل  النظام  اإطار  �ضمن  للنقل  اللوج�ضتّية 

.)ESCWA, 2009 b( امل�ضرق العربي

ب . التاأثريات الجتماعية لقطاع النقل الأخ�سر

م�ضتدامة،  للنقل  التحتية  البنية  كانت  اإذا  اأعاله،  اأ�ضرنا  كما 

مبا  املوا�ضالت  خلدمات  االقت�ضادية  اجلدوى  تدعم  فاإّنها 

االأ�ضواق  اإىل  الو�ضول  ُي�ضّهل  ما  وهذا  العام.  النقل  ذلك  يف 

املجتمعات  يف  الفقر  من  ويحّد  التوظيف  وفر�ص  واخلدمات 

اأمناط  تطوير  اأّن  ونعلم  والعمر.  للجن�ص  اعتبار  غري  من 

التنّقل املعقولة الكلفة مثل امل�ضي والدراجات والنقل العام من 

ن اإمكانات احل�ضول على اخلدمات ويفتح اآفاق  �ضاأنه اأن ُيح�ضّ

فر�ص اقت�ضادية جديدة.

عند اإدخال التدابري امل�ضتدامة يف قطاع النقل وتطبيقها ُي�ضبح 

املوا�ضالت،  ب�ضبكة  والريفية  النائية  املناطق  و�ضل  باالإمكان 

اإىل  الريف  من  الهجرة  حّدة  تخفيف  على  يوؤّثر  بدوره  وهذا 

ن توزيع الدخل. املدن وُيعّزز تطّور املجتمع واإنتاجّيته وُيح�ضّ

النقل  »�ضبكات  فاإّن   ،)2011b( الدويل  البنك  لتقرير  ووفقًا 

العاملني  و�ضول  اأي�ضًا  ُت�ضّهل  اجلّيدة  والطرق  الفّعالة 

كثيفة  غالبًا  تكون  ال  التي  الريفّية  املناطق  اإىل  الطبّيني 

على  ال�ضرورّيني  واالإ�ضراف  املراقبة  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضكان، 

خدمات  توفري  ُيتاح  وبذلك  ال�ضحّية«.  واملبادرات  اخلدمات 

املناطق  جلميع  الكلفة  ومعقول  فّعال  ب�ضكل  الطبّية  الرعاية 

االإيجابّية  االآثار  انعكا�ص  ذلك  اإىل  ُي�ضاف  بلد.  كّل  داخل 

يف  وخ�ضو�ضًا  والن�ضاء،  االأطفال  اأو�ضاع  على  امل�ضتدام  للنقل 

املناطق الريفّية، الأّن هوؤالء، يف اأغلب االأحيان، ُيعانون كثريًا 

وهذا  واملوا�ضالت.  النقل  �ضعف  عن  الناجمة  امل�ضاوئ  من 

املوا�ضالت  خدمات  حت�ضني  اأّن  وهي  واقعة  حقيقة  تعك�ضه 

املزيد  ُيتيح  وبالتايل  ال�ضفر  خماطر  من  التخّل�ص  يف  ُي�ضاعد 

من املجاالت للح�ضور اإىل املدر�ضة والنظافة ال�ضحّية املنزلّية 

وعناية الوالدين.

ج . انعكا�سات قطاع النقل الأخ�سر على ال�ستدامة 

البيئية

حّد  اإىل  تخّف�ص،  ا�ضتدامة  االأكرث  النقل  اأمناط  باأّن  �ضّك  ال 

احلراري  االحتبا�ص  غازات  انبعاثات  م�ضتويات  كبري، 

تكمن  الفوائد  هذه  اأهمية  اأّن  ومع  الهواء.  ثات  ملوِّ وكمّيات 

اأي�ضا  فاإنها  البيئية،  اال�ضتدامة  على  االإيجابّية  تاأثرياتها  يف 

ت�ضاهم يف تخفي�ص الكلفة االقت�ضادية واالجتماعية الباهظة 

التي ترتّتب عن التدهور البيئي، كما ذكرنا �ضابقًا.

ُت�ضّجع  االأخ�ضر  للنقل  التحتّية  البنية  اأّن  ذلك  اإىل  ُي�ضاف 

فوائد  وهذه  ال�ضّحة،  وتعّزز  واال�ضتجمام  اجل�ضماين  التمرين 

على  وخ�ضو�ضًا  اإيجابّية  تاأثريات  ذات  لكّنها  غالبًا  ُتذكر  ال 

اإنتاجّية االأفراد ورفاهّيتهم. 
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VI. خال�صة وتو�صيات 

حتّديات  تطرح  العربي  النقل  قطاع  يف  النواق�ص  تزال  ال 

�ضائكة ُتعيق التحّول اإىل اأمناط موا�ضالت اأكرث ا�ضتدامة. 

ومّما ي�ضوب خدمات املوا�ضالت يف املدن عدم كفاءة النقل 

الوقود  نوعّيات  اإّن  كما  الطرق.  وازدحام  اجلماعي  العام 

االأ�ضباب  من  القدمية  ال�ضيارات  وجود  وكرثة  الرديئة 

التي توؤدي، ب�ضكل كبري، اإىل زيادة تديّن نوعية الهواء، 

كما يحدث يف عدد من املدن العربية. وُي�ضار اإىل اأّن هذا 

القطاع يوّلد 22٪ من جممل انبعاثات غازات االحتبا�ص 

احلراري يف البلدان العربية وي�ضتهلك 32٪ من اإجمايل 

الطاقة امل�ضتخدمة، في�ضّكل بذلك خماطر ج�ضيمة تهّدد 

يف  ال�ضكانية  الكثافة  ذات  البلدان  وتواجه  الطاقة.  اأمن 

اإي�ضال  يف  �ضعوبات  واملغرب  وم�ضر  كاليمن  االأرياف 

البنية  لرداءة  نتيجة  الريفية،  مناطقها  اإىل  اخلدمات 

من  االإقليمية  النقل  �ضبكات  وتعاين  للطرقات.  التحتية 

واالإ�ضابات  الوفيات  معّدالت  ُتعترب  فيما  الكفاءة،  عدم 

ب�ضبب حوادث املرور يف عدد من البلدان العربية مرتفعة 

اآخر  خلل  وثّمة  العامل.  بلدان  �ضائر  مع  باملقارنة  جدًا 

وتخطيط  املدين  التخطيط  بني  التكامل  عدم  يف  يتمّثل 

النقل مما يوؤدي اإىل الزحف احل�ضري الع�ضوائي وتدهور 

حّدة  يزيد  ومّما  ال�ضيارات.  ا�ضتخدام  وزيادة  االأرا�ضي 

املوا�ضالت  على  الطلب  تنامي  ال�ضلبية  االجتاهات  هذه 

وذلك  اخل�ضو�ضية،  ال�ضيارات  على  املفرط  واالعتماد 

االقت�ضادي  والنمّو  احل�ضري  ع  التو�ضّ ازدياد  عن  نا�ضئ 

واّتباع اأ�ضاليب حياة ذوي الدخل املرتفع.

حترم  واملوا�ضالت  النقل  يف  ال�ضلبّية  التوّجهات  هذه  كّل 

اإليها  الدول العربية من الفر�ص االقت�ضادية التي حتتاج 

وحت�ضني  جديدة  وظائف  فر�ص  خللق  ما�ضة  حاجة 

م�ضتوى قدراتها التناف�ضية وتعزيز التنمية الريفية. كما 

اإّن التدّفقات التجارية مكّبلة من جرائها وكذلك التكامل 

االقت�ضادي الذي يعترب حيويًا من اأجل حتقيق احتماالت 

العربية تعاين  العربية. وال تزال املدن  البلدان  النمو يف 

املرور  وازدحام  ال�ضيارات  كثافة  جراء  من  االختناق  من 

وتديّن جودة الهواء وال�ضجيج و�ضوء الروؤية. وينجم عن 

هذه ال�ضفات جميعًا خ�ضائر جّمة يف االإنتاجّية وتكاليف 

كاهل  يثقل  الذي  االأمر  ال�ضحية،  للرعاية  باهظة 

املحلي  الناجت  معدالت  ويخّف�ص  احلكومية  امليزانيات 

يف  املنا�ضب  اجلماعي  النقل  غياب  ظّل  ويف  االإجمايل. 

العديد من البلدان العربية �ضي�ضتمّر حرمان جمموعات 

االقت�ضادية  املراكز  اإىل  الو�ضول  فر�ص  من  كثرية 

يف  العدالة  �ضوء  اإىل  يقود  مّما  االجتماعية،  واخلدمات 

اأن توؤّدي كّل هذه التكاليف  ر  التنمية االجتماعية. ويقدرَّ

الناجت  من   ٪10 –  3 توازي  بقيمة  خ�ضائر  اإىل  جمتمعة 

املحلي االإجمايل يف كّل بلد.

العربية  احلكومات  على  ينبغي  تقّدم،  ما  لكّل  نظرًا 

اإىل  التحّول  حتقيق  اأجل  من  التالية  التدابري  تّتخذ  اأن 

املوا�ضالت اخل�ضراء :

• غري 	 املوا�ضالت  واأمناط  العام  النقل  يف  اال�ضتثمار 

االآلية مع توفري حوافز للحث على ا�ضتخدامها.

• ل�ضحن 	 احلديدية  ال�ضكك  و�ضائل  يف  اال�ضتثمار 

الب�ضائع ونقل الركاب على اخلطوط املزدحمة.

• ا�ضتهالك 	 يف  لالقت�ضاد  وطنّية  موا�ضفات  تبّني 

الوقود الأعداد ال�ضيارات. 

• مع 	 تدريجي،  ب�ضكل  للوقود،  العام  الدعم  اإلغاء 

تطبيق الدعم الهادف وذلك لتعزيز قدرات ال�ضرائح 

النقل  اأ�ضعار  ارتفاع  حتّمل  على  الدخل  املتدّنية 

وال�ضلع.

• با�ضتخدام 	 ال�ضيارات  ا�ضتبدال  برامج  وترية  ت�ضريع 

وامللّوثة  القدمية  ال�ضيارات  الإخراج  الدافعة  احلوافز 

من اخلدمة، وبدء العمل بربنامج لفح�ص انبعاثات 

ال�ضيارات.

• طريق 	 عن  وخ�ضو�ضًا  الوقود،  نوعّية  حت�ضني 

حتديد مكّونات البنزين وتخفي�ص كميات الكربيت 

يف الديزل.

• الغاز 	 مثل  الكربون  املنخف�ضة  الوقود  اأنواع  طرح 

الطبيعي امل�ضغوط، والرتويج ال�ضتخدامها بتطبيق 

بع�ص احلوافز.

• لالأرا�ضي 	 املتعدد  اال�ضتخدام  اإدارة  مبفاهيم  العمل 

يف تخطيط املدن من اأجل تخفي�ص م�ضافات التنّقل 

وحماية االأرا�ضي من التدهور.

• التي 	 املوا�ضالت  على  الطلب  اإدارة  اأ�ضاليب  تبّني 

ال�ضيارات  اإ�ضغال  بزيادة  الرحالت  عدد  تخّف�ص 

)عدد الركاب فيها( اأو اإنقا�ص امل�ضافات التي تقطعها 

ال�ضيارات، اأو كليهما.

• الالزمة 	 التحتية  البنية  تطوير  خطوات  ت�ضريع 

اإىل  احلديدية  ال�ضكك  ومركبات  قطارات  لتحويل 

ا�ضتخدام الكهرباء.

• ورعاية 	 وقدراتها  العام  النقل  دوائر  اأداء  حت�ضني 

اخلربات التقنية املنا�ضبة.

• اال�ضتعداد للتدخل بال�ضكل املالئم من اأجل تخفي�ص 	

اأعداد الوفيات واالإ�ضابات يف حوادث الطرق.

• ال�ضيارات 	 جمموعات  مالكي  بني  الوعي  درجة  رفع 

والقيادة  وال�ضراء  الوقود  توفري  عادات  ب�ضاأن 

وال�ضيانة.
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 فاروق الباز

مقدمة

امل�سرية يف  الورقة طرح مقرتح كنت قد قدمته للحكومة  تعيد هذه 

عام 1985 بغر�س اإن�ساء طريق باملوا�سفات العاملية يف �سحراء م�سر 

الغربية، ميتد من �ساحل البحر املتو�سط �سماًل حتى بحرية نا�سر يف 

اجلنوب وعلى م�سافة ترتاوح بني 10 كيلومرتات و80 كيلومرتاً غرب 

وادي النيل. يفتح هذا املمر اآفاقًا جديدة لالمتداد العمراين والزراعي 

وال�سناعي والتجاري امل�ستدام حول م�سافة ت�سل اإىل 2000 كيلومرت. 

للتنفيذ  النظر فيه بجدية، ورمبا  يتم  امل�سروع عله  اأُعيد طرح  الآن 

اأوًل ثم العربي ثانيًا  باأموال م�ستثمرين من القطاع اخلا�س الوطني 

ثم العاملي ثالثًا.

ُيعترب النقل من اأ�سا�سيات التقدم والزدهار على مر الع�سور. ونحن 

اآلف  خم�سة  من  اأكرث  منذ  القدمية  امل�سرية  الدولة  قيام  اأن  نعلم 

النيل كطريق يربط �سمالها بجنوبها، تنتقل عربه  عام اعتمد على 

الأمن وجامعو  النا�س والأخبار والغذاء واملنتجات والب�سائع ورجال 

اعتمد  كذلك  بقائها.  و�سر  الدولة  كيان  ميثل  ما  وكل  ال�سرائب 

الإغريق والرومان والعرب على ت�سهيل وتاأمني النقل يف جميع اأرجاء 

ت اأوروبا احلديثة بعد اإن�ساء �سبكات  ح�ساراتهم. ويف الع�سر احلايل مَنَ

الطرق ال�سريعة فيها. وكذلك تفوقت اأمريكا على باقي العامل الغربي 

اإن�ساء  ا�ستدعى  ا�ستخدام، مما  اأح�سن  الطبيعية  با�ستخدام ثرواتها 

�سبكة متميزة من ال�سكك احلديدية والطرق يف جميع اأرجائها.

وادي  يف  جديدة  طرق  �سبكة  اإن�ساء  ي�سّح  ل  م�سر  يف  لنا  وبالن�سبة 

النيل والدلتا، لأن يف ذلك اعتداء على الأر�س الزراعية امُلعتدى عليها 

�س  امُلرخَّ الع�سوائية وغري  ال�سكانية  الكبري للكتل  النمو  اأ�ساًل نتيجة 

بها نهر النيل العظيم  لها يف اأغلب الأحيان. هذه الأرا�سي اخل�سبة ر�سّ

م�ساحة  يف  م�سر  �سكان  تكد�س  ولقد  ال�سنني.  ماليني  مدى  على 

حمدودة منها نتيجة الزيادة امل�ستمرة يف عدد ال�سكان، ول يعقل اأن 

ن�ستمر يف العي�س على 5 يف املئة من م�ساحة اأر�سنا مع ال�ستمرار يف 

البناء فوق الرتبة الزراعية. لذلك فالبد من فتح اآفاق جديدة للتو�سع 

ما  ال�سيق،  النيل  وادي  نطاق  خارج  والتجاري  والزراعي  العمراين 

اأخذ العتبارات الجتماعية والقت�سادية والبيئية يف احل�سبان.

ي�ساعد م�سروع الطريق ال�سريع، اإ�سافة اإىل ت�سهيل النقل بني اأطراف 

الدولة، على احلد من التو�سع العمراين يف وادي النيل والدلتا بفتح 

اآفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات ال�سكانية الكربى وجمالت 

واإن�ساء م�ساريع جديدة  اأرا�ٍس �سحراوية  ا�ست�سالح  لها يف  ل ح�سر 

للتنمية يف جمالت ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، وخلق فر�س عمل 

جديداً  اأماًل  املقرتح  ُيعطي  كما  اخل�سراء.  ال�ستثمارات  عرب  جديدة 

واأقربها  الطبيعية  الرثوة  عنا�سر  اأحد  با�ستخدام  امل�ستقبل  لأجيال 

اإىل التجمعات ال�سكانية احلالية وهو ال�سريط املتاخم لوادي النيل يف 

الغربية. وبهذا يخلق جتمعات ب�سرية م�ستدامة ويحمي  ال�سحراء 

التوازن البيئي.

يف  خربة  على  بناًء  الغربية  ال�سحراء  من  اجلزء  هذا  اأُخِتري  لقد 

ت�ساري�س م�سر واإمكاناتها التنموية. ويتكون ال�سريط املتاخم لوادي 

ال�سمال  اإىل  اجلنوب  من  ب�سيط  مبيل  م�ستوية  ه�سبة  من  النيل 

هي  كما  ال�سيول  تهددها  اأودية  املنطقة  تقطع  ول  النيل.  مبوازاة 

الأرا�سي  �سا�سعة من  تتوافر م�ساحات  النيل. كذلك  احلال يف �سرق 

وجود  احتمالت  اإىل  اإ�سافة  الغذاء،  لإنتاج  ا�ست�سالحها  ي�سُهل  التي 

املياه اجلوفية. هذا ال�سريط بالذات تقل فيه الرمال ول تتقاطع معه 

خطوط الكثبان الرملية. وكما هو احلال يف باقي ال�سحراء الغربية، 

امل�سادر  هذه  با�ستخدام  ي�سمح  مما  والرياح  ال�سم�س  اأ�سعة  ت�ستد 

للطاقة املتجددة يف امل�ستقبل.

بناًء على ما تقدم يت�سمن مقرتح »ممر التعمري« اإن�ساء ما يلي:

من  يبداأ  العاملية،  باملوا�سفات  ال�سريع  لل�سري  رئي�سي  طريق  اأ .  

غرب الإ�سكندرية وي�ستمر حتى حدود م�سر اجلنوبية بطول 

1200 كيلومرت تقريبًا.

الرئي�سي  الطريق  تربط  التي  العر�سية  الطرق  من  فرعاً   12 ب .  

يبلغ  كلي  بطول  م�ساره  طول  على  ال�سكاين  التجمع  مبراكز 

نحو 800 كيلومرت.

للركاب  ال�سريع  للنقل  وكفوءة  فعالة  حديد  �سكة  �سريط  ج . 

والب�سائع مبوازاة الطريق الرئي�سي.

اأنبوب ماء من بحرية نا�سر جنوبًا وحتى نهاية الطريق على  د .  

�ساحل البحر املتو�سط.

خط كهرباء ُيوؤِمن توفري الطاقة من م�سادر متجددة. هـ . 

1. الطريق الرئي�سي

الأ�سا�سي  العن�سر  اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من  الدويل  الطريق  ميثل 

البحر املتو�سط يف موقع يتم  ملمر التعمري. يبداأ الطريق على �ساحل 

اختياره بني الإ�سكندرية والعلمني، ويوؤهل اإن�ساء ميناء عاملي جديد 

ُي�ساهي املوانئ العاملية الكربى يف امل�ستقبل. توؤَخذ يف العتبار احلاجة 

اإىل توفري ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة يف التعامل ال�سهل 

ال�سريع مع ال�سادرات والواردات والب�سائع املوقتة. وُيعيد مثل هذا 

املوقع املكانة املرموقة لالإ�سكندرية بني املواين العاملية.

ممر التعمري ال�صحراوي امل�صتدام

م�صروع لتاأمني م�صتقبل الأجيال القادمة يف م�صر
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اثنني  الأقل،  على  ممرات  ثمانية  من  الرئي�سي  الطريق  يتكون 

يلزم  كما  واإيابًا.  ذهابًا  اخلا�سة  لل�سيارات  واثنني  النقل  ل�سيارات 

الآمن  بال�سري  ت�سمح  التي  العاملية  املوا�سفات  وفق  الطريق  مُيهد  اأن 

ال�سريع دون توقف اإل يف حالت الطوارئ وحمطات ال�سرتاحة والوقود 

�سالحية  تاأمني  ي�ستدعي  ورمبا  ال�سري.  ر�سوم  حت�سيل  ومراكز 

الطريق اإن�ساء موؤ�س�سة خا�سة تقوم بتح�سيل الر�سوم الالزمة لهذا 

الغر�س على م�سارف الطرق العر�سية.

2. الطرق العر�سية

ي�ستمل املقرتح من 12 طريقاًَ عر�سًي يربط كل منها الطريق الرئي�سي 

مبوقع من مواقع التكد�س ال�سكاين يف الدلتا ومبوازاة وادي النيل. 

ت�سمح هذه الطرق بالمتداد العمراين غرباً يف هذه املواقع رويداً رويداً 

وت�سيف ُبعداً جغرافيا لعدد من املحافظات التي تعاين من الختناق 

تلك  يف  الع�سوائي  بالنمو  اإطالقا  ُي�سمح  األ  ويجب  احلايل.  الوقت  يف 

للنمو  واخلدمات  والتنظيم  التخطيط  ي�سبق  اأن  يجب  بل  املناطق، 

احل�سري لهاً. وت�سمح هذه الطرق العر�سية بالتنقل بني املحافظات 

ب�سرعة وُي�سر، كما توؤمن النقل ال�سريع بينها وبني العامل اخلارجي. 

وعلى �سبيل املثال، ت�سمل الطرق العر�سية املقرتحة ما يلي:

فرع الإ�سكندرية: ميتد هذا الفرع من الطريق الرئي�سي غربًا لي�سل 

اأن ي�ستمر  الدويل. وميكن  الإ�سكندرية ومينائها ومطارها  اإىل مدينة 

الفرع �سرقًا حتى طريق الدلتا ال�ساحلي اإىل ر�سيد ثم دمياط. وبذلك 

يربط هذا الفرع الطريق الرئي�سي للممر ب�سمال الدلتا باأكملها.

فرع الدلتا: لربط الطريق الرئي�سي مبنت�سف منطقة الدلتا، رمبا يف 

مدينة طنطا. مثل هذا الفرع يتطلب املحافظة على الأرا�سي الزراعية 

يف م�ساره ورمبا يتطلب كباري جديدة على فرع ر�سيد وقنوات الري 

وال�سرف. اجلزء الغربي من هذا الطريق ُير�سف على �سحراء قاحلة 

الغربية  ملحافظة  جديداً  جغرافيًا  بعدا  ومتثل  لال�ست�سالح  وقابلة 

اأكرث حمافظات الدلتًا اختناقًا على الإطالق.   

فرع القاهرة: يوؤهل هذا الفرع ربط الطريق الرئي�سي بطريق م�سر 

اإفريقيًا  جتمع �سكاين يف قارة  باأكرب  ثم  ال�سحراوي  ال�سكندرية   –
ي�ستمر  اأن  الفرع  لهذا  وميكن  القاهرة.  حمافظة  وهي  األ  باكملها، 

�سرقًا اإىل املعادي ومنها اإىل طريق ال�سوي�س، كي يربط امليناء اجلديد 

مبيناء ال�سوي�س. ويوؤهل ذلك نقل الب�سائع بريًا من البحر املتو�سط 

غرب الإ�سكندرية اإىل البحر الأحمر عرب خليج ال�سوي�س، كمجال اإ�سايف 

للنقل البحري عرب قناة ال�سوي�س.

وغرب  �سمال  يف  ال�سحراء  تنمية  الطريق  هذا  يوؤهل  الفيوم:  فرع 

تنميتها  ميكن  بالذات  الفيوم  غرب  ومنطقة  الفيوم،  منخف�س 

�سناعياً لإبعاد ال�سناعات مثل �سناعة الأ�سمنت عن املواقع ال�سكنية 

لتح�سني البيئة فيها.

بالواحات  الرئي�سي  الطريق  الفرع و�سل  يوؤهل هذا  البحرية:  فرع 

الو�سل  الفرع  يوؤهل  وبذلك  اجليزة،  غرب  جنوب  اجتاه  يف  البحرية 

وي�سمح  الرئي�سي.  والطريق  ال�سمالية  اجلديد  الوادي  واحات  بني 

ا�ستخدام  وكذلك  البحرية  منخف�س  يف  ال�سياحة  يف  بالتو�سع  الفرع 

ثرواتها املعدنية وخا�سة روا�سب احلديد.

النيل  وادي  غرب  للنمو  جديدة  اأفاقًا  الفرع  هذا  يفتح  املنيا:  فرع 

�سيما  ل  العمران  يف  التو�سع  اإىل  وحتتاج  بال�سكان  تكتظ  منطقة  يف 

نظراً لوجود جامعة فيها. هذا بالإ�سافة اإىل احلاجة لعدد من املدار�س 

ومعاهد التدريب.

اأن  اإىل  اإ�سافة  املنيا،  اإعادة كل ما ِقيل عن فرع  اأ�سيوط: ميكن  فرع 

واحات  وباقي  اخلارجة  الواحات  طريق  على  ال�سري  يوؤهل  الفرع  هذا 

حمافظة الوادي اجلديد.

 

ا�ست�سالح  ميكن  وا�سعة  منطقة  اإىل  الطريق  هذا  يو�سل  قنا:  فرع 

اأرا�سيها تقع جنوب م�سار نهر النيل بني مدينتي قنا وجنع حمادي. 

مما  القدمية  الأودية  لرت�سيب  نتيجة  املنطقة  هذه  يف  الرتبة  تكونت 

يعني اأي�سًا احتمال وجود مياه جوفية ميكن ا�ستخدامها يف م�ساريع 

ال�ست�سالح.

 

للم�ساريع  حمدود  غري  امتداداً  الطريق  هذا  يوؤهل  الأق�سر:  فرع 

ال�سياحية املتميزة فوق اله�سبة وغرب وادي النيل بالقرب من اأكرب 

جتمع لالآثار امل�سرية القدمية يف الأق�سر. اإ�سافة اإىل ذلك ميكن ا�ستثمار 

الطبيعة الفريدة يف منخف�س اخلارجة، بالإ�سافة اإىل الواحات العديدة 

والكثبان الرملية الباهرة.

فرع كوم اأمبو واأ�سوان: يعرب هذا الفرع �سهاًل وا�سعًا ميثل جمرى 

للزراعة. ولأ�سباب  للنيل ولذلك تغطيه تربة خ�سبة �ساحلة  قدمي 

موقعه  اإىل  و�سل  حتى  �سرقًا  الهجرة  النيل  جمرى  بداأ  جيولوجية 

قدمي  منذ  امُلخَتزنة  اجلوفية  املياه  ا�ستخدام  ميكن  ولذلك  احلايل. 

اجتاه  يف  الفرع  اإمتداد  اخل�سيب.  ال�سهل  هذا  ا�ست�سالح  يف  الزمن 

ومدينة  الرئي�سي  والطريق  الفرع  بني  ما  يربط  ال�سرقي  اجلنوب 

ال�سمالية،  املحافظات  اإىل  املحلية  املنتجات  نقل  ي�سهل  مما  اأ�سوان، 

ال�سياحية  املواقع  زيارة  تي�سري  عرب  ال�سياحية  التنمية  على  عالوة 

يف منطقة اأ�سوان. اإ�سافة اإىل ذلك يوؤهل الطريق تنمية مطار اأ�سوان 

للتجارة العاملية.

   

فرع تو�سكي: يهبط الطريق الرئي�سي من اله�سبة حيث يتم و�سله 
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لتو�سيل  قناه  حفر  مت  لقد  تو�سكي.  منخف�س  حول  اأماكن  بعدة 

ا�ست�سالح  تو�سكي بغر�س  اإىل منخف�س  نا�سر  النيل من بحرية  ماء 

امل�سروع  هذا  املنخف�س.  يف  تكونت  التي  بالربك  املحيطة  الأرا�سي 

ال�سمالية ومنافذ  املحافظات  اإىل  ال�سريع  للنقل  ي�ستدعي عدة �سبل 

الت�سدير معًا. كما يوؤهل هذا الفرع و�سل املنطقة بالطريق الرئي�سي 

وُي�سِهم يف جناح م�ساريع التنمية يف منطقة تو�سكي.

فرع بحرية نا�سر: متثل بحرية نا�سر موقعًا متميزاً لتنمية الرثوة 

مواقع  اإىل  نقلها  ت�سهيل  مت  اإذا  وخا�سة  الأ�سماك،  و�سيد  ال�سمكية 

يف  ذلك  يتم  اأن  وميكن  ال�سمالية،  املحافظات  يف  ال�سكاين  التكد�س 

اعتماد  ال�سروري  ومن  �سنبل.  اأبو  معبد  �سمال  اختياره  يتم  موقع 

املحلية  الغذاء  حاجات  لتاأمني  ال�سمتدامة،  ال�سمك  �سيد  اأ�ساليب 

والت�سدير اأي�سًا.

3. ال�سكة احلديدية

ي�ستمل ممر التعمري املقرتح على �سريط �سكة حديدية للنقل ال�سريع 

مبوازاة الطريق الرئي�سي. توؤهل هذه الو�سيلة نقل النا�س والب�سائع 

واملنتجات من جنوب م�سر حتى �ساحل البحر املتو�سط، ل�سيما واأن 

ح اإن�ساء �سكة  ال�سكة احلديدية احلالية ُتعاين من الكهولة. كما ل ي�سِ

الأرا�سي  على  تعديًا  ذلك  يف  لأن  النيل  وادي  داخل  جديدة  حديدية 

الزراعية. ومن ال�سروري اعتماد نظام قطارات ذي كفاءة بالطاقة، 

اأو يعمل على الكهرباء، لتخفيف انبعاثات الغازات ال�سارة بال�سحة 

والبيئة والطبيعة.

بحرية  من  الأ�سماك  �سحن  ال�سريع  للنقل  احلديدية  ال�سكة  توؤهل 

ال�سكاين  التكد�س  مواقع  اإىل  ال�سمكية  بالرثوة  تذخر  التي  نا�سر 

الأمثل  ال�ستخدام  من  الو�سيلة  مُتِكن  كذلك  النيل.  وادي  �سمال  يف 

فتواجد  حمادي.  جنع  يف  الأملونيوم  ك�سناعة  العديدة  ال�سناعات  يف 

ال�سكة احلديدية اجلديدة �سوف يجعل النقل من امليناء اإىل امل�سنع ثم 

نقل امُلنَتج من امل�سنع اإىل ال�سوق يتم يف �سهولة وي�سر وبتكلفة اأقل، 

ال�ساحنات على  الناجت عن حركة  الزحام  اإىل احلد من  بالإ�سافة  هذا 

الطريق الزراعي احلايل.

4. اأنبوب املاء

ه�سبة  فوق  املقرتح  املمر  بطول  لل�سرب  ال�سالح  املاء  توفري  يلزم 

ال�سحراء الغربية. ُيف�سل نقل املاء من بحرية نا�سر اأو قناة تو�سكي 

داخل اأنبوب ملنع التبخر اأو ت�سرب املاء يف ال�سخور. وي�سمل التخطيط 

مل�ساريع التنمية املختلفة على طول املمر ا�ستخدام املياه اجلوفية يف 

الب�سرية  لال�ستخدامات  املاء  اإىل  احلاجة  ولكن  وال�سناعة،  الزراعة 

بد  املذكور. ول  الأنبوب  توفري  للم�سروع يتطلب  الأوىل  املراحل  خالل 

واعادة  والتدوير  املعاجلة  فيها  مبا  املياه،  كفاءة  تدابري  اعتماد  من 

ال�ستعمال.

5. خط الكهرباء

يلزم للمقرتح اإن�ساء خط كهرباء لالإنارة والتربيد زاخلدمات الأخرى، 

الطريق مير يف منطقة �سحراوية ل تتوافر فيها  اأن م�سار  خ�سو�سًا 

يف  للم�سروع.  الأوىل  املراحل  خالل  الأ�سا�سية،  التنمية  متطلبات 

والزراعية  العمرانية  التنمية  م�ساريع  ت�سجيع  يجب  نف�سه  الوقت 

وال�سناعية وال�سياحية امُلَنظَمة وا�ستخدام م�سادر الطاقة امل�ستدامة 

يف   25 تكون  اأن  فر�س  ميكن  كما  الرياح.  وطاقة  ال�سم�سية  كالطاقة 

املئة من الطاقة املوّلدة، على الأقل، من م�سادر متجددة.

مزايا امل�سروع

له، وخا�سة  اجلانبية  الآثار  درا�سة  تنموي  مل�سروع  لأي مقرتح  يلزم 

من الناحية البيئية، مبا يكفل عدم ح�سول اآثار �سلبية. ولأن امل�سروع 

اإحدى  يعترب  فهذا  النيل  وادي  يف  البيئة  تدهور  من  يقلل  املقرتح 

درا�سته هو اجلدوى  الذي يجب  الأ�سا�سي  العديدة. اجلانب  مزاياه 

القت�سادية للم�سروع، اأى مدى جناحه املوؤكد من ناحية ال�ستثمار، 
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على  بناًء  املخت�سون  يجريها  جدوى  درا�سة  خالل  من  يتم  وهذا 

بيانات حقيقية ومنطقية تاأخذ يف العتبار ح�سابات الربح واخل�سارة 

يف جمال البيئة. اأما املزايا واملنافع املنتظرة للم�سروع فعديدة، نوجز 

منها مايلي:

ِقَبل  النيل من  الزراعية داخل وادي  الأرا�سي  التعدي على  احلد من 

القطاع اخلا�س والقطاع احلكومي معًا.

• التكد�س 	 اأماكن  من  بالقرب  للعمران  جديدة  جمالت  فتح 

ال�سكاين.

• ووادي 	 الدلتا  غرب  الأرا�سي  ل�ست�سالح  مناطق  عدة  اإعداد 

النيل.

• توفري مئات الآلف من فر�س العمل يف جمالت الزراعة وال�سناعة 	

والتجارة والإعمار.

• تنمية مواقع جديدة لل�سياحة وال�ستجمام يف ال�سحراء الغربية 	

بال�سريط املتاخم للنيل.

• البيئة 	 واحلفاظ على  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  تخفيف 

وتوازن املوارد الطبيعية.

• الطرق 	 �سبكة  وتو�سيع  النقل  و�سائل  يف  الزحام  من  الإقالل 

احلالية.

• للبع�س 	 ت�سمح  نظيفة  بيئة  يف  ومريحة  هادئة  حياة  تاأهيل 

بالبداع يف العمل.

• ربط منطقة تو�سكي و�سرق العوينات وواحات الوادي اجلديد 	

بباقي مناطق الدولة.

• امل�ستثمرين 	 ل�سغار  جديدة  م�ستدامة  ا�ستثمار  فر�س  خلق 

للك�سب من م�ساريع يف حقول خمتلفة.

• مما 	 التنمية  م�ساريع  يف  ال�سعب  من  وا�سعة  �سريحة  م�ساركة 

ينمي ال�سعور بالولء والنتماء.

• فتح اآفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الجناز يف م�سروع وطني 	

من الطراز الأول.

• خلق الأمل لدى �سباب م�سر وذلك بتاأمني م�ستقبل اأف�سل.	

و�سيلة الجناز

مع اأن تنفيذ املقرتح احلايل قد ُنوِق�س منذ ع�سرين عامًا مع احلكومة 

امل�سرية، ولكنه ُيعر�س الآن كم�سروع للقطاع اخلا�س وذلك لأ�سباب 

�ستة  امل�سروع بحوايل  تكلفة  املخت�سون  قدر  القرتاح  بداية  يف  كثرية. 

اأربعة  له  التحتية  البنية  تكلفة  تبلغ  فرمبا  الآن  اأما  دولر،  باليني 

احلايل  الوقت  يف  بالكثري  لي�ست  القيمة  وهذه  الرقم.  هذا  اأ�سعاف 

الو�سع  من  م�سر  وتنقذ  باأكمله  �سعب  م�ستقبل  توؤمن  اأنها  ل�سيما 

امل�ستثمرون  متكن  ورمبا  بالذات.  الوقت  هذا  يف  امُلرتدي  القت�سادي 

من تاأمني املبلغ املطلوب لتنفيذ امل�سروع عرب بيع الأرا�سي ال�ساحلة 

لالإعمار على جانبي الطرق العر�سية يف بداية امل�سروع، ونحن نعلم 

اأن اأ�سعار اأرا�سي البناء تزداد ب�سرعة خيالية حاليًا.

املهن  يف  اخلربة  اأهل  بوا�سطة  م�ستفي�سة  درا�سة  املقرتح  يتطلب 

بدعم  املطلوبة،  بالدرا�سات  يقوم  من  يكون  اأن  وياحبذا  املختلفة، 

من القطاع اخلا�س امَلعِني، خرباء يف مراكز الأبحاث واجلامعات حتى 

واملعرفة  اخلربة  اأهل  بوا�سطة  جديًا  تقييمه  يتم  املقرتح  اأن  نتحقق 

امل�سروع  الوقت نف�سه يجب مناق�سة مثل هذا  املجالت. يف  يف جميع 

التي  الجراءات  واتخاذ  القوانني  الربملان لكي ميكن �سن  احليوي يف 

اأو ا�ستغالل بع�س العاملني يف  حتمي النا�س من الروتني احلكومي 

القطاع اخلا�س.

وياحبذا لو بداأ التفكري منذ حلظة النطالق مب�ساركة اأو�سع �سريحة 

قائمة  اإعداد  يف  البدء  لكل حمافظة مثال  النا�س. فيمكن  ممكنة من 

ويف  احلقيقية  احتياجاتها  على  بناًء  واأولوياتها  التنمية  مب�ساريع 

�سوء مواردها من العمالة الفنية الالزمة وقدراتها الأخرى. ويف الوقت 

نف�سه يجب عدم ال�سماح با�ستقطاب عمالة اأجنبية للعمل يف امل�سروع 

اأو امل�سرية ميكن تدريبهما للقيام  الأ�سباب، لأن امل�سري  مهما كانت 

باأي عمل كان وباأعلى م�ستويات الأداء العاملية.

وكذلك ميكن ت�سجيع �سباب اجلامعات من خالل م�سابقات لختيار 

ميكنهم  املدار�س  طلبة  حتى  حمافظاتهم.  يف  ُتقام  تنمية  م�ساريع 

اأ�سماء الطرق العر�سية واملدن والقرى  امل�ساركة مب�سابقات لختيار 

لأن  للغاية  هامة  ال�سباب  م�ساركة  جوانبها.  على  تن�ساأ  �سوف  التي 

عمل  فر�س  اإتاحة  عرب  م�ستقبلهم  تاأمني  هو  امل�سروع  من  الهدف 

لنهائية اأمامهم.

معنى ذلك اأن الباب مفتوح على م�سراعيه مل�ساركة من يود اأن يدلو 

بدلوه، �سرط اأن تكون الأفكار املقدمة لي�س الغر�س منها هو الك�سب 

ال�سالح  يف  واأخرياً  اأوًل  ت�سب  ولكنها  واملحدود،  ال�سيق  ال�سخ�سي 

العام. وهكذا تتقدم الدول ويعمل النا�س بعزم ون�ساط وولء وانتماء 

وتزدهر احلياة مرة اأخرى يف وادي النيل اخلالد.

خامتة

وا�سنطن  يف  مدر�ستها  من  �سنوات(   10( يا�سمني  حفيدتي  عادت 

درو�س  من  در�س  اأول  يف  م�سر  اإ�سم  ذكرت  �سة  امُلدرِّ اأن  اأمها  لتخرب 

اإن التاريخ يعيد نف�سه، و�ساألت  �سة قالت  اأن امُلدرِّ التاريخ، واأ�سافت 

اأجابتها الأم بالإيجاب �سالت بحما�س  اأمها هل هذا �سحيح؟ فعندما 

�سديد: هل هذا يعني اأن م�سر ميكن اأن تعود عظيمة مرة اأخرى؟

الإجابة عن �سوؤال هذه ال�سغرية، التي تعي�س بعيداً ولكنها حتتفظ 

والعمل  الثاقب  التفكري  ي�ستدعي  وعقلها،  قلبها  يف  م�سر  بذكرى 

الدوؤوب يف �سبيل رفعة هذا البلد الذي ي�ستحق موقعًا متقدمًا بني 
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والفكر  للح�سارة  منبعًا  الع�سور  مدي  على  كانت  فم�سر  الأمم. 

والعلم والثقافة والفن والبناء وح�سن الأداء. ولكن بني اآونة واأخرى 

تخبو فيها �سعلة احل�سارة وينطوي �سعب م�سر على نف�سه وكاأنه 

يف غيبوبة ل يعي مبا يدور حوله يف العامَل، ولكن �سرعان مايفيق 

هذا ال�سعب العظيم من الغثيان وينتف�س بكل حيوية ون�ساط لكي 

تتوهج �سعلة احل�سارة مرة اأخرى يف اأر�س م�سر.

الأر�س  �سطح  على  الن�سان  اللـه  خلق  منذ  اأنه  الأمم  تاريخ  اأثبت 

يف  توافرت  اإذا  النا�س  من  جمموعة  اأي  بني  احل�سارة  ازدهرت 

جمتمعهم ثالثة مقومات اأ�سا�سية هي:

• باأج�ساده 	 ينمون  النا�س  يجعل  مما  الغذاء  من  فائ�س  اإنتاج 

وعقول �سحيحة.

• مما 	 منا�سبًا،  تق�سيمًا  املجتمع  اأفراد  بني  العمل  تق�سيم 

ي�ستدعي ترقية اأهل اخلربة واملعرفة وح�سن الإدارة )ولي�س 

اأهل الثقة فقط( على جميع امل�ستويات.

• ين�سغل 	 ل  بحيث  املدن،  يف  الكرمية  ال�سحية  احلياة  تاأهيل 

�ساحلة  بيئة  يف  ويعي�سون  قوتهم  عن  بالبحث  فقط  النا�س 

لكي يتمكن البع�س منهم من البداع والبتكار يف عملهم.

اإذاً لن تعود م�سر دولة عظيمة مرة اأخرى اإل اإذا حت�سنت اأو�ساعنا 

ومنافع  مزايا  على  وبناًء  ال�سابقة.  الثالثة  املقومات  اإىل  بالن�سبة 

امل�سروع املذكور، فاإن ممر التعمري املقرتح مبوازاة الدلتا ووادي النيل 

يف ال�سريط املتاخم من ال�سحراء الغربية ميكنه اأن يوؤهل للو�سول 

اإىل الغر�س املن�سود خالل عقد اأو عقدين من الزمان على الأكرث. كما 

اأن ُيخِرج م�سر من الو�سع احلايل مباآ�سيه املختلفة.  اأن من �ساأنه 

اأن يعيد احليوية والنتاجية ل�سعب م�سر،  امل�سروع املقرتح ميكن 

وريث ثمانية اآلف �سنة من احل�سارة، ويوؤهل هذا البلد للو�سول 

اإىل موقع متميز بني اأعظم بلدان العامل مرة اأخرى. 

فاروق الباز مدير مركز اأبحاث الف�ساء بجامعة بو�سطن واأ�ستاذ غري متفرغ 

بجامعة عني �سم�ص بالقاهرة
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توفريها  ميكن  التي  والفوائد  الفر�ص  الف�صل  هذا  يعر�ص 

للمباين  الرتويج  عرب  العربية  البلدان  يف  املدن  ل�صكان 

امل�صتويني  على  املو�صوع  ويناق�ص  اخل�صراء.  واملدن 

اجلزئي والكلي، م�صلطًا ال�صوء على املبنى املنفرد واملدينة 

على حد �صواء.

بالدرجة  املدن  يف  اخل�صراء  للممار�صات  الرتويج  يركز 

فمن  واملياه.  الطاقة  ا�صتهالك  من  احلد  على  الأوىل 

باعتماد  الطاقة  ا�صتهالك  تخفي�ص  واملمكن  ال�صروري 

اتخاذ  عرب  وذلك  ا�صتدامة،  اأكرث  وممار�صات  الكفاءة 

جمموعة تدابري تهدف اإىل جتنب التلوث وحت�صني نوعية 

احلياة وا�صتيعاب النمو القت�صادي، وحتى ت�صجيعه. 

وتختلف  املدينة.  يف  للطاقة  الأكرب  ال�صتهالك  يتم 

الإح�صاءات بني بلد واآخر، لكن ا�صتهالك الطاقة ل�صيانة 

اأكرث  ي�صكل  احل�صري،  للنقل  وكذلك  واإدارتها،  املباين 

ت�صكل  بينما  املدينة،  يف  ال�صتهالك  اإجمايل  ن�صف  من 

ال�صناعة ربعه )»يونيب«، 2011 اأ(. ومن �صاأن اأي تدابري 

على  نف�صه  الوقت  يف  وحتافظ  الطاقة،  ا�صتهالك  تقل�ص 

الأداء  حت�صني  بالأكالف،  والتحكم  الإنتاجية  معدلت 

الكلي لالقت�صاد ب�صكل كبري. 

واملدن  املباين  يف  اخل�صراء  للممار�صات  الرتويج  يت�صمن 

اأنظمة نقل  جمموعة وا�صعة من الن�صاطات، منها تطوير 

كفوءة بالطاقة وغري ملوثة، وكذلك ممار�صات بناء كفوءة 

وم�صادر  باملياه،  مقت�صدة  خ�صراء  وم�صاحات  بالطاقة، 

مفهوم  يف  التفكري  اإعادة  اأي�صًا  وتت�صمن  متجددة.  طاقة 

نطاق  على  املياه  ومعاجلة  التدوير  لي�صمل  النفايات  اإدارة 

وا�صع. وتناق�ص ف�صول اأخرى يف هذا التقرير ق�صايا املياه 

والنقل والزراعة والطاقة واإدارة النفايات. 

هناك  جديدة،  وممار�صات  تقنيات  تاأ�صي�ص  اإىل  اإ�صافة 

منا�صبة.  واإدارية  قانونية  عمل  اأطر  �صياغة  اإىل  حاجة 

وكذلك  املدن،  �صكان  وت�صجيع  متكني  اإىل  يهدف  وذلك 

اإدارة  يف  م�صاركة  اأخرى  عامة  وموؤ�ص�صات  البلديات 

املباين والأنظمة املدنية  املدنية، على تبني مفهوم  املراكز 

اخل�صراء وامل�صتدامة والرتويج له.

واملدن  املباين  يف  اخل�صراء  للممار�صات  الرتويج  يحتاج  ل 

اإىل اإعادة اخرتاع م�صائل اأ�صا�صية، لأنه ميكن تعلم الكثري 

ال�صروري  ومن  املنطقة.  اإرث  يف  متجذرة  ممار�صات  من 

طبعًا ابتكار تقنيات وعمليات ومناذج واأطر عمل جديدة. 

للعي�ص  التقليدية  الأمناط  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  لكن 

العربي  العامل  يف  �صائدة  كانت  التي  والبناء  احل�صري 

اعتبارها  ميكن  اأمناطًا  عمومًا  تبعت  اأخرى(  )واأماكن 

ممار�صات خ�صراء. وهذا �صحيح اأي�صًا يف الع�صر احلديث، 

النقل  يف  موجودة  والأمثلة  ال�صبعينات.  اأواخر  حتى 

املدين وا�صتهالك الطاقة يف املباين وا�صتهالك املياه واإنتاج 

ا�صتخدمها  لذلك  جدًا،  حمدودة  املوارد  كانت  النفايات. 

املنطقة  يف  الرثوة  زيادة  دمرت  وقد  اأكرب.  بكفاءة  النا�ص 

وهم  ي�صود  حيث  هذه،  املوارد  على  احلفاظ  اأخالقيات 

حتى  اليوم،  بالطاقة  التفاخر  ويتم  الالمتناهية.  بوفرتها 

اأ�صبح الإ�صراف يف ا�صتهالك املوارد هو القاعدة.

فيها  تعد  مل  مرحلة  بلغ  مبعظمه  العربي  العامل  لكن 

زيادة  اإىل  الجتاه  ويجعل  م�صتدامة.  احلالية  املمار�صات 

معدلت  ا�صتمرار  الطويل  املدى  على  النفط  اأ�صعار 

ا�صتهالك الطاقة احلالية م�صتحياًل، على الأقل يف البلدان 

ذلك،  على  عالوة  كبريًا.  نفطيًا  احتياطيًا  متلك  ل  التي 

اإىل م�صتويات تنذر باخلطر، حيث  البيئي  و�صل التدهور 

�صحية  خماطر  الآن  والرتبة  واملياه  الهواء  تلوث  يفر�ص 

اقت�صادية،  اأهمية  ذات  خمتلفة  ن�صاطات  ويهدد  جدية 

الزحف  ويدمر  الغذاء.  باإنتاج  املرتبطة  تلك  وحتديدًا 

الن�صاط  يف  انفالت  من  يرافقه  وما  املفرط،  العمراين 

وترمى  والنادرة.  القيمة  الزراعية  الأرا�صي  العمراين، 

ويف  الأر�ص  على  ع�صوائيًا  وال�صائلة  ال�صلبة  النفايات 

املياه داخل املدن وحولها. وقد بلغ حجم مدن عربية عدة 

م�صتويات ل ميكن اإدارتها. وف�صاًل عن املعاناة من فو�صى 

ا�صتعمال الأرا�صي واملباين غري الآمنة املرافقنينْ لنمو غري 

منظم كهذا، ينبغي على املدن العربية مواجهة اختناقات 

مرورية حادة. فغالبًا ما تتوقف حركة التنقل فيها وت�صبح 

م�صلولة.

يحدد هذا الف�صل التحديات التي يجب مواجهتها والفر�ص 

وهو  امل�صتدامة.  اخل�صراء  واملدن  للعمارة  للرتويج  املتاحة 

وحلوًل  �صيناريوهات  وي�صع  الراهنة،  الظروف  يعر�ص 

لي�ص  العربي  العامل  يف  واملدن  املباين  فتخ�صري  حمتملة. 

�صبياًل منطقيًا للتقدم فقط، بل هو حاجة. وي�صتك�صف هذا 

الف�صل احتمالت حتقيق هذا الهدف وحتويله اإىل واقع. 

الق�سم الأول: 
املدن والتخطيط العمراين

I. مقدمة

يف  كبرية  موارد  عام  ب�صكل  العربي  العامل  ا�صتثمر 

النفطية  الطفرة  خالل  خ�صو�صًا  العمرانية،  الن�صاطات 
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من  امتدت  التي  تلك  وكذلك  والثمانينات  ال�صبعينات  يف 

2003 حتى 2008. ومبا اأن كثريًا من امل�صاريع التي خطط 

لها خالل هاتني الفرتتني هي م�صاريع كبرية وعلى املدى 

النفط.  اأ�صعار  ارتفاع  بعد  حتى  البناء  ا�صتمر  الطويل، 

نتيجة  ما  نوعًا  العمرانية  الطفرة  ركود  رغم  على  اإذًا، 

الأزمة املالية عام 2008، ما زال كثري من امل�صاريع الكربى 

لبع�ص  كذلك  تبقى  و�صوف  البناء،  قيد  حينها  بداأت  التي 

الوقت. 

امل�صاريع  حتى  املدن.  يف  العمراين  الن�صاط  معظم  يتم 

خدمة  هدفها  يكون  ما  غالبًا  خارجها  تقام  التي  الكبرية 

ال�صريعة  الطرق  مثل  التحتية  البنى  عرب  وحتديدًا  املدن، 

وحمطات  ال�صحي  ال�صرف  مياه  ومعاجلة  واملطارات 

توليد الطاقة. هناك حاليًا م�صاريع عديدة لتطوير مراكز 

مدنية جديدة، غالبًا من نقطة ال�صفر. على �صبيل املثال، 

ال�صعودية  العربية  واململكة  الأردن  يف  جديدة  مدن  ُتبنى 

امللك  مدينة  تت�صمن  وهي  املتحدة.  العربية  والإمارات 

عبداللـه  امللك  ومدينة  الأردن،  يف  الزرقاء  قرب  عبداللـه 

ال�صعودية،  يف  القت�صادية  اجلازان  ومدينة  القت�صادية 

تطبيق  مدى  يوؤثر  و�صوف  اأبوظبي.  يف  م�صدر  ومدينة 

العمرانية  التنمية  ن�صاطات  يف  اخل�صراء  املمار�صات 

واملدنية هذه ب�صكل كبري على امل�صتوى الذي ميكن عنده 

تخ�صري القت�صادات العربية.  

II. تاأثريات ال�سيا�سات احلالية للمدن 

اأ�صوة ببلدان العامل النامي، �صهدت البلدان العربية خالل 

احل�صرية  ملراكزها  كبريًا  منوًا  املا�صية  القليلة  العقود 

كليًا  ت�صيطر  هذه  وباتت  عوا�صمها.  وحتديدًا  الرئي�صية، 

تلك  يف  والقت�صادية  والثقافية  ال�صيا�صية  احلياة  على 

برز  وقد  اأخرى.  مدنية  مراكز  ح�صاب  على  عادة  البلدان، 

�صكانية  كثافة  ذات  كربى  مرتوبولية  كمدن  منها  كثري 

لكن  غالبًا،  دقيقة  اإح�صاءات  اإيجاد  ال�صعب  من  عالية. 

توا�صل  العربي  العامل  يف  الرئي�صية  املدن  اأن  الوا�صح  من 

�صكان  عدد  املحافظة  الإح�صاءات  وتقدر  املفرط.  منوها 

القاهرة باأكرث من 12 مليونًا )بينما ت�صري تقديرات اأخرى 

اإىل اقرتابه من 18 مليونًا(. وقد تخطى عدد �صكان بع�ص 

والريا�ص،  واخلرطوم  بغداد  مثل  املرتوبولية،  املراكز 

ال�صكندرية  مثل  اأخرى،  مدن  يف  اأما  ماليني.  خم�صة 

فقد  وجدة،  ودم�صق  البي�صاء  والدار  وعّمان  واجلزائر 

 .)ESA, 2008( 
1
تخطى ثالثة ماليني ن�صمة

لهذه  ال�صريع  للنمو  عديدة  �صلبية  تداعيات  هناك  كانت 

املدن. فهي منت ب�صرعة كبرية اأ�صبحت فيها جميع البنى 

املياه  اإمدادات  اأو  بالنقل  املرتبطة  تلك  اأكانت  التحتية، 

حاجات  تلبية  على  قادرة  غري  النفايات،  اإدارة  اأو  والطاقة 

�صكانها. وعلى �صبيل املثال، يعاين كثري منها من م�صاكل 
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القاهرة،  يف  وا�صح  وهذا  ال�صلبة.  املنزلية  النفايات  اإدارة 

عقيمة  الإطار  هذا  يف  املبذولة  اجلهود  اأ�صبحت  حيث 

اأن كمية كبرية  اأو باآخر )DNE, 2010(. والالفت  ب�صكل 

اأعمال  عن  ناجمة  العربية  املدن  يف  ال�صلبة  النفايات  من 

نفايات  اأن  اإىل  التقديرات  بع�ص  وت�صري  والهدم.  البناء 

النفايات  كمية  اإجمايل  ن�صف  من  اأكرث  ت�صكل  كهذه 

 Khaleej( اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  تخلفها  التي 

اإىل  حتى  التحتية  البنى  م�صاكل  ومتتد   .)Times, 2011
البلدان الغنية بالنفط يف املنطقة، حيث مل ترتافق الطفرة 

والكويت  وجدة  دبي  مثل  مدن  يف  ال�صريعة  العمرانية 

والريا�ص مع منو متكافىء يف تطوير البنى التحتية، كما 

جتلى عند اجتياح مياه ال�صرف ال�صحي ال�صواطىء اأو عند 

 )AFED, 2008(.في�صان ال�صوارع جراء مياه الأمطار

العربية  املدن  يف  املتنوعة  التحتية  البنى  م�صاكل  توفر 

ظروفًا لعدم ا�صتهالك الطاقة بكفاءة، حتديدًا تلك املرتبطة 

التخطيط  و�صوء  املروري  الختناق  ويعيق  املدين.  بالنقل 

يهدر  لكثريين،  بالن�صبة  الكبرية.  املدن  هذه  يف  التنقل 

يف  انق�صائه  بدل  ال�صري  ازدحام  يف  اليوم  من  ي�صري  جزء 

تلوث  م�صتويات  اأ�صبحت  لقد  اإنتاجية.  اأكرث  ن�صاطات 

العربي.  العامل  يف  الكربى  املدن  يف  جدًا  مرتفعة  الهواء 

التلوث.  هذا  معظم  ال�صيارات  عوادم  انبعاثات  وت�صبب 

وتدفئة  تربيد  اأجهزة  انبعاثات  اأخرى  م�صادر  وتت�صمن 

يف  ال�صري  ازدحام  وي�صاهم  ال�صناعية.  واملرافق  املباين، 

هذه املدن اأي�صًا ب�صكل ملحوظ يف التلوث بال�صجيج.

اإن املدن التي تعاين م�صاكل كهذه غري قادرة على التناف�ص 

اأ�سبحت مدينة اأيندهوفن، الواقعة يف جنوب هولندا، عنوانًا للمدن 

العاملة على توفري الطاقة، علمًا باأّنها معروفة با�سم »مدينة النور« 

 .1891 العام  منذ  فيلب�س  ل�سركة  الرئي�سي  املقّر  ت�سّم  لأّنها  نظراً 

وذلك  البيئة،  حماية  يف  رائداً  ت�سبح  اأن  املدينة  بلدية  قّررت  وقد 

بدًل  امل�سيئة  الثنائية  ال�سمامات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  اإىل  بالتحّول 

القدرة  على  �سلبًا  التاأثري  دون  من  حاليًا،  امل�ستخدمة  امل�سابيح  من 

الوظيفية وامل�ستوى اجلمايل.

الثنائية  ال�سمامات  تكنولوجيا  با�ستخدام  البلدية  بداأت  لذلك 

بوا�سطة  الإنارة  وبخالف  العامة.  �سوارعها  يف  »فورتيمو«  امل�سيئة 

امل�سابيح الثنائية امل�سيئة التقليدية املالئمة للطرقات ال�سيقة فقط، 

الأحياء  العري�سة يف  ال�سوارع  تنا�سب  الإ�ساءة فورتيمو  فاإّن وحدات 

ال�سكنية والتي ميكن اأن ي�سل عر�سها اإىل 10 اأمتار.

اإنارة  تركيبات  بو�سع  اأيندهوفن  يف  التجريبي  امل�سروع  انطلق 

»فورتيمو«  م�سيئة  ثنائية  �سمامات  بوحدات  جمّهزة  »رزيديوم« 

فارقًا  املحلية  ال�سلطات  ولحظت  قدمية.  تركيبات  خم�س  من  بدًل 

كبرياً، اإذ اإّن الرتكيبات املو�سوعة حديثًا اأ�سدرت اأنواراً بي�ساء مريحة 

ال�سادر  الأ�سفر  اللون  مع  باملقارنة  مثالية  لونية  انعكا�سات  ذات 

امل�سابيح  اأداء  القدمية. وكان  ال�سغط  ال�سوديوم عايل  عن م�سابيح 

اجلديدة اأف�سل بدرجات. 

مقدار  واط   30 بقدرة  �سوئي  م�سدر  من  فورتيمو  م�سابيح  ُت�سِدر 

ال�سوء نف�سه الذي ي�سدره م�سباح �سوديوم عايل ال�سغط بقوة 50 

واط. كما اإّن امل�سباح القدمي ي�ستهلك 70 واط حني ُي�سُتخدم مع كابح 

ا�ستهالك  من   ٪57 بتوفري  للبلدية  التبديل  هذا  �سمح  وقد  للتيار. 

اجلديدة  امل�سيئة  الثنائية  ال�سمامات  وحدات  اأّن  عن  عدا  الطاقة، 

اأطول، حيث تبلغ فرتة عمر م�سباح فورتيمو  افرتا�سي  تتمّيز بعمر 

للم�سابيح  املتوقع  العمر  اأ�سعاف  ثالثة  اأي  ا�ستعال،  �ساعة   50000

ال�سابقة. واإذا ما قورن م�سباح فورتيمو مب�سباح )PL-L( امل�ستخدم 

يف عدة اأجزاء من املدينة، فاإّن ا�ستخدام فورتيمو يوّفر حواىل 20٪ من 

الطاقة امل�ستهلكة. 

اآخر ن�سب عينيها، هو تخفي�س  اأيندهوفن هدفًا  كما و�سعت بلدية 

انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون، لذلك فاإنها �سرتّكب قريبًا 51 وحدة 

من  طن   3،5 �سيخّف�س  مما  مني�سرتلن،  �سارع  يف  فورتيمو  اإ�ساءة 

اإنقاذ غابة  التخفي�س  الكربون. ويوازي هذا  اأوك�سيد  انبعاثات ثاين 

مب�ساحة ملعب لكرة القدم.

املوّفرة  الإنارة  ال�ستثمار يف تقنيات  اأّن  التجريبي  امل�سروع  اأثبت  لقد 

للطاقة يوؤّدي اإىل توفري يف التكاليف يعّو�س عن التكاليف الراأ�سمالية 

اإىل اكت�ساب فوائد بيئّية واإىل  الأّولية املرتفعة ويوؤدي يف الوقت عينه 

حت�سني اأداء الإنارة. 

http://www.lighting.phil ips.co.uk/subsites/oem/projects/

casestudy_ministerlaan.wpd

اإنارة �سوارع اأيندهوفن مب�سابيح »فورتيمو« املوّفرة
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ب�صكل  النمو  يدار  حيث  الأخرى،  العامل  مدن  مع  بفاعلية 

وا�صع،  نطاق  على  بفعالية  النفايات  تدوير  ويعاد  اأف�صل، 

التحتية  البنى  اأنظمة  وتعمل  كفوءًا،  العام  النقل  ويكون 

ال�صائدة  املمار�صات  عن  وينجم  �صحيح.  ب�صكل  الأخرى 

املدمرة للبيئة تداعيات �صلبية خمتلفة على �صكان املدن، 

الإنتاجية  وتراجع  ال�صحية  امل�صاكل  ازدياد  �صمنها  من 

وتلوث موارد املياه وتاآكل �صبكات البنى التحتية.

ي�صاف اإىل ذك، تراجع اإمكانية احل�صول على �صكن لئق 

يف املدن العربية. فاأ�صعار العقارات وتكاليف البناء بلغت 

اأ�صحاب  حتى  الكثريين،  متناول  عن  تبعدها  م�صتويات 

يف  ذلك  �صاهم  وقد  الطويل.  املدى  على  املربحة  الوظائف 

»م�صتوطنات  عادة  )وت�صمى  الفقرية  املناطق  انت�صار 

ع�صوائية«(، التي تنق�صها- اإن مل تغب عنها- اخلدمات 

الأرا�صي.  حليازة  ملتب�صة  �صروط  وحتكمها  الأ�صا�صية 

يف  املدقع  النق�ص  جراء  بيئية  اآفات  هي  الفقرية  واملناطق 

ال�صرف  مياه  معاجلة  اأو  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  اأنظمة 

العامل  مدن  اأكرث  يف  حتى  امل�صاكل  هذه  وتوجد  ال�صحي. 

العربي ثراء، حيث تعي�ص اأعداد كبرية من العمالة الوافدة 

واخلدمات  والبناء  التخطيط  �صيئة  مناطق  يف  عادة 

 .)Allen, 2009(

املدينة،  لفقراء  الع�صوائية  امل�صتوطنات  انت�صار  مقابل  يف 

باإدارة  املقفلة  ال�صكنية  املجمعات  انت�صار  باطراد  يزداد 

خلدمة  ال�صواحي  يف  العمراين  والتو�صع  خا�صة  �صركات 

م�صافة  على   ،)ElSayyad, 2011( الأثرياء  ال�صكان 

التمييز  ظروف  تكري�صها  عن  وف�صاًل  املدينة.  و�صط  من 

الجتماعي-القت�صادي يف املدن، ت�صاهم الإن�صاءات ذات 

العمراين  الزحف  تفاقم  يف  املنخف�صة  ال�صكانية  الكثافة 

�صحي.  غري  ب�صكل  للمدينة  اجلغرافية  احلدود  وتو�صع 

خدمات  تغطي  اأن  �صرورة  كهذا  عمراين  زحف  ويعني 

والكهرباء  املياه  واإمدادات  النقل  �صبكات  مثل  خمتلفة، 

اإدارة النفايات، امل�صاحات اجلغرافية ذات الكثافة  واأنظمة 

كفوءة  غري  حتتية  بنى  يخلف  ما  املنخف�صة،  ال�صكانية 

و�صعيفة الأداء. 

العامة  امل�صاحات  اإىل  ما�صة  حاجة  يف  العربية  املدن 

و�صرورة  لها  متنف�ص  مبثابة  تكون  التي  اخل�صراء، 

مثاًل،  املتحدة  الوليات  يف  وراحتهم.  �صكانها  ل�صرتخاء 

امل�صاحات  من  مربعًا  مرتًا   40-20 املدن  معظم  ت�صم 

ويف   .  )Loukaitou-Sideris, 2006(فرد لكل  اخل�صراء 

زالت  ما  الإطار،  هذا  يف  جدية  جهود  تبذل  حيث  دبي، 

 Construction( اأقل من 14 مرتًا مربعًا لكل فرد امل�صاحة 

مربع  مرت  عن  بريوت  يف  تقّل  وهي   ،)Week, 2010
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واحد)Slemrod, 2011( . اإ�صافة اإىل ذلك، تغيب مفاهيم 

احلفاظ على املياه عمومًا عن هذه امل�صاحات.

املراكز  يف  ملحوظ  ب�صكل  املياه  موارد  اإدارة  اأ�صيئت  لقد 

الأنهار  وُلّوثت  املنفلت.  العمراين  النمو  نتيجة  احل�صرية 

اأو  كبري،  ب�صكل  اجلوفية  واخلزانات  املياه  وجماري 

ا�صُتنزفت، وغالبًا ما ُتركت املياه الآ�صنة من دون معاجلة. 

وجدة،  دبي  مثل  ثراء،  العربية  املدن  اأكرث  اأن  حتى 

ال�صحي  ال�صرف  مياه  بت�صريف  متعلقة  م�صاكل  تواجه 

ومعاجلتها. وغالبًا ما ُيلقى بها بطريقة غري م�صروعة نظرًا 

املطاف  بها  وينتهي  الكفوءة،  الت�صريف  �صبكات  لنق�ص 

.)Keyrouz, 2008( عادة يف ال�صوارع اأو يف البحر

الزراعية  والأرا�صي  الإيكولوجية  الأنظمة  من  الكثري  ُدّمر 

اخلارج  احل�صري  النمو  نتيجة  وحولها  العربية  املدن  يف 

ب�صرا�صة  دّمرت  اأي�صًا،  ذلك  ونتيجة  ال�صيطرة.  عن 

الرعي  ومناطق  املحرجة  واملناطق  الزراعية  الأرا�صي 

وامل�صطحات املائية مثل اجلداول. وتدل على ذلك بو�صوح 

مدن  حول  اخل�صراء  واملناطق  الزراعية  الأرا�صي  خ�صارة 

مثل عّمان وبريوت والقاهرة ودم�صق، بعدما كانت متدها 

بالغذاء وتلطف مناخها وحتمي املدن الواقعة قرب املناطق 

اجلافة من عوا�صف الغبار. عالوة على ذلك، حتول جدول 

ملياه  جوفية  قناة  اإىل  املدينة،  عرب  ميتد  كان  الذي  عّمان، 

يف  امل�صهور  بردى  نهر  يف  ويجري  ال�صحي.  ال�صرف 

ما  وغالبًا  اجلفاف،  مو�صم  خالل  املياه  من  قليل  دم�صق 

بلدان  مدن  ويف  ال�صحي.  لل�صرف  مفتوحة  قناة  يكون 

حتلية  حمطات  على  يرتتب  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص 

املياه وبناء اجلزر ال�صا�صعة تداعيات كارثية على الأنظمة 

 .)Dickie, 2007( الإيكولوجية البحرية يف مياه اخلليج

يف  والن�صاطات  القطاعات  جميع  الطاقة  هدر  يعّم  كذلك، 

املنتجة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  حتديدًا  املدن، 

ال�صتهالك  معدلت  اأعلى  بع�ص  فيها  يوجد  التي  للنفط، 

الفردي للطاقة يف العامل )WRI, 2007(. وينتج هذا جزئيًا 

املنطقة،  يف  الرطوبة  ومعدلت  احلرارة  درجات  ارتفاع  عن 

الهواء  ملكيفات  املفرط  الت�صغيل  عرب  مواجهته  تتم  الذي 

خلقت  ذلك،  على  وعالوة  الطاقة.  من  الكثري  ت�صتهلك  التي 

ال�صيارات  مالكي  عدد  يرتفع  حيث  الإ�صراف،  ثقافة  الرثوة 

حركة  على  ال�صيارات  هذه  وت�صيطر  كبري،  ب�صكل  اخلا�صة 

امل�صاحات  املدن  هذه  يف  وتكرث  املنطقة.  مدن  يف  النقل 

اخل�صراء امل�صتهلكة للمياه، التي يتم توفري ق�صم كبري منها 

للطبيعة  مالئمة  نباتات  اعتماد  يتم  ما  ونادرًا  التحلية،  عرب 

ال�صحراوية وقليلةال�صتهالك للمياه. وكما ذكر اأعاله، تلحق 

املحيطة.  الإيكولوجية  الأنظمة  يف  كبريًا  �صررًا  التحلية 
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التحلية،  عمليات  عن  »العادمة«الناجتة  املياه  وتلقى 

مبلوحتها العالية، يف البحر وتدّمر بالتايل احلياة البحرية. 

واأكرث من ذلك، ت�صتهلك حمطات التحلية الطاقة ب�صكل كبري 

وت�صبب تلوثًا ملحوظًا للهواء. وقد تبقى ممار�صات كهذه يف 

توفر  طاملا  العالية  البيئية  كلفتها  رغم  على  اخلليج  منطقة 

النفط، لكنها �صوف تتوقف ب�صورة مفاجئة عند ن�صوبه.  

التكاليف  من  الكثري  على  التحديات  هذه  جميع  تنطوي 

الكفاءة القت�صادية، ما ي�صكل �صغوطًا جدية على  وعدم 

اقت�صادات البلدان العربية.

III. توفري ظروف املدن اخل�سراء

وادارتها،  املدن  لتخطيط  جديدة  مقاربة  اإىل  حاجة  ثمة 

بيئيًا  امل�صتدام  العمراين  التخطيط  مبادىء  على  بناء 

وظروف  �صيا�صات  توفري  يجب  املجتمعات.  وم�صاركة 

مالئمة لذلك، تاأخذ يف العتبار حماية املناطق الزراعية 

املائية  املوارد  وحماية  وحولها،  املدن  يف  واخل�صراء 

مبان  وت�صييد  جيدة،  عام  نقل  اأنظمة  وخلق  الطبيعية، 

مقت�صدة بالطاقة، وتبّني كفاءة ا�صتخدام املياه، وتطبيق 

ممار�صات  تكفل  �صوف  النفايات.  لإدارة  كفوءة  اأنظمة 

اعتمد جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين معايري لت�سميم ال�سوارع 

اإىل  الرامية   ،2030 خلطة  التوجيهية  املبادئ  مع  تتما�سى  اجلديدة 

اجلمالية  واملزايا  والراحة  ال�سالمة  من  ممكن  مقدار  اأكرب  اإ�سفاء 

احل�سري  الت�سميم  »دليل  وين�س  الإمارة.  �سوارع  جميع  على 

امل�ساة،  متطلبات  بتلبية  يبداأ  اأن  يجب  الت�سميم  اأن  لل�سوارع«على 

ويتكفل باإر�ساء نقاط و�سول �ساملة ومتكاملة، ويعمل على حتقيق 

»ا�ستدامة«التي  مبادرة  يف  املت�سمنة  البيئية  ال�ستدامة  متطلبات 

اأطلقها املجل�س.

ي�سكل الدليل عن�سراً مكماًل لعنا�سر البنية التحتية للنقل واملوا�سالت 

يف اأبوظبي، وفق خطة 2030 الرامية اإىل اإر�ساء منهج يدعم مقومات 

جودة العي�س يف المارة. و�سيطبق هذا املنهج على خمتلف امل�ساريع 

ومرافق  مائية  واجهات  من  املجل�س،  عليها  ي�سرف  التي  التطويرية 

اجتماعية وريا�سية وبيئة طبيعية وتراث ثقايف وا�سرتاتيجيات اإعادة 

التطوير.

الهدف من اإطالق الدليل تقليل اعتماد الأفراد على املركبات اخلا�سة 

يف التنقل، وذلك من خالل توفري �سبكة من املوا�سالت العامة ت�سمل 

اإىل  بالإ�سافة  الرتام،  وخطوط  واحلافالت  ال�سرعة  العالية  القطارات 

منظومة من ال�سوارع اجلديدة وال�سوارع التي اأعيد ت�سميمها لتالئم 

اأكرث  مكانًا  اأبوظبي  من  وجتعل  كافة،  واملوا�سالت  النقل  و�سائل 

�سالمة ومالءمة للم�ساة وم�ستخدمي الدراجات واملوا�سالت العامة. 

الإمارة،  �سوارع  جميع  على  اجلديدة  الت�سميم  معايري  و�ستطبق 

با�ستثناء الطرق ال�سريعة والطرق املوؤدية اإىل الأرياف.

مكونات  جميع  باإدراج  الكفيلة  بالأدوات  امل�سممني  الدليل  ويزود 

املالئم  موقعها  يف  املباين  وواجهـات  الأر�سفـة  بني  الكائنة  املنطقـة 

مفتوحة  جانبية  م�سارات  هناك  و�ستكون  ال�سحيح.  حجمها  ووفق 

اخلدمات  و�سناديق  املرور  واإ�سارات  الإ�ساءة  عن  ف�ساًل  للم�ساة، 

ومقاعد اجللو�س والأ�سجار.

الت�سميم  ال�سوارع  �ستاأخذ  الدليل،  توجيهات  اعتماد  خالل  ومن 

ال�سوارع  ت�سم  مثاًل،  بها.  املحيطة  والأماكن  لالأجواء  وفقًا  املالئم 

ب�سكل  ومظللة  رحبة  جانبية  م�سارات  الت�سوق  مبحالت  املرتبطة 

اأكرب، ومناطق عازلة من خطوط املرور، مع اإمكان وجود مقاه جانبية 

وبع�س الأ�سجار.

اأما ال�سوارع املقامة يف املناطق ال�سكنية املجاورة، فيتم ت�سميمها وفق 

�سرعة املرور املنخف�سة، من خالل تاأمني مناطق عبور اآمنة للم�ساة 

املحلية،  اخلدمات  اإىل  للو�سول  امل�سي  على  ال�سكان  ت�سجيع  بهدف 

وتوفري بيئات هادئة للعائالت.

جملة البيئة والتنمية 

ت�سميم م�ستقبلي ل�سوارع اأبوظبي
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واإنتاج  م�صتدام،  ب�صكل  واملياه  الطاقة  موارد  اإدارة  كهذه 

النظيفة  املياه  وتوفر  فيها،  وحتى  املدينة  قرب  الغذاء 

حلاجات  اخلدمات  وتلبية  خمتلفة،  ل�صتخدامات 

مدنية  جمتمعات  اجلهود  هذه  تخلق  و�صوف  ال�صكان. 

�صحية وقادرة على املناف�صة اقت�صاديًا، تقدم نوعية حياة 

اأف�صل ل�صكانها. 

اأ. ا�ستخدامات الأرا�سي

اأكرث  اأحد  هو  الأرا�صي  ا�صتخدامات  اأوجه  تخطيط 

�صيا�صات التخطيط العمراين فاعلية بالن�صبة للم�صوؤولني 

الإداريني يف املدن والبلديات. يف الواقع، يتاألف تخطيط 

ا�صتخدامات الأرا�صي من قوانني حتدد ما ميكن بناوؤه يف 

�صرورية  اأداة  اإنه  وكميته.  البناء  واأماكن  وحولها،  املدينة 

املدن  لتكوين  ا�صتخدامه  ميكن  العمراين،  للتخطيط 

وحماية  الطاقة  كفاءة  تدعم  بطريقة  تكوينها  واإعادة 

اأخرى  باأدوات  يقرتن  اأن  وينبغي  وال�صتدامة.  البيئة 

اإحدى  للتغيري.  حوافز  توفري  اأجل  من  احل�صرية  لالإدارة 

اأو  زيادة  ميكن  حيث  ال�صرائب،  فر�ص  هي  الأدوات  هذه 

مثاًل  املبيعات  على  اأو  املمتلكات  على  ال�صرائب  تخفي�ص 

التنمية والن�صاطات احل�صرية. وميكن  اأمناط  للتاأثري يف 

معينة  مدن  يف  الأخ�صر  النمو  لت�صجيع  ال�صرائب  فر�ص 

يف بلد ما، ويف الوقت ذاته لتخفيف �صرعة النمو يف مدن 

اأخرى بلغ فيها م�صتويات ل ميكن اإدارتها. 

 

وقبل عر�ص كيفية حتقيق هذا الهدف، يجب اإبداء بع�ص 

املالحظات حول زيادة فاعلية قوانني توزيع ا�صتخدامات 

مع  لتتنا�صب  بحذر  تطويرها  ينبغي  حيث  الأرا�صي، 

املدينة،  يف  املتوفرة  املواقف  اأحجام  مثل  املحلي،  الواقع 

والطوبوغرافيا )الت�صاري�ص( واملناخ. ويجب اأن يوؤخذ يف 

العتبار احلفاظ على املباين والأحياء التي ت�صم اإرثًا ثقافيًا 

اإ�صراك  ال�صروري  من  ذلك،  على  عالوة  وحمايتها.  غنيًا 

تكون  لكي  احل�صرية  الإدارة  يف  املتاحة  الب�صرية  املوارد 

القوانني فاعلة. ويجب على املوظفني الأكفاء اأن ي�صمنوا 

يواكبوا  اأن  وكذلك  وتطبيقها،  املدنية  القوانني  فر�ص 

الإدارة  واأدوات  العمراين  التخطيط  حقل  يف  التطورات 

احل�صرية التي يقدمها. 

اخلليج،  دول  غزت  التي  الزجاجية  ال�سحاب  ناطحات  غابة  و�سط 

البيئية  لعمارة  منوذجًا  ميثل  وهو  الكويت،  مدينة  يف  فريد  مبنى  يقوم 

ي�سم  الذي  العربية،  للمنظمات  الدائم  املقر  العربي.  العامل  يف  احلديثة 

املركزالرئي�سي لل�سندوق العربي لالأمناء القت�سادي والجتماعي، م�سمم 

عليه  تطل  رحب  داخلي  فناء  حول  التقليدي،  العربي  البيت  اأ�س�س  على 

اإل  اخلارج  من  يظهر  ول  الداخل.  اىل  الطبيعة  نقل  وكاأنه  املكاتب،  جميع 

القليل من روعة املبنى، الذي يبدو للزوار من بعد كيلومرتات كتلة مكعبة 

�سخمة من الغرانيت الرمادي، تغطي 54 األف مرت مربع، منقطة بفتحات 

مائلة وخمروطة بعمق يف كل جانب.

ت�سعر واأنت داخل هذا املبنى، الذي اكتمل بناوؤه عام 1994، كاأنك ت�سبح 

يف ال�سوء. ل يزعجك هبوب رياح املكيفات، كما ل تزعجك حرارة. فاأنظمة 

العزل وال�سوء خلقت داخل هذا املبنى بيئة معتدلة مريحة. ي�ستهلك هذا 

بناء زجاجي  التي يحتاجها  الطاقة  اأقل من ن�سف  للبيئة  ال�سديق  املبنى 

املبنى  هذا  يحمل  البيئية،  �سفاته  كل  من  الرغم  وعلى  نف�سه.  باحلجم 

مقومات العمارة احلديثة، بكل تكنولوجياتها املتطورة.

املرتامية  واأبعاده  فحجمه  بالنبهار.  �سعور  يغمرك  املبنى  تدخل  عندما 

�ساعات  هدوء  يف  جتل�س  اأن  ميكنك  اأنفا�سك.  حتب�س  جتعلك  واملرتفعة 

وت�ستمتع  النوافري،  مياه  خرير  اأذنيك  يداعب  الأنتظار،  قاعة  يف  طويلة 

اىل  فوراً،  انتباهك  ويجذب  جهة.  كل  من  بك  املحيط  اخلالب  باجلمال 

الي�سار، �سالل هائل من املياه املتدفقة فوق لوحة من الف�سيف�ساء املغربية 

الزاهية الألوان وامل�سنوعة باليد.

اإذا �سعدت بهدوء على �سّلم الرخام من قاعة النتظار املغربية اىل الطابق 

الأول، وكلما اقرتبت اىل فوق، ميكنك اأن متيز مزيجًا من الأنغام التي هي 

ترى  توقع،  دون  ومن  فجاأة،  املياه.  وخرير  الع�سافري  زقزقة  بني  خليط 

اأمام عينيك اخل�سرة والنور وامل�ساحة الوا�سعة. هذا هو الفناء الرئي�سي، 

وهو عمل معماري يدل على الرباعة والقوة يف اآن.

من  م�سنوعة  املبنى  طوابق  جميع  يف  الغرف  بني  والفوا�سل  اجلدران 

الآخر  الطرف  ترى  اأن  ميكنك  املبنى،  اأطراف  اأحد  يف  وقفت  فاإذا  الزجاج. 

ب�سهولة، ويتخلل نظرك املبنى بكامله. 

اإمكان عزل احلرارة اخلارجية  من التحديات التي �سادفت ت�سميم املبنى 

لزوايا  متاأنية  بدرا�سة  ذلك  اىل  التو�سل  مت  وقد  بال�سوء.  الحتفاظ  مع 

اأ�سعة ال�سم�س التي تنعك�س على املبنى طوال ال�سنة. و�سممت النوافذ يف 

اجتاهات خمتلفة بحيت ل ت�سمح بدخول اأ�سعة ال�سم�س اىل املبنى ب�سورة 

مبا�سرة. كما �سممت النارة الكهربائية لتعطي ال�سوء الطبيعي ولكن من 

الداخلي مفتوح على جهة  اأن تكّون ظالًل. واجلدار الزجاجي للفناء  دون 

ال�سمال مما ي�سمح بدخول ال�سوء بينما يحجب اأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة. 

هو  وتنفيذه،  وت�سميمه  فكرته  يف  العربية،  للمنظمات  الدائم  املقر  اإن 

مقر املنظمات العربية يف الكويت  �ساهد على العمارة البيئية احلديثة
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الإدارة  يف  امل�صاركني  واأولئك  البلديات  موظفي  على  يجب 

اأ�صحاب  �صغوط  مقاومة  على  قادرين  يكونوا  اأن  احل�صرية 

اأن يحاولوا التالعب بقوانني  امل�صالح اخلا�صة، الذين ميكن 

مع  يرتافق  ما  غالبًا  بهذا  فالتدخل  ال�صتخدامات،  توزيع 

حملة �صغوط �صر�صة من امل�صالح القت�صادية املرت�صخة. وقد 

مفاجئ،  غري  وهذا  الف�صاد.  �صكل  حتى  كهذه  �صغوط  تاأخذ 

باعتبار اأن معظم قوانني حتديد ال�صتخدامات �صوف يكون 

ي�صغط  و�صوف  العقارات.  قيمة  على  ملحوظ  تاأثري  لها 

ذلك،  ح�صول  عدم  ل�صمان  واملطّورون  العقارات  اأ�صحاب 

اأن  يجب  وبالتايل،  ممتلكاتهم.  قيمة  تزيد  قوانني  ولو�صع 

ت�صع حاكمية املدينة اآليات كافية، مثل ال�صفافية واملحا�صبة، 

لل�صماح للموظفني مبقاومة �صغوط كهذه ولتوفري �صوابط 

فعالة تبقي الن�صاط العمراين الزائد حتت املجهر.  

والجتماعية  القت�صادية  التاأثريات  تقييم  ال�صروري  من 

املثال،  �صبيل  على  املقرتحة.  التق�صيم  لقوانني  والبيئية 

�صوف توؤثر هذه القوانني ب�صكل كبري على كثافة الن�صاط 

املدينة،  اأنحاء  خمتلف  يف  وتوزعه  اجلاري  القت�صادي 

حمددة  حملية  مناطق  نحو  الن�صاط  هذا  توجه  و�صوف 

اأخذ  يجب  كهذه،  ظروف  ظل  ويف  الآخرين.  عن  وبعيدة 

م�صاألة واحدة يف العتبار هي �صمان الو�صول اإىل و�صائل 

النقل للذين �صوف ي�صعون اإىل العمل يف مناطق الن�صاط 

يتاأثر  �صوف  متاحًا،  ذلك  يكن  مل  اإذا  املتزايد.  القت�صادي 

فاأماكن  �صواء.  حد  على  والعمال  العمل  اأ�صحاب  �صلبًا 

املناطق  من  ب�صهولة  اإليها  الو�صول  ميكن  ل  التي  العمل 

ال�صكنية توفر نوعًا من الظروف املماثلة لظروف النق�ص 

يف فر�ص العمل.

قوانني  تاأثري  عدم  �صمان  من  بد  ل  ذلك،  على  عالوة 

التق�صيم �صلبًا على البنى الجتماعية املوجودة. فال�صماح 

منخف�صة  اأحياء  و�صط  ال�صاهقة  املباين  بت�صييد  مثاًل 

الن�صاطات  من  جديدة  باأنواع  ال�صماح  اأو  الرتفاع، 

يكون  قد  ما،  حي  اإىل  النا�ص  من  كبريًا  عددًا  ت�صتقطب 

تدخل  يجلب  �صوف  احلي.  على  �صلبية  اجتماعية  اآثار  له 

كهذا يف التق�صيم كثافات ون�صاط �صكاين اأعلى بكثري مما 

ميكن للحي ا�صتيعابه.

�سهادة على امكانية اعتماد هند�سة معمارية حديثة مالئمة للبيئة املحلية 

يف وقت كرث فيه التقليد واملحاكاة.

جملة البيئة والتنمية 

http://www.arabfund.org/aohq/kuwait.htm
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بيئية  تاأثريات  كذلك  التق�صيم  لقوانني  يكون  اأن  ميكن   

كبرية جدًا. يف احلقيقة، اإن التق�صيم اأداة رئي�صية حلماية 

حظر  باإمكانه  اإذ  اخل�صراء،  واملناطق  الزراعية  الأرا�صي 

و�صلت  احلظ،  ول�صوء  فيها.  كبري  عمراين  ن�صاط  اأي 

م�صاحة الأرا�صي الزراعية التي ق�صى عليها التمدن خالل 

م�صتويات  اإىل  العربية  البلدان  يف  املا�صية  القليلة  العقود 

ماأ�صاوية. واأقل ما ميكن فعله يف هذه املرحلة هو وقف هذا 

النزف لالأرا�صي الزراعية وامل�صاحات اخل�صراء عرب فر�ص 

اإجراءات �صارمة لتنفيذ القوانني والمتثال لها.

ب. قوانني التق�سيم والكثافة ال�سكانية

املناطق  �صمن  �صحية  وبيئات  �صكانية  لكثافة  الرتويج 

التق�صيم  عربها  ي�صاعد  اأن  ميكن  طريقة  اأف�صل  هو  املبنية 

قوانني  تتيح  اأن  ويجب  ا�صتدامة.  اأكرث  املدن  جعل  يف 

والتجارية  ال�صكنية  ال�صتخدامات  وجود  التق�صيم 

واملوؤ�ص�صاتية  والعامة  والثقافية  والتعليمية  واملكتبية 

تقدم  �صوف  البع�ص.  بع�صها  من  مقربة  على  والرتفيهية 

الأحياء ل�صكانها درجة معينة من ال�صتقالل عرب من�صاآت 

عديدة، مثل املدار�ص واملحال واملكاتب واحلدائق العامة، 

من  اليومية  حاجاتهم  معظم  بتلبية  لل�صكان  ي�صمح  ما 

اأن  ويجب  بعيدة.  م�صافات  التنقل  اإىل  ال�صطرار  دون 

ال�صكانية  فالكثافة  امل�صاة.  حركة  ت�صهيل  مع  هذا  يرتافق 

من  قريبة  م�صافة  �صمن  العي�ص  املدينة  ل�صكان  تتيح 

خدمات كثرية ي�صتعملونها با�صتمرار، منها النقل العام، 

وبالتايل ت�صمح بتقليل العتماد على ال�صيارات.

النا�ص   تتميز الكثافات ال�صكانية باإ�صغال عدد كبري من 

وفورات  حتقيق  اأجل  من  حمددة  منطقة  يف  مبان 

مدنية  خلدمات  كفاءة  اأكرث  توفريًا  يتيح  ما  اقت�صادية، 

اإدارة  اأو  املرافق  اأو  بالنقل  مرتبطة  اأكانت  متنوعة، 

من  كبري  عدد  جمع  على  فقط  هذا  يعتمد  ول  النفايات. 

النا�ص يف منطقة حمددة، بل اأي�صًا على ال�صماح بتواجد 

وثقافية  وتعليمية  ومكتبية  وجتارية  �صكنية  مراكز 

بينها.  التنقل  لت�صهيل  البع�ص  بع�صها  قرب  وترفيهية 

على  ال�صكانية  الكثافة  م�صتويات  تعتمد  اآخر،  بكالم 

بدل  ال�صتخدامات،  املتعدد  التق�صيم  ملمار�صات  الرتويج 

التق�صيم املحدود با�صتخدام واحد الذي حتجز فيه مناطق 

كاملة لغاية واحدة، كاأن تكون �صكنية اأو جتارية اأو عامة. 

ويرغم تنظيم كهذا النا�ص على ال�صفر م�صافات كبرية من 

ال�صكن  مكاين  بني  اليومي  كالتنقل  اأخرى،  اإىل  منطقة 

والعمل. وهو يخلق اأي�صًا ظروفًا ل�صتخدام هذه املناطق 

اأيام حمددة من الأ�صبوع،  اأو  اأجزاء من اليوم  فقط خالل 

بدل ا�صتخدامها ب�صكل متوا�صل. لذلك ُينتج تق�صيم كهذا 

ا�صتغالًل غري كفوء بتاتًا للمدينة، حيث يهدر الكثري من 

الطاقة والوقت يف التنقل.   

 

م�صتمرًا  ا�صتخدامًا  املتعدد  التق�صيم  يتيح  املقابل،  يف 

التنقل.  اإىل  احلاجة  ويقلل  املدينة  يف  حمددة  ملنطقة 

وم�صاحات  جتزئة  متاجر  ي�صم  الذي  املبنى  ويعك�ص 

املتعددة  املناطق  جوهر  �صكنية  ووحدات  للمكاتب 

والعمل  بالعي�ص  للنا�ص  ي�صمح  حيث  ال�صتخدامات، 

والت�صوق يف املنطقة ذاتها.

ال�صحية،  الكثافة  معدلت  حول  عديدة  نظر  وجهات  ثمة 

ول توجد هناك اأرقام �صحرية. لكن املباين التي ت�صم 100 

تقدم  الأر�ص  من  مربع  مرت   1000 لكل  ووظيفة  �صخ�ص 

للمناطق   
2
املرتفعة ال�صكانية  الكثافة  من  مقبوًل  م�صتوى 

تت�صمن  اأن  بد  ول   .)UNEP, 2011a( املركزية  املدنية 

املناطق املرتفعة الكثافة خدمات مدنية مالئمة )نقل عام، 

واإل  مفتوحة،  خ�صراء  وم�صاحات  نفايات(  اإدارة  مرافق، 

ي�صبح ارتفاع الكثافة جمرد حالة من الكتظاظ.

اأنه  اأي�صًا  املرتفعة  الكثافة  ذي  التنظيم  اإيجابيات  من 

ي�صاعد على احلفاظ على الطاقة يف املباين ب�صكل اأف�صل. 

ففي منطقة مرتفعة الكثافة، كالتي ت�صم مباين �صكنية، 

حتمي الوحدات ال�صكنية املنفردة بع�صها البع�ص وبالتايل 

اإىل  ذلك  ويعود  والتربيد.  للتدفئة  اأقل  طاقة  ت�صتهلك 

وعلى  والأ�صفل  الأعلى  من  اأخرى  �صقة  حتدها  ال�صقة  اأن 

الكثافة،  منخف�صة  منطقة  ففي  املقابل،  يف  اجلانبني. 

مفتوح  منزل  كل  يكون  م�صتقلة،  منازل  هناك  حيث 

قوانني  وتوفر  اجلهات.  جميع  من  اخلارجية  البيئة  على 

التق�صيم للكثافة ال�صكانية العالية، التي ت�صمح بارتفاعات 

ال�صم�ص.  حرارة  من  لل�صوارع  حماية  للمباين،  معينة 

اأ�صهل،  ب�صكل  املجاورة  ال�صوارع  الأعلى  املباين  وتظلل 

وت�صهل بالتايل حركة امل�صاة وت�صجعهم.

تغلب الكثافة ال�صكانية املرتفعة على مدن عديدة يف اأنحاء 

العامل العربي، لكن ذلك ي�صتدعي تلبية متطلبات معينة. 

اأن تكون يف مناطق توجد فيها ن�صاطات  فمن ال�صروري 

وترفيهية  وثقافية  وتعليمية  ومكتبية  وجتارية  �صكنية 

قرب بع�صها البع�ص، لت�صهيل التنقل يف ما بينها. ويجب 

فيها  مبا  منا�صبة،  حتتية  بنية  بخدمات  اأي�صًا  تزود  اأن 

م�صاحات عامة خ�صراء ونقل عام جيد.

يف �صاأن مت�صل، يجب تكثيف الرتويج للخدمات التجارية 

النرتنت  عرب  للنا�ص  ميكن  الإلكرتونية.  واحلكومية 

اأكانت  خمتلفة،  بخدمات  ويت�صلوا  بن�صاطات  يقوموا  اأن 

حكومية  اأو  ب�صائع(  ت�صليم  اأو  فواتري  )ت�صديد  جتارية 
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نظام اأرز لتقومي الأبنية اخل�سراء

�سمري طرابل�سي

لالأبنية  لبنانية  مبادرة  اأول  هو  اخل�سراء  الأبنية  لتقومي  اأرز  نظام 

اخل�سراء ذات م�ستويات عاملية، ويتوىل اأعمال منح �سهاداته جمل�س 

لبنان لالأبنية اخل�سراء. اأن�سئ النظام للم�ساهمة يف تنمية ممار�سات 

على  خا�ّس،  ب�سكل  الرتكيز،  مع  وتبّنيها،  لبنان  يف  امل�ستدامة  البناء 

التقييم البيئي ونظام ت�سنيف الأبنية التجارية.

ل بالتف�سيل  يحّدد نظام اأرز لتقومي الأبنية اخل�سراء لكل ر�سيد موؤهِّ

املقا�سد وال�سروط والتقنيات والإ�سرتاتيجيات املطلوبة لإحرازه.

يتمّيز نظام اأرز عن �سائر اأنظمة الت�سنيف العاملية يف اأنه تطّور على 

يد اخلربات اللبنانية يف جمل�س لبنان لالأبنية اخل�سراء بالتعاون مع 

موؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة ملجموعة البنك الدويل.

كان الدافع لإن�ساء نظام اأرز لتقومي الأبنية اخل�سراء الأو�ساع ال�سلبية 

املتمثلة يف ا�ستمرار انقطاع الكهرباء واأ�سعار الطاقة وعدم توافر املوارد 

الأخرى مثل املاء. والهدف منه هو رفع م�ستويات الكفاءة الت�سغيلية 

وتخفي�س التاأثريات ال�سلبية البيئية اإىل اأق�سى حّد ممكن. اإنه نظام 

باأن  �سّك  ول  لبنان.  يف  القائمة  لالأبنية  الت�سغيلي  الأداء  لت�سنيف 

اأ�سحاب الأمالك ومديريها ميكن اأن يخف�سوا تكاليف ت�سغيل اأبنيتهم 

مع زيادة اإنتاجية اإ�سغالها يف اأجواء مالئمة للبيئة.

�سهر حزيران/ والت�سنيف يف  التقومي  اأداة  باإطالق  الحتفال  قبيل 

من  وافًرا  عدًدا  اخل�سراء  لالأبنية  لبنان  جمل�س  نّظم   2011 يونيو 

�ساعات التدريب ومّت تاأهيل املر�سحني الذين ا�ستوفوا املتطّلبات. اأّما 

البناء ومعرفة  التقومي فهم ممار�سون ذوو خربة يف �سناعة  خرباء 

اأكيدة يف عمليات تاأهيل نظام اأرز للتقومي.

ل طلبًا للح�سول على  اأول من �سجَّ كانت نقابة املهند�سني يف بريوت 

�سهادة تقومي بح�سب نظام اأرز ملبنى مقّرها الرئي�سي. كما اإّن مالكني 

للبدء  املطلوبة  الوثائق  اإعداد  على  حاليًا  يعملون  معروفني  اآخرين 

الأبنية  باأن  اقتناع  على  الأبنية  اأ�سحاب  بات  وقد  التقومي.  بعملية 

اإ�سغال  معّدلت  ذات  تكون  تقومي  �سهادات  على  احلائزة  امل�سّنفة 

الأداة  هذه  وبا�ستخدام  قيمتها.  وترتفع  اأف�سل  اإيجار  وبدلت  اأعلى 

ويجدون  ال�ستدامة  على  الرتكيز  البناء  اأعمال  م�سوؤولو  ي�ستطيع 

اأو  الراأ�سمالية  التح�سينات  درا�سة  عند  اخليارات  من  مزيداً  اأمامهم 

تطبيق اأف�سل املمار�سات، كما تتاح لهم فر�سة معايرة وقيا�س فوائد 

خمتلف خ�سائ�س واإجراءات البناء.

ت�سفر اإجراءات التقومي عن تقرير اإلكرتوين اآيل ي�ساهم يف تقييم فر�س 

وتكامل  البيئية  التاأثريات  وخف�س  الطاقة  وفورات  من  ال�ستفادة 

الأهداف العامة واملمار�سات والتوفري يف تكاليف ال�سيانة.

قواعد  مدّونة  على  التوقيع  امُلجازين  التقومي  خرباء  على  يتوّجب 

وُيطلب منهم  الأبنية اخل�سراء  لتقومي  اأرز  بنظام  اخلا�سة  ال�سلوك 

اأكان  التقّيد مب�سمونها، مع عدم جواز اأي ت�سارب يف امل�سالح �سواء 

ظاهراً اأم ل. اأما املالكون فباإمكانهم التقّدم باعرتا�س يف حال حرمانهم 

املطالبات  تلك  مبثل  البّت  وينبغي  التاأهيل.  متطّلبات  بع�س  من 

�سمن مهلة حمّددة.

ي�سرف على اأعمال وحدة نظام اأرز لتقومي الأبنية اخل�سراء ويراقب 

اأداءها جمل�س اأمناء ي�سّم جهات بارزة يف �سناعة البناء يف لبنان.

توفري  منها  فوائد،  جملة  هذا  الت�سنيف  نظام  عن  ينجم  اأن  يوؤمل 

الطاقة  كلفة  على  والتاأثري  الإنتاجية  تاأكيدات  تدعم  ثابتة  معلومات 

الطاقة  ا�ستهالك  حول  اأ�سا�سية  بيانات  واإعداد  البيئية،  والب�سمة 

واملاء حاليًا يف كافة الأبنية يف لبنان. و�سُتتاح لأ�سحاب الأمالك و�سيلة 

املنح  متويل  عن  والبحث  متدنية  بفوائد  التمويل  اإمكانات  لدرا�سة 

وال�ستفادة من احلوافز امُلتاحة التي توّفرها امل�سارف اللبنانية.

الدكتور �سمري طرابل�سي، رئي�س جمل�س لبنان للأبنية اخل�رضاء.

)ت�صديد ر�صوم اأو جتديد وثائق(، وبالتايل ميكنهم احلد 

من تنقالتهم. وهذا يجلب فوائد عدة مماثلة لتلك الناجمة 

عن ارتفاع الكثافة ال�صكانية، من �صمنها تخفيف ازدحام 

ال�صري وتخفي�ص ا�صتهالك الطاقة للنقل وا�صتغالل الوقت 

بفاعلية اأكرب.

على  للحفاظ  البناء  عمليات  تو�صع  مراقبة  ال�صروري  من 

من  بكل  طبعًا  مرتبط  فالتو�صع  �صحية.  �صكانية  كثافات 

ويعتمد  املدن.  نحو  والهجرة  الطبيعي  ال�صكاين  النمو 

�صبطه جزئيًا على الإدارة احل�صرية الفعالة، كما هي احلال 

يف قوانني التق�صيم التي تروج لكثافات �صكانية مرتفعة، 

اأو على توفر النقل العام ب�صكل كاف. ويعتمد كذلك على 

تدخالت اأخرى يف ال�صيا�صة العامة غري مرتبطة مبا�صرة 

التخطيط  ملعايري  الرتويج  مثل  العمراين،  بالتخطيط 

ونوعية  القت�صادية  الفر�ص  حت�صني  واأي�صًا  العائلي، 

احلياة خارج املراكز املدنية الرئي�صية.
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ج. التنقل يف املدينة

العالية  املدنية  املناطق  اقرتان  يجب  اأعاله،  ذكر  كما 

يف  التنقل  ت�صّهل  العام  للنقل  كفوءة  باأنظمة  الكثافة 

اأنحاء املدينة. ومع اأن ف�صاًل اآخر من هذا التقرير يتطرق 

هنا  املالحظات  بع�ص  اإبداء  من  بد  ل  النقل،  قطاع  اإىل 

التي  املرتفعة  ال�صكانية  بالكثافة  الوثيق  ارتباطه  ب�صبب 

تتيح لأنظمة النقل العام اأن تكون اأكرث فعالية من حيث 

خدمة  وت�صّهل  اقت�صادية  وفورات  حتقق  فهي  الكلفة. 

عدد كبري من النا�ص يف مناطق �صغرية ن�صبيًا. وبعك�ص 

ت�صغل  والقطارات،  البا�صات  مثل  العام،  النقل  و�صائل 

ال�صيارات اخلا�صة م�صاحات كبرية اأثناء توقفها و�صريها 

لكل  ميكن  حيث  ت�صتوعبه،  الذي  النا�ص  عدد  اإىل  ن�صبة 

مربعة،  اأمتار   8 نحو  اإىل  ت�صل  م�صاحة  حتتل  اأن  �صيارة 

معظم  يح�صل  ما  وهو  مركونة  تكون  حني  خالية  وهي 

اثنان.  اأو  واحد  راكب  ي�صتقلها  ما  جدًا  وغالبًا  الوقت، 

ا�صتخدام  يف  كفاءة  عدم  اخلا�صة  ال�صيارات  كرثة  وتنتج 

امل�صاحة امُلدنية النادرة والقيمة. 

العربية،  البلدان  يف  العام  النقل  باأنظمة  الهتمام  ازداد 

احلالت.  بع�ص  يف  وقبله  املا�صي  العقد  خالل  حتديدًا 

حتى الآن، القاهرة هي املدينة العربية الوحيدة التي متلك 

التكاليف  باعتبار  مفاجئ  غري  وهذا  حديد.  �صكك  نظام 

الثمانينات،  يف  القاهرة  مرتو  افتتح  لإن�صائه.  الباهظة 

وهو يخ�صع لتو�صيع م�صتمر. وتعود قطارات ال�صكندرية 

مكة  مرتو  د�صن  وقد  ال�صتعمارية.  احلقبة  اإىل  وتون�ص 

اأبوظبي على ان�صاء �صبكة مرتو. ويتم  عام 2010، وتعمل 

من  عدة،  عربية  مدن  يف  حديد  �صكك  لأنظمة  التخطيط 

�صمنها اجلزائر ووهران والدار البي�صاء والدوحة والكويت 

واملنامة والرباط والريا�ص. ويف عّمان، يجري حاليًا بناء 

ممرات  على  ت�صري   )RBT( �صريعة  مرور  با�صات  نظام 

خا�صة بها. 

اإىل  جزئيًا  ذلك  ويعود  الأكرب.  الهتمام  دبي  مرتو  ينال 

املوارد الكبرية التي خ�ص�صت لتطويره، وجزئيًا لأن دبي، 

ي�صتقطب  عمراين  كنموذج  برزت  لالأ�صواأ،  اأو  لالأف�صل 

ويبقى  و�صواه.  العربي  العامل  يف  به  ويحتذى  الأنظار 

اأنه د�صن  من املبكر احلكم على جدوى مرتو دبي باعتبار 

حديثًا، عام 2009، واأنه مل ي�صغل �صوى اثنني من خطوطه 

ملكية  تلعب  ذلك،  على  عالوة  املرحلة.  هذه  يف  فقط 

ال�صيارات اخلا�صة دورًا مركزيًا جدًاَ يف حياة �صكان دبي، 
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مدينة م�سدر يف اأبوظبي

حممد الأ�سد

اأبوظبي  لها حكومة  ت�سوراً  م�سدر مدينة خمططة جديدة و�سعت 

والهدف منها اأن تكون جمتمعًا خاليًا متامًا من الكربون والنفايات. 

م�سروع املدينة، الذي ُيتوقع اأن يكلف نحو 20 بليون دولر، هو قيد 

الن�ساء حالياً ومن املقرر اجناز املرحلة الأوىل منه �سنة 2015 واملرحلة 

النهائية بني 2020 و2025.

يجتذب جزء من امل�سروع تكنولوجيا الطاقة النظيفة وامل�ست�سارين 

للطاقة  ال�سيليكون  »وادي  املدينة  جلعل  وامل�ستثمرين  واملتعهدين 

الوكالة  املدينة  ت�ست�سيف  و�سوف  والبديلة«.  واخل�سراء  النظيفة 

بتكنولوجيات  الهتمام  هذا   .)IRENA( املتجددة  للطاقة  الدولية 

الطاقة املتجددة هو جزء من جهد يهدف اىل تنويع اقت�ساد اأبوظبي 

بعيداً عن اعتماد كبري على �سادرات النفط وحتويله اىل اقت�ساد قائم 

على ال�سناعة واملعرفة.

اأبوظبي.  مدينة  �سرق  كيلومرتاً   17 بعد  على  اجلديدة  املدينة  تقع 

واملق�سود  مربعة،  كيلومرتات  �ستة  م�ساحته  موقعًا  �ستحتل  وهي 

اأن ت�ستوعب 90000 �سخ�س )50000 مواطن و40000 زائر(.  منها 

ممت من ل �سيء، هي متّكن من جت�سيد اأفكار  وكم�ستوطنة كبرية �سُ

لن تكون عملية يف م�ستوطنات ُمُدنية قائمة. فاملدينة بكاملها، على 

�سبيل املثال، ترتفع 7،5 اأمتار عن �سطح الأر�س، لذلك فان خدمات 

البنية التحتية، مثل النقل، �ستكون داخل قاعدة مرتفعة.

مما�سي  وجود  لتاحة  بع�س  من  بع�سها  قريبًا  املدينة  اأبنية  تقع 

مظللة. وتتخذ الأبنية �سكاًل مائاًل من الجتاهات الرئي�سية الأربعة 

هند�ستها  وجت�سد  املبا�سرة.  ال�سم�س  اأ�سعة  تاأثريات  لتخفي�س 

املعمارية ميزات تقليدية تتاأثر بالعوامل اخلارجية مثل اأبراج الرياح 

وو�سائل تظليل متنوعة. ولن ي�سمح لل�سيارات بدخول املدينة، لكن 

�سيكون عليها اأن تتوقف عند حدودها اخلارجية. و�سيكون النتقال 

داخل املدينة بوا�سطة نظم نقل عامة �سريعة جماعية وخا�سة اأو عن 

ة يجعل م�سافات امل�سي يف حد اأدنى.  طريق امل�سي. وكون املدينة ُمدجمَّ

ال�سم�سية  وهي �سوف تعتمد على موارد طاقة بديلة، منها الطاقة 

طاقة  حمطة  بينها  من  اجلوفية،  احلرارية  والطاقة  الرياح  وطاقة 

نفاياتها  تدوير  يعاد  �سوف  ذلك،  اىل  وا�سافة  بالهيدروجني.  تعمل 

ال�سلبة وال�سائلة.

املدينة  انتقادات  وان�سبت  كبري.  جلدل  م�سدر  مدينة  تعر�ست 

املخططة على كلفتها املفرطة واعتمادها الكلي على املدخالت الأجنبية 

اإن ارتفاع تكاليف كثري من احللول املوفرة للطاقة  ل املحلية. ويقال 

التي يتم تطويرها من اأجل املدينة جتعل تنفيذها على نطاق وا�سع 

غري اقت�سادي. وتبعًا لذلك، فان املدينة هي م�سروع غري م�ستدام قد 

ي�سبح رمزيًا اىل حد بعيد.

اإن من ال�سروري  اأخرى، تقول احلجج الداعمة للم�سروع  ومن جهة 

تخ�سي�س موارد مالية كبرية مل�سروع رائد يق�سد به اأن يكون منوذجًا 

الن�ساطات  اأجل  من  املوارد  هذه  من  كثري  اىل  حاجة  هناك  وان  اأولياً، 

تطويره  ويتم  امل�سروع  يتحقق  اأن  وبعد  والمنائية.  البحثية 

فيه على  املتج�سدة  ا�ستن�ساخ احللول  بالمكان  �سيكون  واختباره، 

نطاق وا�سع وبطريقة قليلة الكلفة، وتكرارها اىل حد بعيد، وتكييفها 

يف اأماكن اأخرى.

د. حممد الأ�سد هو رئي�س مركز درا�سات البيئة املبنية يف عّمان
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ذلك،  مع  العام.  للنقل  تقبلهم  مدى  الوا�صح  غري  ومن 

اأهم  من  عددًا  اأ�صاًل  ي�صمل  النظام  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

الوجهات يف دبي. وميكن للذين يقطنون ويعملون قرب 

دون  من  املدينة  يف  ب�صهولة  العي�ص  املرتو  خطوط  اأحد 

امتالك �صيارة. 

�صديقة  العربية  املدن  جعل  اإىل  اأي�صًا  ملحة  حاجة  ثمة 

فقد  مالئمًا.  هذا  يكون  حيث  للدراجات  وحتى  للم�صاة، 

معظم  ويف  مفرط.  ب�صكل  اخلا�صة  ال�صيارات  هيمنت 

�صبه  لال�صتخدام  ال�صاحلة  الأر�صفة  تكون  احلالت، 

ال�صوارع  عبور  من  امل�صاة  يتمكن  ل  ما  وغالبًا  غائبة. 

ب�صبب الزدحام اأو �صرعة ال�صيارات، ما يحد من اإمكانية 

هيمنة  تعزيز  ذلك  �صاأن  ومن  دونها.  يحول  اأو  تنقلهم 

لت�صهيل  عديدة  اإيجابيات  هناك  املدينة.  على  ال�صيارات 

حركة امل�صاة، منها تخفيف تلوث الهواء، واإعطاء الفر�صة 

تكاليف  وتخفي�ص  �صحية،  حياة  اأ�صاليب  لتباع  لل�صكان 

ومراكز  النا�ص  بني  املبا�صر  النخراط  وت�صجيع  النقل، 

للتنقل  بديلة  اأ�صاليب  ت�صجيع  يجب  كذلك  اخلدمات. 

ذلك  يعتمد  و�صوف  الهوائية.  الدراجات  مثل  املدينة،  يف 

كما  للدراجات  خا�صة  ممرات  توفري  على  كبري  ب�صكل 

تخطط له اأبوظبي مثاًل.

امل�ستويات  على  احل�سرية  الإدارة  اأنظمة  د. 

املحلية واملرتوبولية واملناطقية والوطنية

هذه التدخالت املختلفة مقيدة جزئيًا بال�صيا�صات املوجودة 

العربية.  البلدان  يف  احل�صرية  الإدارة  على  توؤثر  التي 

مركز  لكل  بل  اجلميع«،  يالئم  واحد  »معيار  يوجد  فال 

وجغرافية  اجتماعية-اقت�صادية  خ�صو�صية  وحي  مدين 

املناطق  وم�صتخدمي  ل�صكان  يكون  اأن  يجب  خمتلفة. 

ويتطلب  اإدارتها.  طريقة  يف  راأي  املدينة  داخل  املختلفة 

لإدارة  كبرية  �صلطة  املنتخبة  البلدية  املجال�ص  اإعطاء  ذلك 

البلدية  املوؤ�ص�صات  جتاوب  ت�صمن  لآليات  والرتويج  املدن 

م�صوؤولة  اأي�صًا  وتكون  ال�صكان،  حاجات  مع  وموظفيها 

ا�صتقاللية  كهذه  م�صوؤوليات  ت�صّهل  �صوف  ناخبيها.  اإزاء 

تلبي  ال�صتخدامات  متعددة  كوحدات  واملناطق  الأحياء 

احلاجات اليومية املختلفة ل�صكانها.

البلدان  يف  تدريجًا  البلدية  النتخابات  انت�صار  يزداد 

العربية  واململكة  قطر  مثل  بلدان  �صهدتها  فقد  العربية. 

مثل  اأخرى  بلدان  يف  بينما  الأوىل،  للمرة  ال�صعودية 

ن�صف  من  اأكرث  منذ  بلدية  انتخابات  تنظم  مل  البحرين 

�صوف  التي  ال�صلطة  حجم  ملعرفة  النتظار  ويجب  قرن. 

تتمتع بها تلك املجال�ص املنتخبة، ومدى تلبيتها حلاجات 
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ال�صكان على م�صتوى الأحياء ال�صغرية.  

على  عديدة  عمرانية  قرارات  اتخاذ  يجب  اأنه  الوا�صح  من 

اأو  املرتوبويل  امل�صتويني  على  ولي�ص  املحلي،  امل�صتوى 

الوطني فقط. لكن ل ميكن جتاهل حقيقة اعتماد جوانب 

حمددة من الإدارة احل�صرية، مثل اإدارة النفايات والنقل اأو 

القت�صادية  الوفورات  على  التحتية،  البنى  خدمات  توفري 

ككل.  املرتوبولية  املدنية  امل�صاحات  تغطية  اإىل  وحاجتها 

املدنية  املناطق  خمتلف  بني  كبريًا  تن�صيقًا  ذلك  ويتطلب 

الواقعة �صمن مركز مرتوبويل ما.

التخطيط  �صيا�صات  بع�ص  تبقى  �صوف  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

تطوير  اإىل  حاجة  يف  ال�صاملة  وا�صرتاتيجياته  العمراين 

على امل�صتويني املناطقي والوطني. ويت�صمن ذلك ت�صجيع 

اأو  الزراعية  املناطق  وحماية  معينة،  مناطق  يف  النمو 

يف  الع�صوائية.  امل�صتوطنات  �صيطرة  من  الطبيعية 

العمراين  للتخطيط  الراهنة  اجلهود  تركز  ال�صعودية، 

من  البالد  تعرب  تنمية  ممرات  �صل�صلة  خلق  على  الوطني 

ال�صرق اإىل الغرب ومن ال�صمال اإىل اجلنوب، وتهدف اإىل 

زيادة تنمية املدن املتو�صطة وال�صغرية الواقعة على طول 

هذه املمرات. فهذه املدن تبعد م�صافة مقبولة عن بع�صها 

حتتية  بنى  خدمات  على  جميعها  وحتتوي  البع�ص، 

و�صبكات  ال�صحي  وال�صرف  واملياه  كالطرق  م�صتدامة 

الكهرباء. وي�صّهل ذلك قدرتها على ا�صتيعاب منو اإ�صايف 

 Al-Asad( كمدن منفردة وكمجموعة مدن على حد �صواء

 .)and Musa, 2002
 

من ال�صروري اإعادة �صياغة اأمناط تخطيط املدن العربية 

املوارد  ت�صتخدم  اأن  الهدف  كان  اإذا  وحكمها  واإدارتها 

يف  التلوث  م�صتويات  على  وحتافظ  بكفاءة،  الطبيعية 

وتدير  الطاقة،  ا�صتهالك  يف  وتتحكم  الدنيا،  حدودها 

مواردها املائية ب�صكل م�صتدام. وت�صاعد الظروف املتاحة 

م�صوؤويل البلديات على حتقيق هذا التحول. �صوف يكون 

العمراين  التخطيط  يف  ا�صتدامة  اأكرث  اأمناط  لتطبيق 

اإيجابي هائل على نوعية حياة �صكان املدن، وكذلك  تاأثري 

 .
3
تاأثريات مالية واقت�صادية اإيجابية على البلدان العربية

م�سرف لبنان ُي�سّجع التحّول اإىل الأخ�سر

بيار اخلوري

احل�سول  ميكن  التي  اخل�سراء  القرو�س  بدعم  لبنان  م�سرف  يقوم 

كان  التمويل.  تكلفة  فوق   ٪2 حواىل  تبلغ  متدّنية  فائدة  لقاء  عليها 

الغر�س الأ�سا�سي من هذه القرو�س التي تقّدمها امل�سارف التجارّية هو 

ع  دعم امل�ساريع ال�سناعية والزراعية ال�سديقة للبيئة، لكن مّت التو�سّ

وكذلك  البيئية،  وال�سياحة  اخل�سراء  العمارة  دعم  لت�سمل  نطاقها  يف 

املعتمدة. ولزيادة  البيئية  املعايري  القائمة لتتالءم مع  املرافق  جتديد 

ال�ستفادة من هذه الآلّية مّت التفاق بني م�سرف لبنان وبرنامج الأمم 

املتحدة الإمنائي على اإن�ساء »املبادرة الوطنّية لكفاءة الطاقة والطاقات 

املتجّددة«، بهدف متويل م�ساريع كفاءة الطاقة واأنواع الطاقة املتجّددة 

والعمارة اخل�سراء يف جميع اأنحاء الأرا�سي اللبنانية.

الأمم  وبرنامج  لبنان  وّقع م�سرف  املجال  التعاون يف هذا  ولت�سهيل 

املتحدة الإمنائي، يف 14 حزيران/يونيو 2010، مذّكرة تفاهم لتكون 

اإطاراً لتن�سيق العمل بينهما من اأجل جذب اجلهات املانحة واملنظمات 

املتجددة.  والطاقات  الطاقة  لكفاءة  الوطنية  املبادرة  لدعم  الدولية 

بتنظيم  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  لبنان  م�سرف  يقوم  كما 

التجارية  امل�سارف  ت�ستهدف  القدرات  وبناء  التوعية  لن�سر  برامج 

وامل�ستهلكني النهائيني يف لبنان لزيادة الإقبال على م�ساريع كفاءة 

الطاقة والطاقة املتجددة.

ومن املقّرر اأن تقوم املبادرة الوطنية بو�سع جمموعة معايري لتقييم 

اإجراءات  لت�سهيل  وذلك  اخل�سراء،  القرو�س  لطلبات  الفنية  الأهلية 

املعايري  هذه  اإىل  ال�ستناد  يتّم  و�سوف  القرو�س.  على  احل�سول 

ل اإىل التقييمات والإثباتات الفنية اخلا�سة بامل�ساريع اخل�سراء  للتو�سّ

يف  ومقّره  الطاقة  حلفظ  اللبناين  املركز  عرب  لبنان  مل�سرف  املقّدمة 

وزارة الطاقة واملياه.

عقد  لبنان  م�سرف  مع  الأوروبي  الحتاد  وّقع  ذلك،  موازاة  ويف 

منحة بقيمة 15 مليون يورو وبرنامج القرو�س املي�ّسرة »كفالت«، 

واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  الالزم  التمويل  لتوفري  �س  املخ�سّ

احلجم، وذلك لت�سجيع ال�ستثمار يف جمالت كفاءة الطاقة وتقنّيات 

الطاقة املتجددة. 

ويوؤمل اأن ت�ساهم املبادرة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقات املتجّددة 

يف  دولر  مليون   500 حواىل  بحدود  ال�ستثمارات  حجم  زيادة  يف 

فائدة متدّنية  امل�ساريع مبعدلت  لتمويل  القادمة  القليلة  ال�سنوات 

اأن  الأجل ميكن  ال�سفر باملئة، وفرتات �سداد طويلة  اإىل  جداً قد ت�سل 

ت�سل اإىل 14 �سنة، على اأن ُتعطى اأي�سًا فرتات �سماح متفاوتة. 

بيار اخلوري، مدير امل�ساريع، املركز اللبناين حلفظ الطاقة، لبنان.   
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 الق�سم الثاين: املباين

I. مقدمة

اأ. الإطار  

نظرًا  اأ�صا�صي  ب�صكل  البناء  قطاع  التخ�صري  ي�صتهدف 

حلجم التاأثريات البيئية الناجمة عن املباين واأعمال البناء. 

ا�صرتاتيجيات  اإىل  ال�صعي  فر�ص  اجلزء  هذا  ي�صتك�صف 

يف  اأكان  �صواء  وتاأثرياته،  البناء  قطاع  يف  الأخ�صر  التحول 

القت�صادي  اجلدل  ويعر�ص  املوجودة.  اأو  احلديثة  الأبنية 

وكذلك  م�صتدام،  بناء  قطاع  لتحقيق  والبيئي  والجتماعي 

الظروف الواجب توفريها لهذه الغاية. اأما الهدف الأ�صمل، 

فهو ت�صجيع عمل احلكومات العربية على خمتلف م�صتويات 

ال�صيا�صة لال�صتفادة من الفر�ص التي تتيحها كفاءة املوارد 

اإطار العر�ص تغطية �صاملة للجوانب  يف املباين. ول يتيح 

يركز  لذلك،  باأ�صرها.  اخل�صراء  للمباين  والتقنية  العملية 

ول  الجتماعي-القت�صادي  اجلانب  على  التحليل  هذا 

يعر�ص جميع فر�ص تخ�صري قطاع البناء وا�صرتاتيجياته. 

ممار�صات  يف  والفوارق  الكبرية  التجارب  يلحظ  اإذ  وهو 

البناء داخل البلدان العربية، يركز على التحديات والفر�ص 

امل�صرتكة التي تولدها الأمناط ال�صائدة يف اأنحاء املنطقة.

ب. التعريف 

لو�صف  اخل�صراء  املباين  مفهوم  ي�صتعمل  الف�صل  هذا  يف 

الطاقة،  ا�صتخدام  يف  عالية  بكفاءة  تتميز  التي  املباين 

ال�صحة  وحت�صني  واملواد،  املياه  ا�صتهالك  وتخفي�ص 

حياة  دورة  ر�صم  ي�صمل  وهو   .  )UNEP, 2011b(والبيئة

التكاليف والفوائد. اإن تخفي�ص ا�صتهالك الطاقة واملياه يف 

مبنى ما على املدى الطويل مهم جدًا لتحقيق حتول م�صتدام 

اأخرى متعلقة بالأبنية  يف قطاع املباين. وتت�صمن مفاهيم 

املنخف�صة  ال�صلبية  واملنازل  امل�صتدامة  املباين  اخل�صراء 

الب�صمة البيئية )passive houses( واملباين الإيكولوجية 

على  الرتكيز  هو  بينها  والفارق  بالطاقة.  الكفوءة  وتلك 

الآثار  لتقليل  حمددة  واجتماعية  بيئية  ومنهجيات  جوانب 

البيئية. و�صوف يكون لتخ�صري قطاع البناء تاأثريات وا�صعة 

مواد  مثل  به،  مرتبطة  اأخرى  اقت�صادية  ن�صاطات  على 

البناء والنقل واإدارة النفايات والطاقة واملياه ومعاجلة مياه 

اإلقاء نظرة منهجية  ال�صرف ال�صحي. لذلك، من املهم جدًا 

اأجل  من  القطاعات،  هذه  بني  التفاعالت  على  متكاملة 

درا�صة املدى ال�صامل لفر�ص التخ�صري واقت�صادياته، لي�ص 

على �صعيد قطاع واحد حمدد، بل لالقت�صاد باأ�صره.

  

ج. نظرة عامة على قطاع البناء

ت�صمل الجتاهات التي تقود الطلب على املباين يف املنطقة 
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وترتاوح  ال�صريع.  والتمدن  ال�صكاين  النمو  ارتفاع  العربية 

يف  و6   2 بني  العربية  املدن  يف  ال�صكاين  النمو  معدلت 

UN-( كلها  للمنطقة  املئة  يف   3.8 معدل  مع  �صنويًا،  املئة 

Habitat, 2008(. وجتعل هذه الجتاهات قطاع البناء اأحد 
لتقرير  ووفقًا  العربية.  املنطقة  يف  منوًا  القطاعات  اأ�صرع 

 Global Construction Perspectives حديث �صادر عن 

ُي�صرف  اأن  يتوقع   ،)and Oxford Economics  )2011
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  البناء  على  دولر  تريليون   4.3

تراكميًا  منوًا  ميثل  ما  املقبل،  العقد  خالل  اأفريقيا  و�صمال 

البناء  من  الأكرب  اجلزء  ه  يوجَّ و�صوف  املئة.  يف   80 قدره 

وجتارية  �صكنية  مبان  �صمنها  من  جديدة،  م�صاريع  نحو 

وعامة كامل�صت�صفيات واملدار�ص. ويف ما يتعلق بامل�صاهمة 

يف النمو القت�صادي، ي�صكل قطاع البناء والإن�صاءات بني 

 
4
6 و12 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل للبلدان العربية

ويوظف بني 9 و15 يف املئة من القوة العاملة املحلية، كما 

يظهر يف اجلدول 1، ما يجعله من بني القطاعات الثالثة 

القطاعني  بعد  العربية  البلدان  يف  للتوظيف  الرئي�صية 

واإح�صاءات  التقديرات  هذه  على  وبناء  والزراعي.  العام 

 10 يف  البناء  قطاع  وظائف  حول  الدولية  العمل  منظمة 

بلدان عربية )البحرين، م�صر، العراق، الكويت، املغرب، 

العربية  الإمارات  �صورية،  قطر،  الفل�صطينية،  الأرا�صي 

املتحدة، اململكة العربية ال�صعودية(، يعمل يف القطاع اأكرث 

.)ILO, 2008( من 7 ماليني �صخ�ص يف هذه البلدان

مدفوعًا بهذه الجتاهات، ي�صاهم قطاع البناء ب�صكل كبري 

املخزون  ي�صكل  ذاته،  الوقت  يف  القت�صادي.  النمو  يف 

كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف م�ست�سفى ال�سمال

مركز ال�سمال ال�ست�سفائي هو م�ست�سفى خا�س ي�سم 140 �سريراً يف 

زغرتا �سمال لبنان. ب�سبب النقطاع املتكرر للتيار الكهربائي، توفر 

املركز. وقد  ي�ستهلكها  التي  الطاقة  املئة من  املولدات اخلا�سة 70 يف 

اإدارة  فقررت   ،2006 عام  دولر   383000 نحو  فاتورته  جمموع  بلغ 

املركز اإجراء عملية تدقيق اأ�سفرت عن التو�سيات الآتية: 

• حت�سني �سيانة معدات تكييف الهواء	

• ا�ستخدام الإنارة املقت�سدة بالطاقة	

• العزل احلراري ل�سطح املبنى	

• ومراقبة 	 ل�سبط  برنامج  وهو  الطلب،  اإدارة  نظام  ا�ستخدام 

ا�ستهالك الطاقة.

منذ تطبيق هذه الإجراءات عام 2007 تقّل�س اإجمايل ا�ستهالك الطاقة 

دولر   78000 نحو  تخفي�س  اإىل  اأدى  ما  املئة،  يف   20 بن�سبة  املركز  يف 

من فاتورة الطاقة و410 اأطنان من انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكربون 

 85000 يتجاوز  مل  امل�سروع  يف  ال�ستثمار  حجم  اأن  والالفت  �سنويًا. 

دولر ميكن ا�سرتدادها يف خالل عام، وبالتايل ميكن تطبيق اإجراءات 

مماثلة يف معظم امل�ست�سفيات واملباين امل�سابهة يف لبنان ودول اأخرى 

مركز  قرر  وقد  خارجية.  مالية  م�ساعدة  اأي  دون  من  املنطقة  يف 

ال�سمال ال�ست�سفائي ال�ستفادة من خرباته يف هذا امل�سروع وتطبيقه 

يف م�ست�سفى جديد يف مدينة جونية ال�ساحلية، �سمال بريوت.

يعتمد لبنان ب�سكل كبري على واردات الطاقة، وقد ا�ستورد 97 يف املئة 

للطاقة،  م�ستهلك  اأكرب  ثاين  املباين  وتعد   .2005 عام  حاجاته  من 

بح�سة تبلغ نحو 30 يف املئة، بينما يحل قطاع النقل يف املرتبة الأوىل 

الأ�سواق  يف  الطاقة  اأ�سعار  يف  احلاد  الرتفاع  ومع  ثالثًة.  وال�سناعة 

الأ�سعار يف لبنان، �سكلت حاجات �سركة كهرباء  العاملية ودعم هذه 

لبنان وحدها 21 يف املئة من موازنة الدولة يف كانون الثاين )يناير( 

2008. عالوة على ذلك، يعاين املواطنون من انقطاع متكرر للتيار 

وعدم  التوزيع  وخطوط  الطاقة  حمطات  لتهالك  نظراً  الكهربائي 

للح�سول  ملحوظة  اإ�سافية  اأكالف  حتمل  اإىل  وي�سطرون  كفايتها، 

على الطاقة من مولدات خا�سة. 

والطاقات  الكفوءة  للطاقة  الكبرية  الإمكانات  تبقى  ذاته،  الوقت  يف 

منها،  اجلديدة  وحتديداً  فاملباين،  م�ستغلة.  غري  لبنان  يف  املتجددة 

اأو  الكفوءة  والإنارة  احلراري  العزل  مثل  تقنيات  عادة  ت�ستخدم  ل 

مركز  م�سروع  ويبنّي  ال�سم�سية.  بالطاقة  تعمل  التي  ال�سخانات 

كبري  ب�سكل  الطاقة  ا�ستهالك  تقلي�س  اإمكانية  ال�ست�سفائي  ال�سمال 

قد ي�سل اإىل 60 يف املئة، مع تخ�سي�س ا�ستثمارات اإ�سافية ترتاوح بني 

10 و20 يف املئة.
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اأخ�سر يف و�سط بريوت اإ�س«: حّي  “دي�سرتكت 

نادر النقيب

اإ�س«هو م�سروع تطوير حّي �سكني يف بريوت، لبنان،  »دي�سرتكت 

ي�ستخدم مبادئ التخطيط والت�سميم اخل�سراء يف العمارة واملواد 

اإىل  احلّي  هذا  تطوير  وي�ستند  واملاء.  الطاقة  وا�ستهالك  والنقل 

توّفر  بيئيًا  امل�ستدامة  ال�سكنّية  املجّمعات  اإّن  القائلة  الفر�سّية 

هذا  ويجعل  اأف�سل.  و�سّحة  حياة  م�ستوى  وزّوارها  ل�سكانها 

الأحياء،  جمال  يف  موؤّهلة،  العامل  يف  دولة  خام�س  لبنان  امل�سروع 

 )LEED( البيئي  والت�سميم  الطاقة  جمال  يف  القيادة  ل�سهادة 

باأكمله وجعل احلياة اخل�سراء  بتطبيقها على تطوير حي  وذلك 

على مدى دورة احلياة كاملة. و�سيكون »دي�سرتكت اإ�س«اأّول حّي 

وفقًا  ط  املتو�سّ البحر  وحو�س  العربي  والعامل  لبنان  يف  م�ستدام 

والت�سميم  الطاقة  جمال  يف  القيادة  اأ�سا�س  على  التقييم  لنظام 

البيئي. 

امل�سروع،  هذا  يجمع 

اأ�س�س  متكامل،  ب�سكل 

التطّور احل�سري احلديث 

اخل�سراء  والعمارة 

وقد  الذكية.  والتنمية 

موقعه  اختيار  يف  روعي 

جداً  قريبًا  يكون  اأن 

اخلدمات  مرافق  من 

الأ�سا�سية  الجتماعية 

واملتاجر  املدار�س  مثل 

ومرافق  العبادة  واأماكن 

واملوا�سالت  الرتفيه 

ميكن  بحيث  العامة، 

الأماكن  اإىل هذه  الو�سول 

�سرياً على القدمني اأو بوا�سطة دراجة هوائية، وهذا ما ي�ساهم يف 

البنى  �ستكون  املوا�سالت.  لو�سائل  الكربونية  الب�سمة  تخفيف 

ال�سوارع  اإ�ساءة  يف  �سُت�ستخدم  كما  خ�سراء،  احلّي  لهذا  التحتّية 

تركيبات ذات كفاءة عالية يف ا�ستهالك الطاقة. ومن املقّرر اأن جتري 

ل الطرق الداخلية  يف �سبكة املجاري العامة مياه معاجلة واأن ُتَظلَّ

بالأ�سجار واأن يتّم جمع جزء من مياه الأمطار. و�سيجري تزيني 

وامل�ساحات اخل�سراء،  بالأ�سجار واجلنبات  امل�ساة  جوانب مناطق 

�سرياً  املناطق  تلك  يف  املرور  على  والزوار  ال�سكان  اإقبال  يزيد  مّما 

الريا�سية  الألعاب  �سالة  اأو  املقهى  اإىل  للو�سول  دراجاتهم  على  اأو 

ُتعطى  ال�سيارات،  مواقف  ويف  الجتماعي.  املركز  اأو  املدر�سة  اأو 

الأف�سلية لل�سيارات الهجينة وال�سيارات الكهربائية. �سرُياعى جعل 

فاإّن حّي »دي�سرتكت  املباين جميعًا خ�سراء. وبالخت�سار  �سطوح 

اإ�س«�سيكون مثاًل للتطوير احل�سري الأخ�سر يف بريوت.

مع  الوثيق  اإ�س«بالتعاون  »دي�سرتكت  تطوير  �سركات  وتعمل 

م�ست�سارين يف التنمية امل�ستدامة، وذلك لدمج املكّونات والعنا�سر 

املالئمة للبيئة يف كل مراحل امل�سروع. لذا �ستكون جلميع الأبنية 

عن  الناجمة  احل�سرية  الحرتار  ُجُزر  لتقليل  خ�سراء  �سطوح 

يف  والأ�سفلت  البنايات  �سطوح  يف  واحتجازها  احلرارة  امت�سا�س 

الإن�ساء  اأعمال  يف  امل�ستخدم  اخل�سب  جمع  اإعادة  يتّم  كما  املدن. 

ب�سكل م�ستدام، وُت�ستخدم مواد بناء ذات عنا�سر معادة التدوير. 

ويكون ا�ستهالك الطاقة اأقّل بحوايل 30٪ باملقارنة مع اأحياء م�سابهة 

جرى تطويرها بالطرق التقليدية، وذلك نتيجًة ل�ستخدام تقنيات 

واملواد  الهواء  وتكييف  والتهوية  التدفئة  نظم  يف  الفعالية  بالغة 

العازلة املالئمة واأ�ساليب 

اإىل  ُي�سار  املباين.  توجيه 

اأّن الغازات امل�ستخدمة يف 

�ستكون  الهواء  مكّيفات 

واأّن  للبيئة،  �سديقة 

الهواء الدقيقة  حات  مر�سّ

املركبات  ذات  والدهانات 

املتطايرة  الع�سوية 

جودة  ت�سمن  املنخف�سة 

املباين.  داخل  الهواء 

املباين  ت�سميم  يراعي 

�سوء  ا�ستيعاب  �سبل 

النهار لزيادة الفعالية اإىل 

اأق�سى حّد ممكن وحتديد 

الإنارة  و�سائل  ا�ستخدام 

وت�سمن  ال�سطناعّية. 

ا�ستهالك  خف�س  املياه  على  املحافظة  وتركيبات  جتهيزات  اأحدث 

امل�سدر  يف  النفايات  فرز  ا�ستخدام  اأما   .٪40 حوايل  بن�سبة  املياه 

الطمر  اأماكن  من  الناجتة  النفايات  من   ٪70 حواىل  ل  ف�سيحوِّ

ال�سحي.

ل ميكن مل�سروع »دي�سرتكت اإ�س«اأن يكافح منفرداً التغيري املناخي، 

لكّنه ميكن اأن ي�ساهم يف حماية تراث بريوت وبيئتها، على اأمل اأن 

حتذو حذوه م�ساريع اأخرى عديدة تنطلق من مبادرات م�سابهة 

لتحافظ على البيئة اأو بالأحرى ما تبّقى منها.

نادر النقيب من موؤ�س�سي �رضكة »جي«، لبنان.
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حتديات  البناء  لقطاع  املتوقع  والنمو  املباين  من  احلايل 

املئة  يف   40 ت�صتهلك  فاملباين  رئي�صية.  واجتماعية  بيئية 

املئة  يف   35 نحو  وت�صبب  للطاقة،  العاملي  ال�صتهالك  من 

 UNEP,( العاملية  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  من 

2007(. ويح�صل معظم هذه التاأثريات يف مرحلة اإ�صغال 
البلدان العربية، ت�صكل املباين ما معدله 35  املباين. ففي 

MED-( الطاقة  ل�صتهالك  النهائي  املجموع  من  املئة  يف 

ENEC, 2006( كما يظهر يف ال�صكل 1. وتعترب درا�صات 
يف اأوروبا واأمريكا ال�صمالية اأن املباين م�صوؤولة عن نحو 45 

يف املئة من انبعاثات ثاين اأوك�صيد الكربون خالل عمرها، 

اإ�صافة اإىل ا�صتهالك املياه وت�صريف مياه ال�صرف ال�صحي 

.)UNEP, 2007( ب�صكل ملحوظ

يف حني ميكننا توقع بع�ص الفوارق بني البلدان العربية 

يكون  �صوف  الدخل،  املرتفعة  وتلك  الدخل  املنخف�صة 

للموارد  الكبري  ا�صتخدامه  القطاع  يف  امل�صرتك  التحدي 

البلدان  يف  الكربون.  اأوك�صيد  ثاين  انبعاثات  وتوليده 

الدعم  ومع  املثال،  �صبيل  على  الدخل  املرتفعة  العربية 

ي�صتطيع  ل  املنازل،  يف  والطاقة  للمياه  الكبري  احلكومي 

 على اخلدمات الأ�صا�صية. 
5
املخزون تلبية الطلب املتزايد

فعالة  ا�صرتاتيجية  اخل�صراء  العمارة  ممار�صات  وتقدم 

%

10.08

10.83

14.21

8.87

11.09

14.88

12.35

10.97

اجلدول 1
بع�س  يف  الوظائف  جمموع  من  البناء*  وظائف  ن�سبة 

البلدان العربية )2008(

البلد

م�سر

العراق

الكويت**

املغرب

اململكة العربية ال�سعودية

�سورية ***

الإمارات العربية املتحدة

ال�سفة الغربية وقطاع غزة

*  حددت بناء على معايري الأمم املتحدة الدولية للت�سنيف ال�سناعي جلميع الن�ساطات ال�سناعية، 

وتت�سمن ت�سييد املباين والهند�سة املدنية ون�ساطات البناء املتخ�س�س

**  اإح�ساءات عام 2005

***  اإح�ساءات عام 2007

امل�سدر: معلومات من منظمة العمل الدولية، 2008

على  واحلفاظ  الكهرباء  ا�صتهالك  لتخفي�ص  الكلفة  

املياه، مقارنة مع تو�صيع قدرة الإمداد مثاًل. عالوة على 

ذلك، اإن حت�صني اأداء الطاقة يف املباين هو �صمن الطرق 

MED-ENEC, 2006 :امل�سدر

 ح�سة قطاع البناء من جمموع ا�ستهالك الطاقة يف بع�س البلدان العربية ال�سكل 1
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الن�سبة )٪(
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الأكرث فاعلية من حيث الكلفة ملكافحة تغري املناخ، وذلك 

يف  الدفيئة  غازات  تكاليف  تخفي�ص  توقعات  على  بناء 

.)Enkvist et al., 2007( قطاعات اقت�صادية رئي�صية

ومناطق  ع�صوائية  م�صتوطنات  ال�صريع  التمدن  عن  ينتج 

واملرتفعة  املنخف�صة  العربية  البلدان  يف  �صا�صعة  فقرية 

هذا  يف   .2 اجلدول  يف  يظهر  كما  �صواء،  حد  على  الدخل 

ويواجه  جدًا.  كبري  الرخي�صة  املباين  امتداد  فاإن  الإطار، 

يف  كبرية  حتديات  الع�صوائية  امل�صتوطنات  هذه  قاطنو 

احل�صول على اخلدمات الأ�صا�صية، عدا عن عدم قدرتهم 

�سكان املناطق الفقرية يف بع�س البلدان العربية )2005(  اجلدول 2

البلد

م�سر

العراق

الأردن

لبنان

املغرب

اململكة العربية ال�سعودية

�سورية

اليمن

)ن�سبة �سكان املدن(

17.1

52.8

15.7

53.1

13.1

17.9

10.5

67.2

UN-Habitat، 2008 :امل�سدر

على حتمل كلفة املنازل التقليدية. وكذلك احلال بالن�صبة 

لتوفري املباين اخل�صراء باأ�صعار معقولة للفقراء. لقد اأظهر 

البيئي  الت�صميم  اأن ميزات  الدرا�صات والتجارب  عدد من 

مل�صاكن  التقليدي  الت�صميم  من  اأغلى  بال�صرورة  لي�صت 

 low-income housing )CBSE, املحدود  الدخل  ذوي 

اأن  اخل�صراء  للمباين  ميكن  ال�صياق،  هذا  ويف   .)2010
تكون ا�صرتاتيجية مكملة لتطوير اإمكانيات احل�صول على 

اخلدمات الأ�صا�صية وحت�صني الظروف املعي�صية للفقراء. 

II. املمار�سات احلالية وتاأثرياتها

اأ. املباين القائمة

يف  حاليًا  القائمة  املباين  اأداء  خ�صائ�ص  تقييم  يتطلب 

البلدان العربية جمع معلومات حول ال�صتخدام ال�صنوي 

املختلفة  الأنواع  يف  واحد  مربع  مرت  لكل  للطاقة  النهائي 

املنف�صلة  واملنازل  ال�صكنية  املجمعات  )مثاًل  املباين  من 

و�صاملة  موثقة  معطيات  توجد  ل  اإذ  التجارية(،  واملباين 

من هذا النوع. وت�صري املعلومات املتداولة ودرا�صات احلالة 

يف  واملياه  الطاقة  ل�صتعمال  باخلطر  تنذر  م�صتويات  اإىل 

املباين املوجودة يف اأنحاء املنطقة، وحتديدًا تلك التجارية 

معدل  يرتاوح   ،2007 عام  اأجريت  لدرا�صة  ووفقًا  والعامة. 

و1250   650 بني  دبي  يف  جنوم  اخلم�ص  فنادق  ا�صتهالك 

ليرتًا من املياه لكل نزيل يوميًا، وبني 275 و325 كيلوواط 

تناق�ص  ويف  مربع.  مرت  لكل  الكهرباء  من  ال�صاعة  يف 

مناطق التدخل من اأجل تخ�سري املبايناجلدول 3

م�ستوى التدخل اأمثلة

• ت�سميم مناخي ياأخذ يف العتبار مثًل املوقع واجتاه املبنى وحجم النوافذ والتظليل.	

• ت�سميم يوؤثر على اختيار مواد البناء وال�سلوك واأمناط ال�ستعمال.	

• ت�سميم متكامل للطاقة وعر�س اأداء املباين. 	

الت�سميم والهند�سة

• اأنظمة اجلدران والأ�سطح وموادها.	

• خيارات الزجاج. 	

• معايري �رضاء املواد واأ�سلها، كالعتماد على م�سادر حملية مثًل، حظر مواد كيميائية معينة، ظروف 	

الت�سنيع. 

• كفاءة املياه يف امل�ساحات اخل�رضاء. 	

البناء واملواد

• اختيار �سحيح للأجهزة التي ت�ستخدم الطاقة، مثل اأنظمة الإنارة والأجهزة الكهربائية، اأمناط 	

ال�ستعمال.

• الأجهزة التي ت�ستهلك املياه، مثل الد�س وال�سنابري املقت�سدة بالطاقة. 	

• اأنظمة تدفئة وتربيد كفوءة بالطاقة.	

• اأنظمة ل ت�سدر انبعاثات وتنتج الطاقة املتجددة. 	

التجهيزات

• تو�سيل الطاقة.	

• تو�سيل خدمات املياه وال�رضف ال�سحي.	

• خدمات التنقل. 	

اأنظمة توفري اخلدمات الأ�سا�سية
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ليرتًا   350 فقط  اأملانيا  يف  مماثلة  فنادق  ت�صتهلك  �صارخ، 

من املياه لكل نزيل و100 كيلوواط يف ال�صاعة من الكهرباء 

 )Gulf News, 2007(لكل مرت مربع، بفارق 225 يف املئة

. ونتيجة لذلك، فر�صت دبي تعرفات اأعلى على الكهرباء 

 ،2011 �صنة  الوقود  على  اإ�صافية  �صريبة  وكذلك  واملياه 

حت�صني  على  امل�صتهلكني  كهذه  تدابري  حتفز  اأن  متوقعة 

 .)Gulf News, 2010( معايري الكفاءة

يف  والتربيد  التدفئة  تكاليف  ت�صع  ال�صكني،  القطاع  يف 

ال�صكان،  على  متزايدًا  ماليًا  عبئًا  الكفوءة  غري  املباين 

عن  تدريجيًا  الدعم  فيها  يرفع  التي  الدول  يف  خ�صو�صًا 

الوقود والكهرباء. وقد اأظهرت درا�صة اأجريت عام 2007 يف 

مدينة العقبة جنوب الأردن اأن متو�صط كلفة تكييف الهواء 

ي�صل حتى 30 يف املئة من املدخول ال�صهري للمنزل الواحد 

اأخرى،  جهة  من   .)Biggs, 2005( ال�صيف  اأ�صهر  خالل 

تخلو ن�صبة ملحوظة من املباين القائمة يف املدن العربية من 

ال�صحي،  وال�صرف  باملياه  متعلقة  كافية  اأ�صا�صية  خدمات 

القاهرة  مثل  مدن  يف  الع�صوائية  امل�صتوطنات  خ�صو�صًا 

على  املداخيل  يف  الكبرية  الفوارق  وتوؤثر  وحولهما.  وجدة 

ت�صاوي  لعدم  ونظرًا  املنازل.  يف  الطاقة  ا�صتخدام  كثافة 

املدن  يف  املنازل  اإىل  وو�صولها  الأ�صا�صية  اخلدمات  توزيع 

اأ�صا�صيًا  موؤ�صرًا  الأداء  متو�صط  يكون  اأن  يرجح  العربية، 

م�صلاًل لو�صع اأهداف وطنية لأداء قطاع البناء.

البناء  قطاع  تطوير  هو  املنطقة  يف  ال�صائد  النهج  اإن 

يف  والجتماعية  البيئية  العتبارات  اأخذ  دون  من 

واحلديثة  القدمية  املباين  يف  يوجد  فال  احل�صبان. 

 FFEM and( الأ�صطح  اأو  والنوافذ  للجدران  كاف  عزل 

اأنظمة  تتمتع  التجارية،  املباين  ويف   .)ANME, 2010
يف  اأداء  باأدنى  احلالية  الهواء  وتربيد  والتهوية  التدفئة 

تف�صيل  اإىل  نظرًا  املتاحة،  اخليارات  بني  الطاقة  كفاءة 

الدعم  وانت�صار  كفاءة،  الأكرث  تلك  على  كلفة  الأقل 

ازدياد  ومع  املنطقة.  بلدان  معظم  يف  للكهرباء  الكبري 

الهواء،  مكيفات  على  املنطقة  يف  عدة  بلدان  اعتماد 

ت�صتهلك اأنظمة التربيد حتى 70 يف املئة من ذروة حمل 

 .)MENA Infrastructure, 2011(الطاقة

ب. املباين اجلديدة

للتاأثري  الفر�ص  اأكرب  الأولية  الت�صميم  مراحل  تقدم 

منخف�صة  بكلفة  اجلديدة  للمباين  البيئي  الأداء  على 

اأن  واملالحظ   .)WBCSD, 2009; UNEP, 2011b(

كانت  التقليدية  العربية  العمارة  يف  الت�صميم  مقاربات 

»ا�ستدامة« ونظام »بريل« للتقييم

يرتافق ا�سم جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين)UPC(  حني يذكر 

والوا�سع  امل�ستدام  العمراين  والتخطيط  ال�سريع  النمو  العامل مع  يف 

كمبداأ  ال�ستدامة  2030«العمرانية  اأبوظبي  »خطة  وتاأخذ  النطاق. 

الثقايف  الإرث  »ا�ستدامة«، وهي  املجل�س مبادرة  جوهري. وقد طّور 

تروج  حكومية  لروؤية  وتكري�ٌس  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  لل�سيخ 

التنمية املدرو�سة وامل�سوؤولة وتخلق يف الوقت ذاته جمتمعًا متوازنًا 

واقت�سادية  بيئية  ال�ستدامة:  من  مت�ساوية  ركائز  اأربع  اإىل  م�ستنداً 

هوية  على  احلفاظ  »ا�ستدامة«هو  هدف  اإن  وثقافية.  واجتماعية 

يف  ل�سكانها  اأف�سل  حياة  وتوفري  واإغناوؤها  والثقافية  املادية  اأبوظبي 

اآن.

مت دمج اأ�س�س »ا�ستدامة«الأولية وتطلعاتها يف خطة 2030 و�سيا�سات 

كاأول  املبادرة  اأطلقت  وقد  التنمية«.  »ميثاق  مثل  للمجل�س  اأخرى 

برنامج من نوعه م�سمم ملنطقة ال�سرق الأو�سط. وهي تركز يف املدى 

يقوم  احلقل،  هذا  ويف  التغرّي.  ال�سريعة  املبنية  البيئة  على  القريب 

املجل�س بخطوات مهمة للتاأثري يف امل�ساريع قيد الت�سميم اأو التطوير اأو 

البناء داخل اإمارة اأبوظبي. ونظام التقييم بدرجات اللوؤلوؤ »بريل«هو 

اأداة رئي�سية للتقدم يف »ا�ستدامة«.

»بريل«هو اإطار عمل للت�سميم والبناء والت�سغيل امل�ستدام للتجمعات 

العامل،  يف  نوعه  من  فريد  نظام  وهو  والفلل.  واملباين  ال�سكنية 

تبلغ  حيث  اأبوظبي،  يف  واجلاف  احلار  للمناخ  خ�سي�سًا  وم�سمم 

احلرارة الق�سوى �سيفًا 48 درجة مئوية وقد تقرتب معدلت الرطوبة 

من 100 يف املئة. وي�ستهلك تكييف الهواء كميات كبرية من الطاقة. 

كما اأن املياه مورد ثمني نظراً ل�سحها ولرتفاع معدلت التبخر وعدم 

انتظام هطول الأمطار، مع اأقل من 100 مليمرت يف ال�سنة، اإ�سافة اإىل 

التاأثريات البيئية الناجمة عن اإنتاج مياه �ساحلة لل�سرب عرب تقنيات 

التحلية. 

التعاونية  احلكومية  املبادرة  من  جزء  هو  »بريل«للتقييم  نظام 

اأبوظبي، عرب تعزيز التقاليد  الوا�سعة لتح�سني حياة جميع �سكان 

الفريدة  مكانتها  يعزز  وهو  لالإمارة.  والثقافية  الجتماعية  والقيم 

واآمالها امل�ستقبلية. 

اأن ت�ستويف  ولكي تنال موافقة �سلطات التخطيط والرتخي�س، ل بد 

واملباين  الأقل،  على  واحدة  لوؤلوؤ  درجة  اجلديدة  امل�ساريع  جميع 

املمولة من احلكومة درجتني. 
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املقاربات  هذه  وت�صم  البيئية.  العوامل  مع  جتاوبًا  اأكرث 

كثريًا من معرفة اليوم حول الت�صميم املناخي- كعملية 

وفهمها  البناء  موقع  على  املناخية  التاأثريات  حتديد 

و�صحية  مريحة  بيئة  حتقيق  اأجل  من  و�صبطها- 

تبّني  لكن  التقليدية(.  العمارة  ملحق  )اأنظر  لل�صكان 

وهند�صة  للعمارة  ور�صمي  دويل  طابع  ذات  مقاربات 

حدا  العربي  العامل  اأنحاء  يف  التعليمية  املناهج  يف  البناء 

من  كثري  ن�صيان  اإىل  املعماريني  املهند�صني  مبعظم 

 .)Elgendy, 2010( جتاهله  اأو  التقليدية  املعرفة  هذه 

العمارة  يف  التقليدي  الت�صميم  ممار�صات  زالت  وما 

قليل  عدد  يوجد  اليوم  ال�صائدة.  بتلك  مرهونة  العربية 

ي�صتطيعون  الذين  العرب  املعماريني  املهند�صني  من 

وعدد  املناخي،  للت�صميم  الكاملة  بالإمكانات  العمل 

منذجة  ي�صتطيعون  الذين  البناء  مهند�صي  من  اأقل 

مقاربات  تبقى  لذلك،  ونتيجة  للمباين.  احلراري  الأداء 

الت�صميم املهيمنة غري م�صبوطة ب�صكل كاف على اإيقاع 

الظروف املناخية للمنطقة.

البناء  مواثيق  تبقى  ومواده،  البناء  باأعمال  يتعلق  ما  يف 

يف  للتاأثري  الرئي�صية  املوؤ�ص�صاتية  الرافعة  هي  ومعايريه 

العربية  البلدان  فمعظم  املواد.  واختيار  البناء  ممار�صات 

اإىل و�صع �صروط لكفاءة الطاقة يف املباين  اأو تتجه  لديها 

حديثة،   
6
مالحظات ووفق   .)Gelil, 2009( اجلديدة 

يف  ملحوظًا  حتوًل  احلالية  واملعايري  املبادرات  تنتج  مل 

وقوانينه  البناء  قواعد  فاإ�صالح  بعد.  البناء  ممار�صات 

الأوىل  التطوير  مراحل  يف  زال  ما  بيئية  اأبعادًا  لتت�صمن 

م�صر  مثل  بلدان  يف  حتى  العربية.  البلدان  معظم  يف 

فرتة،  منذ  الطاقة  لكفاءة  �صروط  و�صعت  حيث  والأردن، 

 Gelil,( هذه  البناء  قوانني  معايري  تطبيق  يفر�ص  مل 

2009(. ومن التحديات التي تواجه هذه املبادرات نق�ص 
و�صعف  ال�صناعة،  هذه  داخل  الكافية  املعرفة  قاعدة 

املحلية  املباين  اإمداد  �صال�صل  يف  البتكار  على  القدرة 

لتلبية الطلب على مواد ومكونات اأف�صل، و�صعف القدرة 

البيئية  املعايري  ملراقبة  العامة  الهيئات  داخل  املوؤ�ص�صاتية 

وفر�ص تطبيقها.

فازت قطر با�ست�سافة مباريات كاأ�س العامل يف كرة القدم �سنة 2022. 

ولكن كيف �سيتحمل الالعبون واجلمهور قيظ �سيف الدوحة؟ ومن 

لع�سرات  �سممت  مالعب  من  ال�سغري  البلد  هذا  لحقًا يف  �سي�ستفيد 

هذه  �ستخلفها  التي  البيئية  الب�سمة  حجم  وما  املتفرجني؟  اآلف 

ت�ستطيع  الكربون«، فهل  بـ»دورة خالية من  املباريات؟ قطر وعدت 

حتقيق هذا الهدف؟

يف  للبيئة  �سديقة  تكنولوجيات  وتطوير  ا�ستعمال  قطر  التزمت 

املالعب ميكن اقتبا�سها يف بلدان اأخرى. فبعد انتهاء الدورة، �سيقل�س 

حجم املالعب بتفكيك اأجزاء منها ليتم نقلها واإعادة تركيبها يف بلدان 

القارة.  اأنحاء  الدورة حية يف  اإبقاء روح  اأخرى، ما ي�ساعد يف  اآ�سيوية 

العربية،  ال�سيافة  ب�سحر  العامل  اأنحاء  من  الزائرون  يتمتع  و�سوف 

ويغادرون قطر بفهم جديد للمنطقة.

احلرارة  على  التغلب  هي  املنظمني  ت�سغل  التي  الرئي�سية  امل�ساألة 

فتوفري  العامل.  كاأ�س  مباريات  تقام  حني  �سيفًا  ال�سديدة  ال�سحراوية 

بيئة حمتملة داخـل املـالعب يتطلب مقادير كبرية من الطاقة، خ�سو�سًا 

الطاقة  تكنولوجيات  من  نوعني  املـالعب  ت�سهـد  و�سـوف  للتربيد. 

ال�سم�سية يعمالن معًا ل�سمان بيئة مريحة وحمايدة كربونيًا جلميع 

هذه  اأوىل  الإعالم.  وو�سائل  والإداريني  واملتفـرجني  الريا�سية  الفرق 

كهرباء.  اىل  ال�سم�س  اأ�سعة  ل  يحوِّ فوتوفـولطي  نظام  التكنولوجيات 

احلرارة  ي�ستخدم  �سم�سي  حراري  نظام  هي  الثانية  والتكنولوجيا 

وتخزينها  الطاقة  بنقل  الالقطات  تقوم  حيث  ال�سم�س،  من  امللتقطة 

د الهواء اىل  وا�ستخدامها يف اأيام املباريات لتربيد املياه التي بدورها تربِّ

27 درجة مئوية. و�ستتوىل موا�سري نقل الهواء البارد اىل اأرا�سي املالعب 

وحتت املقاعد لتربيد الالعبني واملتفرجني. يذكر اأن هذين النظامني 

موجـودان حاليًا، لكن اجلمع بينهما �سيكون الأول من نوعه.

اأنظمة  مع  متا�سيًا  لالنكما�س،  قابلة  �سطوح  للمالعب  و�ستكون 

اإقامة مباريات يف الهواء الطلق. و�سوف تقفل  الفيفا التي قد تتطلب 

ال�سطوح خالل الأيام التي ت�سبق املباريات لإبقاء حرارة املالعب على 

تتوىل  املالعب،  يف  مباريات  ثمة  تكون  ل  وعندما  مئوية.  درجة   27

املن�ساآت ال�سم�سية ت�سدير الكهرباء اىل �سبكة الكهرباء القطرية، واأثناء 

حمايدة  �سيجعلها  ما  ال�سبكة،  من  الطاقة  املالعب  ت�ستمد  املباريات 

كربونيًا.

و�ستو�سع تكنولوجيات التربيد هذه يف ت�سرف بلدان اأخرى تعاين من 

مناخات حارة، بحيث تتمكن من ا�ست�سافة مباريات ريا�سية كربى.

يف  وال�سناعية  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  يف  مهند�سون  ابتكر  وقد 

ي�سمح  ما  بعد،  عن  بها  التحكم  يتم  ا�سطناعية  غيمة  قطر  جامعة 

التي حتلق فوق  الغيمة  ال�سم�س. هذه  بتغيري موقعها لتتبع حركة 

خليط  من  ت�سنع  و�سوف  احلا�سرين.  جلميع  الظل  توفر  امللعب 

كربون خفيف وهيليوم، وتبقيها الطاقة ال�سم�سية طافية يف الهواء.

مالعب �سديقة للبيئة  يف قطر
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حت�صني  ميكن  والبناء،  الت�صميم  تقنيات  اإىل  اإ�صافة 

اأنظمة  مثل  جتهيزات  باختيار  للمباين  البيئي  الأداء 

املنزلية  الكهربائية  والأجهزة  والإ�صاءة  والتربيد  التدفئة 

منزلية  اأجهزة  ل�صتعمال  وميكن  املياه.  وجتهيزات 

وفورات  حتقيق  املباين  يف  بالطاقة  مقت�صدة  واإنارة 

التقديرات،  بع�ص  ووفق  العربية.  البلدان  يف  كبرية 

املئة  يف   60 حتى  املحتملة  القت�صادية  الوفورات  ت�صل 

من ا�صتهالك الطاقة احلايل )ESMAP, 2009(. وميكن 

حتقيق وفورات مماثلة يف املياه عرب التحول نحو �صنابري 

يف  واملياه  الطاقة  تدر�ص  التي  الف�صول  وتعطي  كفوءة. 

هذا التقرير نظرة اأكرث تف�صياًل حول املمار�صات اخل�صراء 

احلالية يف البلدان العربية. 

املعايري  نطاق  اإن  القول  ميكن  �صاملة،  تقييمية  نظرة  يف 

بالطاقة  كفوءة  جتهيزات  ترويج  يف  وتاأثريها  احلالية 

واملياه، اأو اأخرى تعمل بالطاقة املتجددة، غري كاف مقارنة 

العوائق  واأحد  وتقنيًا.  اقت�صاديًا  املجدية  بالإمكانيات 

الرئي�صية املذكورة يف تقرير تقييمي حديث �صادر عن البنك 

معظم  يف  التقليدية  الطاقة  موارد  دعم  انت�صار  هو  الدويل 

الدعم  جتاوز  فقد   .)ESMAP, 2009( العربية  البلدان 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   7.1 للطاقة  احلكومي 

للمنطقة عام 2006، وفق التقرير ذاته. وثمة ا�صتثناء واحد 

هو تبني اأنظمة ت�صخني املياه بالطاقة ال�صم�صية على نطاق 

وا�صع يف بلدان عربية عدة، اأبرزها اجلزائر وم�صر والأردن 

نتيجة  النجاح  هذا  ياأتي  وتون�ص.  الفل�صطينية  والأرا�صي 

فرتة طويلة من الدعم التقني واملوؤ�ص�صاتي لهذه ال�صناعة، 

ت�صخني  تقنيات  لتوفر  ال�صوق  يف  موؤاتية  ظروف  ونتيجة 

املحدود  الدخل  ذوي  مل�صاكن  ال�صم�صية  بالطاقة  املياه 

الأ�صواق،  هذه  يف  حتى   .)Kordab, 2009( واملتو�صط 

كان ميكن اأن توفر هذه التقنية ب�صكل اأو�صع للم�صتهلكني 

.)Kordab, 2009( وبعائدات اقت�صادية معقولة

ج. ال�سيا�سات واملبادرات 

الإقليمية  فاملن�صورات  الأفق.  يف  م�صجعة  اإ�صارات  ثمة 

الوطنية ل�سنة  روؤيتها  الأخ�سر كجزء من  البناء  اعتماد  التزمت قطر 

العامل.  كاأ�س  دورة  ل�ست�سافة  حملتها  دعم  يف  فقط  ولي�س   ،2030

املبادئ  الإن�ساء يف تطبيق  الأخ�سر و�سركات  البناء  واإذا جنح جمل�س 

تطوير  قطر  ت�سهد  فقد  املقبلة،  القليلة  ال�سنوات  خالل  البيئيـة 

التحدي  ويبقى   ،2022 �سنة  بحلول  البناء  يف  مذهلة  تكنولوجيات 

نقلها من ال�ستعرا�س الريا�سي اإىل احلياة اليومية.'

جملة البيئة والتنمية 
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اأطلقت جامعة الروح القد�س – الك�سليك يف لبنان م�سروع حتدٍّ هائل 

ل، يف العام 2025، اإىل انعدام  هو م�سروع حيادّية الكربون بهدف التو�سّ

املمتّد  حرمها  يف  كربونّية  انبعاثات  اإطالق  عدم  اأو  الكربونّية  الب�سمة 

على م�ساحة 67000 مرت مرّبع. 

من  اإنتاجها  ر  وُقدِّ بريوت،  �سمال  الك�سليك،  منطقة  يف  اجلامعة  تقع 

النبعاثات الكربونّية يف العام 2010 باأكرث من 8911000 كيلوغرام من 

ثاين اأك�سيد الكربون )اأي 8911 طّنًا مرتّيًا(. وهي موّزعة على ال�سكل 

التايل : 800 كلغ يومياً من ا�ستهالك 60000 كيلوواط �ساعة من ال�سبكة 

من  �ساعة  كيلوواط   40000 ا�ستهالك  من  يوميًا  كلغ  و615  العامة، 

موّلدات الديزل اخلا�سة، و16000 كلغ/يوميًا �سادرة عن حوايل 2700 

الكربونّية  النبعاثات  اإىل  بالإ�سافة  هذا  اجلامعة.  حرم  تدخل  �سيارة 

العديدة ال�سادرة عن ن�ساطات اأخرى داخل اجلامعة.

الأبنية  لإن�ساء  الأولوّية  ويعطي  رئي�سّية،  خلّطة  وفقًا  امل�سروع  ذ  ُينفَّ

اجلديدة امل�ستوفية ملوا�سفات �سهادة البناء الأخ�سر ال�سادرة مبوجب 

البيئي  الطاقة والت�سميم  القيادة يف جمال  اأ�سا�س  التقييم على  نظام 

ر تكاليف الإن�ساء الإجمالّية بحوايل 81.3 مليون دولر،  )LEED(. تقدَّ

واإنتاج  واملوا�سالت  حاليًا  القائمة  املباين  جتديد  تكاليف  با�ستثناء 

الطاقة املتجّددة وزراعة احلدائق واملناظر الطبيعية.

العام 2012 كخطوة  اأخرى هاّمة يف  تخّطط اجلامعة للبدء مببادرات 

ا�ستخدام  اإىل  التحّول  تزمع  فهي  الكربوين.  الأثر  تعادل  اإىل  ل  للتو�سّ

الأجهزة عالية الكفاءة املمهورة بعالمة »جنمة الطاقة«اأو ما يعادلها، 

وت�سجيع ال�ستخدام امل�سرتك لل�سيارات، واملبا�سرة بالتحّول اإىل توليد 

ال�سم�سّية  الطاقة  با�ستخدام  املوقع(  )يف  مو�سعّياً  املتجددة  الطاقة 

وطاقة الرياح.

بتحويل   2018 و   2012 العامني  بني  اجلامعة  تبا�سر  اأن  املقّرر  ومن 

على  العتماد  نحو  تتوّجه  واأن  ال�سيارات،  من  خاٍل  حرم  اإىل  حرمها 

الطالب  لنقل  خ�سراء  با�سات  ملجموعة  مّكوكّية  رحالت  خدمات 

والأ�ساتذة واملوظفني، وتبداأ با�ستخدام تقنيات معاجلة املياه واإعادة 

الطّبي وفق معايري  با�سيل  فرن�سوا  اإن�ساء مبنى  �سيتّم  كما  تدويرها. 

�سهادة LEED من امل�ستوى البالتيني. ومن املقّرر اأي�سًا اإقامة جمّمع 

ريا�سي ي�ستويف �سروط املحافظة على البيئة. وتلحظ اخلّطة ت�سييد 

�سطحه  يوّفر  الأر�س  حتت  الطبقات  متعدد  لل�سيارات  مواقف  مبنى 

البالغ 17000 مرت مربع م�ساحة خ�سراء ي�ستفيد منها الطالب و�سكان 

اجلوار. و�سُتعاد هند�سة احلدائق واملناظر الطبيعية يف حرم اجلامعة 

ا�ستناداً اإىل مبادئ تنظيم احلدائق يف املناطق اجلافة، مبا يف ذلك تعديل 

وتغطية  الكفاءة  عالية  الري  ونظم  املالئمة  النباتات  وانتقاء  الرتبة 

الأتربة باملواد الع�سوية وال�سيانة املنا�سبة. 

اأما اخلطة للفرتة بني العامني 2012 و 2025 فت�سمل اإدخال التعديالت 

هدف  حتقيق  اإىل  ل  التو�سّ يف  لت�ساهم  احلالية  الأبنية  على  اخل�سراء 

مبراقبة  الغر�س  لهذا  خا�س  عمل  فريق  ويقوم  الكربون.  من  اخللّو 

وتقييم التقّدم يف �سري العملّية.

مع  القد�س  الروح  جامعة  حرم  يف  اخل�سراء  املادية  التحّولت  ترتافق 

حتقيق  و�سبل  اأهداف  تعك�س  اأبحاث  وبرامج  درا�سّية  مناهج  اإدخال 

التنمية امل�ستدامة. و�ستتوّفر للطالب جمالت درا�سات مبتكرة ت�سمل 

احلرم  داخل  ع�سوّية  حديقة  واإن�ساء  ال�ستدامة  حلمالت  التخطيط 

على  اهتمام  مدار  لتكون  بال�ستدامة  املتعّلقة  املو�سوعات  واختيار 

ا�سا�س ف�سلي اأو �سنوي. كما �سُتطرح مقررات جديدة حول ال�ستدامة 

البيئية وبرامج اأبحاثها اجلديدة.

اإىل خارج احلرم اجلامعي  الأكرب للجامعة هو ب�سط جهودها  والهدف 

العامة  التوعية  ن�سر  بهدف  وذلك  املحلية  املجتمعات  مع  والتوا�سل 

ب�سان ما يتوجب على اأفراد املجتمع عمله لتعزيز �سبل العي�س يف املدن 

اخل�سراء. 

للفرتة  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  ت�سّمنت  الأمريكية،  اللبنانية  اجلامعة  يف 

2011-2015 اللتزام بجعل حرم اجلامعة حرًما اأخ�سر وباإدخال املناهج 

على  واملحافظة  الطاقة  كفاءة  اإدماج  اجلامعة  و�ستوا�سل  اخل�سراء. 

املوارد وا�ستخدام املواد املتجّددة يف كل م�ساريع الإن�ساء والرتميم اجلديدة 

الأ�سا�سية  املبادئ  يف  النظر  اجلامعة  �ستعيد  كما  اجلامعة.  حرم  يف 

ال�سارة  تاأثرياتها  تكون  التي  املنتجات  �سراء  لت�سجيع  وذلك  للتموين، 

اإجراء  على البيئة متدّنية جًدا طوال دورة حياتها. كما قّررت اجلامعة 

تدقيق لال�ستدامة يف حرمها ملعرفة مبادرات ال�ستدامة البيئية الالزمة 

اأولوياتها بح�سب عوائد ال�ستثمار فيها. كما �سيتّم، بناًء على  وترتيب 

هذا الختبار، اختيار ثالثة م�ساريع ا�ستدامة جتريبية لتنفيذها يف العام 

2016. وتعمل اجلامعة على جعل حرمها خاليًا من التدخني، فتطّبق 

عدة برامج ون�ساطات لهذا الغر�س، كعقد دورات و�سفوف للتوّقف عن 

الأ�ستاذة  �سة للتدخني، وذلك مل�ساعدة  اأماكن خم�سّ التدخني وتعيني 

والطالب على تخفيف التدخني �سمن احلرم اجلامعي.

لزيادة  التالية  العملية  اخلطوات  اتخاذ  املقّرر  من  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 

التوّجه نحو الأخ�سر يف املناهج التعليمية الأكادميية وبرامج الأبحاث 

يف اجلامعة:

• �س 	 التخ�سّ تتّمم  التي  ال�سفوف  يف  الت�سجيل  على  الطالب  حّث 

الفرعي يف علم البيئة.

تخ�سري اجلامعات واملناهج
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• اأ�سا�سي، 	 كتخ�س�س  درا�سية،  برامج  توفري  جدوى  درا�سة  اإجراء 

يف مرحلتي البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف ال�ستدامة البيئية 

البيئي(،  والت�سميم  البيئية  والهند�سة  البيئة  علوم  )مثل 

واإمكانات افتتاح برامج جديدة بناًء على نتائج درا�سة اجلدوى.

• اإدخال مو�سوعات ومقررات حول ال�ستدامة اخل�سراء يف املناهج 	

والت�سميم  املعمارية  الهند�سة  وكلية  الهند�سة  لكلية  احلالية 

وكلية اإدارة الأعمال وق�سم العلوم الطبيعية.

• الطالب 	 لتدريب  البيئية  بال�ستدامة  متعلقة  برامج  اإن�ساء 

غري  املحلية  واملنظمات  الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  مرافق  يف 

احلكومية وال�سناعات يف املنطقة والبلديات.

• املانحة 	 واجلهات  واملوؤ�س�سات  لة  املموِّ الهيئات  مع  عالقات  بناء 

�سمان  اأجل  من  وذلك  البيئية،  بال�ستدامة  امللتزمة  املحتملة 

الدعم املايل للمنح الطالبية وتطوير برامج جديدة واأبحاث ب�ساأن 

ال�ستدامة.

• تنظيم حلقات درا�سية وور�س عمل ودورات تدريبية ومعار�س 	

م اخلدمة لن�سر الوعي بثقافة ال�ستدامة البيئية بني  وبرامج تعلُّ

املجتمعات  واأفراد  الأمريكية وخريجيها  اللبنانية  طالب اجلامعة 

املحلية.



املدن واملباين  الف�سل 1866

ومواد  والعمارة  الإن�صاءات  يف  واملتخ�ص�صة  التجارية 

اأكرث  حلوًل  متزايد  ب�صكل  تعر�ص  والهند�صة  البناء 

 The Big Project,( لها  وتروج  البناء  يف  اخ�صرارًا 

اإىل  »التحول  بات  ذلك،  موازاة  ويف   .)2010
يف  الريادية  البناء  اأ�صواق  داخل  اهتمام  الأخ�صر«حمط 

املتحدة  العربية  الإمارات  يف  خ�صو�صًا  العربي،  العامل 

)يناير(  الثاين  كانون  يف   .)Deloitte, 2010( وقطر 

2010، فر�صت اأبوظبي قانون بناء جديدًا يلزم با�صتدامة 

للمباين  الرئي�صية  والتحديثات  اجلديدة  املباين  جميع 

وا�صتخدام  الطاقة،  كفاءة  القانون  ويعالج  املوجودة. 

و�صع  قطر،  ويف  للبناء.  الأو�صع  البيئية  والآثار  املياه، 

القطرية  »املنظومة  هو  املباين  لتقييم  جديد  نظام 

لتقييم ال�صتدامة - كيو�صا�ص«)QSAS(، وقد اأطلقت 

وتن�ص   .)Deloitte, 2010(  2009 )اأبريل(  ني�صان  يف 

ت�صاف  �صوف  جديدة  اإلزامية  معايري  »كيو�صا�ص«على 

حرارية  معايري  تطبيق  ويتم  القطري.  البناء  قانون  اإىل 

وم�صر  اجلزائر  يف  بالطاقة  كفوء  بناء  قوانني  و\اأو 

والأردن وتون�ص )Mourtada, 2008(. اأما بلدان عربية 

الفل�صطينية  والأرا�صي  واملغرب  لبنان  مثل  اأخرى، 

البناء  قوانني  مراجعة  مرحلة  يف  اإما  فهي  و�صورية، 

معايري  و�صعت  اأنها  اأو  حرارية  معايري  لت�صمينها  فيها 

معايري  اأخذ  عرب  نطاقها  تو�صيع  ميكن  لكن  اختيارية. 

كفاءة الطاقة يف مبنى �سكني يف العقبة

فلورنتني في�سر

يف  جتريبي  نطاق  على  بالطاقة  كفوء  �سكني  مبنى  لبناء  املبادرة 

العقبة هي لظهار ح�سنات البناء امل�ستدام يف الأردن. وقد مت اختيار 

ت�سميم كفاءة الطاقة يف املبنى ال�سكني يف العقبة للحث على ادخال 

حت�سينات يف الأداء البيئي لالأبنية. ويلحظ ت�سميم املبنى ال�ستعمال 

الكفوء للموارد يف ان�ساء الأبنية ويف ا�ستهالك املياه والطاقة.

املبنى ال�سكني الذي يتكون من ثالث طبقات تبلغ م�ساحته 420 مرتاً 

وغرفة  در�س  وغرفة  ومطبخ  جلو�س  غرفة  على  وي�ستمل  مربعًا، 

وطابق  �سيارات  ومراآب  حمامات  وثالثة  نوم  غرف  و�ست  عائلة 

�سفلي.

احلرارة خالل ف�سل ال�سيف يف العقبة ترتفع اىل اأكرث من 40 درجة 

مئوية، ونادراً ما تكون هناك حاجة للتدفئة يف ف�سل ال�ستاء، وقد ركز 

الت�سميم على تبني ا�سرتاتيجيات تربيد تتاأثر بالعوامل اخلارجية. 

ل  فمن خالل الت�سميم، مُينع الرتاكم احلراري يف ف�سل ال�سيف وُيفعَّ

بناء  املعماري  املفهوم  ن  َتكوَّ ال�ستاء. وقد  الك�سب احلراري يف ف�سل 

البحر  ومناظر  الرياح،  واجتاهات  ال�سم�س،  لزوايا  حتليل  على 

جم�س�س  )طابوق  الأردن  يف  ال�سائعة  الن�ساء  وممار�سات  الأحمر، 

وتلبي�س باحلجارة(.

كفوء  ا�ستعمال  اىل  للو�سول  الأوىل  اخلطوة  هو  املعماري  الت�سميم 

الن  ُيفعِّ وت�سميمه  ال�سكني  املبنى  وتوجيه  واملواد.  واملياه  للطاقة 

ت�ستعمل  التي  الأماكن  وتقع  اخلارجية.  بالعوامل  املتاأثر  التربيد 

اجلنوبي  اجلانب  على  واملما�سي(  واملراآب  )احلمامات  ق�سري  لوقت 

الغربي، وهو اجلانب الأ�سد حرارة للمبنى، ما يخلق حاجزاً ي�ساعد 

الداخلي،  التربيد  حمل  ولتقليل  اأبرد.  الرئي�سية  الأماكن  ابقاء  يف 

للمبنى  الرئي�سي  واجلزء  ال�سرقي.  ال�سمال  النوم  غرف  تواجه 

انتقال احلرارة  بالق�س لتخفي�س  املمزوج  العادي  م�سقول باجل�س 

جمياًل  قوامًا  اجل�س  ا�ستعمال  ويوفر  ال�سمنت.  ا�ستعمال  وتقليل 

يتح�سن مع التقادم.

النوافذ  مواقع  حتديد  خالل  من  الطبيعية  التهوئة  حت�سني  ويتم 

الرئي�س  والدرج  ال�سقف  حتت  بعناية  التهوئة  وفتحات  والأبواب 

املتحركة  املظالت  ومتنع  هوائي«.  »برج  مثل  ليعمل  مم  �سُ الذي 

ال�سم�سية  احلرارة  متكن  لكن  ال�سيف،  ف�سل  يف  ال�سم�سي  الحرتار 

من الدخول اأثناء ال�ستاء لتقليل احلاجة اىل التدفئة.

باأبواب  مزودة  منطقة  بينهما  ت�سل  والداخلي  اخلارجي  اجلزءان 

زجاجية مت�ساطحة لتوفري ا�ساءة نهارية مثلى. هذه املنطقة، التي 

الطابق  املبنى.  جزاأي  بني  ما  ت�سل  الطعام،  وحجرة  املطبخ  توؤوي 

�س بحجار معاد تدويرها مت احل�سول عليها من �سركات  ال�سفلي ملبَّ

حملية لبيع احلجار. حديقة ال�سطح التي تقع فوق اجلزء ال�سفلي 
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واجل�صور  ال�صم�صي  التظليل  مثل  العتبار،  يف  ب�صيطة 

تطبيق  حت�صني  يجب  ذلك،  على  عالوة  احلرارية. 

.)Mourtada, 2008( املعايري احلرارية و�صبطها

العربية  الدول  جامعة  اأ�صدرت  الإقليمي،  النطاق  على 

يف كانون الأول )دي�صمرب( 2010 اأول مبادىء توجيهية 

تطوير  على  املبادىء  هذه  تن�ص  الطاقة.  لكفاءة  عربية 

خطط عمل حملية لكفاءة الطاقة وو�صع تو�صيات للحفاظ 

على الطاقة يف املباين )Arab League, 2010(. وتقدم 

طريقة  الأخ�صر  والت�صنيف  للبناء  الطوعية  املعايري 

خالل  من  الأخ�صر  البناء  ممار�صات  لت�صجيع  اأخرى 

نظام  اأول  اأبوظبي  اأطلقت   ،2009 يف  ال�صوق.  حوافز 

بدرجات  التقييم  »نظام  هو  اخل�صراء  للمباين  اإقليمي 

املجل�ص  طور  ذاته،  الوقت  يف   .)PEARL(»اللوؤلوؤ

امل�صري للعمارة اخل�صراء نظامًا وطنيًا لت�صنيف البناء 

GPRS((»للت�صنيف الأخ�صر  الهرم  »نظام  يدعى 

EGBC, 2009(( . يف حني طّور جمل�ص لبنان لالأبنية 
حظيت  وقد  »اأرز«.  با�صم  ت�صنيف  نظام  اخل�صراء 

الطاقة  يف  »الريادة  مثل  اأخرى،  دولية  ت�صنيف  اأنظمة 

البناء  بحوث  و»موؤ�ص�صة   )LEED(»البيئي والت�صميم 

من  بعدد   ،  )BREEAM(»البيئي التقييم  اأ�صلوب  وفق 

للبناء  اإقليمية  جمال�ص  عرب  القطاع  داخل  املروجني 

قدرة  حتققه  الذي  الداخلي  التربيد  حمل  تخفي�س  يف  اأي�سًا  ت�ساهم 

�سنتيمرتاً.   40 �سماكتها  تبلغ  التي  احلديقة  لرتبة  احلراري  الرتاكم 

الأحمر مبنظره  البحر  وُتطل على  الظل  توفر  ال�سطح هذه  حديقة 

اجلميل.

البيئي  الت�سميم  ل�سرتاتيجية  الثانية  اخلطوة  هو  املبنى  غالف 

من  حممية  الداخلية  الأماكن  اخلارجية.  بالعوامل  املتاأثر  والتربيد 

اجلدران  ولطابوق  حم�سن.  عازل  با�ستعمال  ال�سم�سية  احلرارة 

والناري  الربكاين  ب�سبب احل�سى  اأف�سل  قدرة عزل  التجاويف  ذات 

الأكرث  املبنى  وجزء  عازلة.  مبواد  الفجوات  تعبئة  وتتم  )برليت(. 

ال�سطح. لذلك مت عزله، وهذه ممار�سة لي�ست �سائعة  تعر�سًا هو 

يف الأردن، كما مت ادخال ممار�سة جديدة اأخرى هي عزل »اجل�سور 

الرملية  واحل�سوة  باجلدران.  الأر�سية  تو�سيالت  احلرارية«عند 

الطبيعية  التجاويف و�سقل اجلدران احلجرية  ال�سمايل ذي  للجدار 

يزيدان قدرة الرتاكم احلراري يف املبنى.

يوفر ت�سميم املبنى وان�ساوؤه 30 يف املئة من حمل التربيد، باملقارنة 

مت  الكهرباء،  فواتري  يف  كبرية  وفورات  ول�سمان  عادي.  مبنى  مع 

تركيب نظم ا�ساءة كفوءة.

من  �ساخنة  مياه  اأ�سا�س  على  ال�سم�سي«مبني  »التربيد  مفهوم  اإن 

المت�سا�سي،  التربيد  جلهاز  حرارية  طاقة  توفر  �سم�سية  لقطات 

الذي يعطي مياهًا مربدة لتربيد اجلزء الداخلي. هذا هو التطبيق 

الأردن، ولذلك هناك حتديات يف حتقيق  ال�سم�سي يف  الأول للتربيد 

هذه  ويف  ثاٍن.  اأويل  منوذج  على  املحلي  املورد  ويعمل  اأمثل.  اأداء 

الأثناء، مت تركيب مربد امت�سا�سي م�ستورد يجري اختباره حاليًا.

نظام التربيد ال�سم�سي يخف�س اجمايل الوفورات املحتملة يف تكاليف 

اأخذ  التقليدي. ومع  الت�سميم  املئة، باملقارنة مع  الكهرباء اىل 72 يف 

تكاليف ال�ستثمار ال�سافية يف العتبار، فان الوقت املتوقع ل�سرتداد 

تقريبًا  مكتفيًا  املبنى  وجلعل  �سنوات.  ت�سع  من  اأقل  هو  النفقات 

باإمدادات الطاقة، متت درا�سة خيار اللوحات الفوتوفولطية لتوليد 

الكهرباء. لكن طول وقت ا�سرتداد النفقات الذي يبلغ نحو 14 �سنة 

جعل هذا اخليار غري اقت�سادي.

الفرد  الأردن، حيث ح�سة  يف  املياه �سروري  ا�ستهالك  اإن تخفي�س 

اأول م�سروع  العذبة منخف�سة جداً. واملبنى هو  املياه  ال�سنوية من 

املياه  يف�سل  املياه،  لأنابيب  مزدوج  بنظام  تزويده  يتم  العقبة  يف 

الرمادية من مر�سات  واملياه  ال�سوداء.  املبتذلة  املياه  الرمادية عن 

الإغت�سال )الد�س( واأحوا�س اجللي تتم ت�سفيتها بوا�سطة م�ستنقع 

واأ�سجار  نباتات  اختيار  ان�ساوؤه وُت�ستعمل لري احلديقة. ومت  مت 

ما  العقبة،  مناخ  مع  جداً  ومتكيفة  املياه  با�ستهالك  مقت�سدة 

يقلل احلاجة اىل الري. وف�ساًل عن احلنفيات واملراحي�س وروؤو�س 

املر�سات املوفرة للمياه، يبلغ اجمايل الوفورات املائية املقدرة 51 يف 

املئة.

على  التخطيط  �سهلة  والن�ساء  الت�سميم  عنا�سر  جميع  كانت  لقد 

لوح الر�سم، لكن تطلبت كثرياً من النقا�س مع املهند�سني واملتعهدين 

ا�ستعمال  هو  الأردن  يف  امل�ستدام  للبناء  الأكرب  والتحدي  املوقع.  يف 

�سحيحة  للبيئة  ال�سديقة  فاملواد  الن�ساء.  ف�سالت  وتخفي�س  املواد 

املواد.  مبوا�سفات  ملمني  غري  يكونون  ما  كثرياً  املحليون  واملوردون 

وا�سافة اىل ذلك، مل يكن املتعهدون الأردنيون ملمني با�سرتاتيجيات 

املتاحة  الفر�س  كانت  لقد  اخلارجية.  بالعوامل  املتاأثرة  التربيد 

ا�ستدامة يف  اأكرث  للتعلم كبرية جداً، ما يب�سر بن�سر ممار�سات بناء 

الأردن.

كفاءة  م�رضوع  مهند�س  هي  الهولندية،  املعمارية  املهند�سة  في�رض،  فلورنتني 

الطاقة يف املبنى ال�سكني يف الأردن.
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ال�سفارة الهولندّية يف عّمان :

 اأّول مبنًى يف الأردن حائز على �سهادة )LEED( للطاقة والت�سميم البيئي 

فلورنتني في�سر

اأهمية كربى. وقد  الهولندّية مبادئ العمارة امل�ستدامة  تويل احلكومة 

عا�سمة  عّمان  يف  الهولندية  ال�سفارة  وتنفيذ  ت�سميم  يف  ذلك  جت�ّسد 

اأ�سا�س  التقييم على  الف�سّية وفقاً لنظام  ال�سهادة  الأردن. ُمنح املبنى 

افتتاحه  ومّت   ،)LEED( البيئي  والت�سميم  الطاقة  جمال  يف  القيادة 

ر�سميًا يف �سهر كانون الأول/دي�سمرب 2010.

واإىل جانب التم�ّسك باأرفع معايري الأداء البيئي، كان على رودي يوتنهاك، 

الأردين  وال�سريك  ال�ستدامة،  جائزة  على  احلائز  الهولندي  املهند�س 

متّثلت  �ساّقة  حتّديات  عدة  جتاوز  املّتحدون«،  »امل�ست�سارون  �سركة 

املوقع  يف  قائمة  قدمية  ڤيال  على  الإبقاء  اجلديد  الت�سميم  ت�سمني  يف 

واإدخال و�سائل احلماية من خماطر الزلزل وم�ستويات عالية يف العزل 

والتظليل وكافة احتياطات ال�سالمة الت�سغيلّية. 

�سملت الإجراءات البيئية يف الت�سميم م�ستويات عالية يف كفاءة الطاقة 

واحلفاظ على املاء واإعادة تدويره واختيار املواد بدّقة، كما روعي التزّود 

بجميع املنتجات ومواد البناء من ال�سوق املحلّية اإىل اأق�سى حّد ممكن. 

واأخذ الت�سميم املعماري بعني العتبار تخفي�س ِحْمل التدفئة والتربيد، 

اأّنه  وجْعل �سوء النهار م�سدر الإنارة الأ�سا�سي يف منطقة املكاتب. غري 

تبنّي خالل اأعمال الإن�ساء اأّن التخّل�س من ت�سّرب احلرارة اأمر يف غاية 

ال�سعوبة. 

الڤيال  ا�ستخدام  اإعادة  البناء  عملية  يف  ال�ستدامة  مظاهر  اأّول  كان 

كافية  م�ساحات  توفري  ولأجل  اجلديد.  ال�سفارة  موقع  يف  املوجودة 

الطابق  وهذا  اإ�سايف.  بطابق  القدمية  الڤيال  َجْت  ُتوِّ ال�سفارة،  حلاجات 

وّفر  مّما  �سابقًا  القائم  الأر�سي  الطابق  من  اأو�سع  اجلديد  العلوي 

التظليل لواجهة املبنى اجلنوبّية املوجودة �سابقًا.

الزلزالّية يف  البناء  الإن�سائي وفقًا لأنظمة  التحليل  ولقد تبنّي بنتيجة 

الأردن اأّن قدرة الڤيال املوجودة على حتّمل طابق اإ�سايف جديد هي دون 

امل�ستوى املطلوب. ولذا كان ثّمة حاجة لإزالة هذه املخاطر بو�سع اأعمدة 

اإ�سافية لإدخال الدعم الإن�سائي املطلوب، وهذا ما اأوجد واجهة اأمامّية 

خاّلبة يف هيئة �سّف اأعمدة مك�سّوة باحلجارة. ولعّل يف ذلك انعكا�سًا 

اليونان والرومان  الذي يجمع تقاليد  العريق  املعماري  الأردين  للرتاث 

اأناقة، علمًا  ال�سيافة بكّل  الواجهة متّثل ح�سن  اأّن هذه  والأنباط. كما 

باأّن هذه ال�سفة هي اأي�سًا من ممّيزات املجتمع الأردين. ُي�ساف اإىل ذلك 

اأّن هذه الأعمدة تلقي بظالل دافئة على واجهة املبنى. 

�سطح املبنى مغّطى مبظاّلت �سم�سّية م�سنوعة من القما�س، يف اإ�سارة 

متّثل،  املظاّلت  هذه  كاأن  اأو  البدو،  خيام  يف  متمّثل  حملّي  مظهر  اإىل 

كلتا  يف  لكّنها  للريح.  املواجهة  ال�سفن  اأ�سرعة  الهولندي،  الرتاث  من 

احلالتني تدمج بني الثقافتني وتفيد عمليًا يف توفري ا�ستهالك الطاقة. 

اأما من الناحية ال�سكلّية اجلمالّية، فاإّن خّفتها ورّقتها تلّطف من ثقل 

املبنى وجانبه ويف  واجهة  التظليل يف  اأّن هذا  اإىل  وُي�سار  وطاأة احلجر. 

يف  ال�سم�س  من  املبا�سر  احلراري  الك�سب  كبري  حّد  اإىل  يخّف�س  ال�سطح 

ت�سمح  اإّنها  بحيث  مة  م�سمَّ املظاّلت  فاإّن  وكذلك  احلاّر.  عّمان  �سيف 

تكون  حني  البارد،  ال�ستاء  ف�سل  خالل  املبنى  داخل  بتدفئة  لل�سم�س 

على ارتفاع منخف�س. وذلك يّخف�س مقداراً كبرياً من ا�ستهالك الطاقة 

اجلديد  الأّول  الطابق  واجهة  اأ�سبحت  التظليل  هذا  وبف�سل  للتدفئة. 

وا�سعة  بنوافذ  فتتمّيز  رْت  ال�سَّ جدران  وراء  املكاتب  اأّما  �سّفافة.  ن�سف 

تتيح جماًل للروؤية الوا�سحة ودخول �سوء النهار، مما يزيد يف تخفي�س 

احلاجة اإىل الإنارة ال�سطناعية.

الڤيال،  و�سط  جتويف  مّت  املبنى،  قلب  اإىل  النهار  �سوء  اإدخال  وبغية 

واأ�سبحت القاعة الو�سطى الناجتة عن ذلك ت�سل بني الطابق القدمي 

والطابق اجلديد مع وفرة يف ال�سوء الذي يخرتق كّوة ال�سقف )املنور(. 

وهو  الزائدة،  احلرارة  لإطالق  احلاّرة  الأيام  يف  الكّوة  فتح  وبالإمكان 

ي�ساهم يف تهوية املبنى ب�سكل طبيعي. وهذا ال�سحن اأو الفناء الداخلي 

لي�س معلمًا جديداً، بل هو موجود يف البيوت العربّية التقليدّية. وهكذا 

فاإّن املهند�س املعماري ملبنى ال�سفارة الهولندّية قد جنح يف الدمج بني 

جهة  من  احلديثة  والوظائف  والت�سميمات  جهة  من  الرتاثّية  املفاهيم 

اأخرى.

اإّن  حيث  التقليدّية،  الأردنّية  املباين  اأ�ساليب  البناء  نظام  وي�ستلهم 

الواجهة مغّطاة باحلجر اجلريي امللكي الأبي�س للمحافظة على التناغم 

بني املبنى القدمي والبناء الذي اأ�سيف اإليه، يف حني تعتمد اأناقة ر�سف 

رودي  هند�سة  متّيزان  اللتني  والرباعة  ال�سناعة  دّقة  على  احلجارة 

يوتنهاك. وت�سمح الرتكيبات امليكانيكّية باإعادة ا�ستخدام الأحجار بعد 

للمقاول  بالن�سبة  جديد  مفهوم  وهذا  املبنى،  اإىل  احلاجة  من  النتهاء 

الأردين.

ة بنظام التدفئة والتهوية  ول�ستيعاب الأنابيب والأ�سالك امللتّفة اخلا�سّ

املرتفعة  والأر�سّية  القدمي  الإن�ساء  بني  فراغ  ُترك  الهواء،  وتكييف 

التهوية  ل�ستخدام  املجال  اأتاح  مّما  اجلديد،  الأّول  للطابق  واملعلقة 

�سبكّية  ط«بفتحات  »املتو�سّ ز  احليِّ هذا  واجهة  َزْت  ُجهِّ وقد  الليلّية. 
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ت�سمح مبرور ن�سيم الليل املعتدل لإخراج الك�سب احلراري النا�سئ يف 

النهار، ويف الوقت عينه تخفي�س حمل التربيد.

وجاء ت�سميم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء اخلطوة الأخرية 

ال�سم�سّية  الألواح  ُو�سعت  فقد  للمبنى.  الالزمة  الطاقة  تخفي�س  يف 

وذلك  اجلانبّية  ال�سيارات  مواقف  �سقيفة  على  املاء  ت�سخني  لنظام 

بركة  وُغّطيت  ال�ستاء.  ف�سل  يف  للمبنى  ال�ساخنة  املياه  لتوفري 

لتخزين  الأر�س  حتت  حرارّية  بالوعة  اإىل  لت  وُحوِّ القدمية  ال�سباحة 

يف  كانت  التي  احلرارة  م�سّخة  وُنِقَلْت  التربيد.  اأو  الت�سخني  طاقة 

املياه  لتربيد  وا�سُتخدمت  اجلديد  املبنى  اإىل  ال�سابق  ال�سفارة  مبنى 

خالل الليل، حيث يتّم تخزين هذه املياه يف الربكة ل�ستخدامها نهاراً. 

ا�سرتجاع  على  بالقدرة  يتمّيز  تهوية  نظام  النهار  خالل  وُي�ستخدم 

الطاقة، وذلك للتوفري يف ا�ستهالك الطاقة الالزمة ل�سمان جّو داخلي 

مريح يف املبنى. 

وُرّكبت على ال�سطح األواح فلطائية �سوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة 

يف  الكهرباء  احتياجات  كافة  من   ٪12 حوايل  توؤّمن  وهي  ال�سم�سية، 

املبنى وتكفي لت�سغيل اأجهزة الكومبيوتر. كما توّفر هذه الألواح الظّل 

كافة  املراحل  يف  ال�ستدامة  ومتطّلبات  �سروط  روعيت  وقد  لل�سطح. 

و�سوًل اإىل اختيار املفرو�سات، اإذ َزّودت �سركة »جي�سنب«الهولندّية املبنى 

بالأثاث املعتمد بح�سب نظام الإدارة ومراجعة احل�سابات الإيكولوجية 

)EMAS(، وهو نظام مقايي�س بيئّية و�سعه الحتاد الأوروبي.

ونظراً لأّن الأردن من اأكرث بلدان العامل معاناًة من ندرة املياه، اأُعطيت 

هذا  يعك�س  املبنى  وهذا  املياه.  موارد  على  للمحافظة  ق�سوى  اأهمية 

التوّجه بالذات، اإذ اإنه باملقارنة مع اأي مبنى م�سّمم بالطرق التقليدية، 

يخّف�س 32٪ من ا�ستخدام مياه ال�سرب وذلك نتيجة لعتماد تركيبات 

اأّن رّي احلديقة يكاد ل  اإىل ذلك  اأ�سف  املاء.  الكفاءة يف ا�ستخدام  عالية 

الأدنى(.  ال�ستهالك  من  فقط   ٪4( ال�سرب  مياه  من  �سيئًا  ي�ستنفد 

الرّي.  املوقع مبعّدل 48٪ لُت�ستخدم يف  الأمطار يف  ويتّم جتميع مياه 

واأُبقيت  املياه  اأجواء ندرة  وقد جرى اختيار نباتات حملّية تتالءم مع 

الأ�سجار القدمية يف اأماكنها حيث كان ذلك ممكنًا. 

وب�سورة عامة فاإّن مبنى ال�سفارة هو مرفق جديد بديع يتمّيز مب�ساحة 

وا�سعة للمكاتب ويزدان بهند�سة معمارية لفتة. وهو، بف�سل مراعاة 

وفقًا  �سهادة  مُينح  الأردن  يف  مبنى  اأّول  املتوازنة،  ال�ستدامة  مقايي�س 

اأ�سا�س القيادة يف جمال الطاقة والت�سميم البيئي  لنظام التقييم على 

.)LEED(

فلورنتني في�رض مهند�سة معمارية ا�ست�سارية وخبرية يف العمارة امل�ستدامة.

الواجهة الأمامية مع �سف الأعمدة واملظالت. وتظهر األواح ت�سخني املياه بالطاقة ال�سم�سّية فوق �سقيفة مواقف ال�سيارات )اإىل الي�سار(.
Pieter Kers :ال�سورة
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طالب ال�سارقة مل�ساجد »خ�سراء«

اأحمد حنفي خمتار

»وكلوا وا�سربوا ول ت�سرفوا«، كلمات من القراآن الكرمي ياأمر فيها اللـه 

عباده بعدم الإ�سراف يف متطلبات اأ�سا�سية للحياة، هي حاجة الإن�سان 

اأن  اإثبات  اإىل الطعام وال�سراب. وقيا�ساً على ذلك، لن جند �سعوبة يف 

النهي عن الإ�سراف ينطبق اأي�ساً على ا�ستهالك الطاقة يف املباين. ولعل 

اأكرث املباين التي يجب األ تقع يف خطيئة الإ�سراف هي امل�ساجد.

التعاون  جمل�س  دول  يف  خ�سو�ساً  ال�سحيح،  هو  العك�س  لالأ�سف، 

اخلليجي حيث تنزع امل�ساجد عمومًا اإىل اأن تكون متحررة يف ا�ستهالكها 

ولأن  اأ�سا�سية.  �سرورة  الهواء  تكييف  اأجهزة  اأن  باعتبار  للكهرباء، 

اإىل  الدافع  فاإن  الدول،  هذه  يف  للم�ساجد  جمانًا  توفر  عادة  الكهرباء 

تقليل ا�ستهالك الكهرباء يف امل�ساجد يكاد يكون معدومًا، �سواء عند 

بكامل  م�ساء  اأن جتد م�سجداً  ولي�س غريبًا  ت�سغيلها.  اأو  ت�سميمها 

اإنارته الداخلية يف منت�سف النهار، واملكّيفات فيه تعمل ب�سكل �سبه 

متوا�سل للو�سول اىل درجة حرارة اأبرد من الالزم، على رغم وجود 

�سخ�سني اأو ثالثة داخل امل�سجد يف غري اأوقات ال�سالة.

�سحيح اأن جزءاً من امل�سوؤولية عن هذا الإ�سراف يقع على امل�سرفني 

من  النمط  هذا  بعواقب  الوعي  قليلو  ومعظمهم  امل�ساجد،  على 

ال�ستهالك. لكن امل�سوؤولية الأكرب تقع على عاتق م�سمم امل�سجد، اإذ 

من املمكن اأن يراعي الت�سميم الهند�سي �سعف الوعي لدى امل�ستخدم، 

بل اإن كثرياً من ت�ساميم امل�ساجد ل ت�ساعد حتى من لديه وعي ورغبة 

يف تقليل ال�ستهالك.

هند�سة  لطالب  درا�سيًا  م�ساقًا  تدري�سي  خالل  من  حاولُت  وقد 

امل�ستقبل  معماريي  حّث  ال�سارقة،  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  العمارة 

على الهتمام بخف�س ا�ستهالك الطاقة من خالل الت�سميم املعياري، 

امل�ساجد.  يف  الطاقة  ا�ستهالك  يف  الإ�سراف  من  للحد  مهمة  كبداية 

البيئي يف  الت�سميم  اأن يطبقوا ما در�سوه من مبادئ  وطلبُت منهم 

الو�سول اإىل ت�سميم معماري متالئم مع مناخ مدينة اأبوظبي، التي 

اختريت ب�سبب توافر معلومات كافية عن املناخ فيها طوال العام.

اأبوظبي، م�ستعينني بربنامج  ملناخ  درا�سة حتليلية  الطالب  اأجرى 

�سوء  على  الإماراتية.  العا�سمة  يف  الطق�س  بيانات  حول  كومبيوتر 

املناخ، الذي  البيئي مع هذا  اأخذوا قرارات ا�سرتاتيجية للتعامل  ذلك 

ت�سرين  من  املمتدة  الأ�سهر  خالل  معتدل  مناخ  اىل  تق�سيمه  ميكن 

الثاين )نوفمرب( اإىل ني�سان )ابريل(، وحار رطب خالل بقية العام. 

الطبيعية  التهوئة  ا�سرتاتيجية  ا�ستعمال  تقرر  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

خالل اأ�سهر العتدال. اأما خالل فرتة املناخ احلار والرطب فكان ل بد 

هو  الأول  اأمرين:  مراعاة  مع  ولكن  التكييف،  اأجهزة  ا�ستعمال  من 

ال�سحيح  الختيار  خالل  من  الإمكان  قدر  احلرارية  الأحمال  تقليل 

ومقدار  التكييف  اأجهزة  حجم  تقليل  وبالتايل  املعمارية،  للت�ساميم 

ا�ستهالكها. اأما الأمر الثاين فهو ا�ستعمال الطاقة الطبيعية املوجودة 

يف املوقع، وامل�ستمدة من اأ�سعة ال�سم�س قدر الإمكان، لت�سغيل هذه 

الأجهزة.

وكانت الفكرة املختارة  لتحقيق هذا الأمر ا�ستعمال اأجهزة التكييف 

احلرارة  اإىل  حتتاج  التي   )Absorption Chiller(المت�سا�سية

ميكن  وبالتايل  الهواء،  بتربيد  تقوم  كي  الكهرباء(  )ولي�س  اأ�سا�سًا 

امت�سا�س تلك احلرارة من اأ�سعة ال�سم�س ال�ساقطة على �سطح املبنى 

بوا�سطة الأنابيب املفرغة اأو غريها من طرق ت�سخني املاء. وي�ستعمل 

املاء ال�ساخن لت�سغيل اأجهزة التكييف المت�سا�سية.

ت�سميم  تطوير  كيفية  هو  الطالب  واجهه  الذي  الأ�سا�سي  التحدي 

على  املبنية  ال�سرتاتيجية  القرارات  هذه  يعك�س  مل�سجد  معماري 

معمارية  بتقاليد  يتقيدوا  األ  الطالب  وجهُت  وقد  بيئية.  متطلبات 

الت�سميم. ولكن وجود  ـ عند  اأقوا�س  اأو  ـ مثل وجود قباب  تاريخية 

املئذنة كان �سروريًا نظراً ملا تعطيه من توجيه ملوقع امل�سجد.

جنح الطالب يف التحدي بدرجات متفاوتة. وكان من الأفكار اجليدة 

اجلو  فرتات  خالل  هواء  كمجرى  املئذنة  ا�ستخدام  طوروها  التي 

يف  وا�سعة  فتحات  اإيجاد  الت�سميم  ا�سرتاتيجيات  و�سملت  املعتدل. 

امل�سجد ت�ساعد على التهوئة الطبيعية يف ف�سل ال�ستاء، وا�ستعمالها 

امل�ساجد  الرياح. كما طوروا �سكل �سطوح  املئذنة للتقاط  على غرار 

وتوجيهها لتعظيم ال�ستفادة من الإ�ساءة الطبيعية، واإمكان التقاط 

الطاقة ال�سم�سية بوا�سطة لقطات ت�سغل اأجهزة تربيد امت�سا�سية 

اأثناء ال�سيف.

اجلامعة  يف  امل�سارك  املعمارية  الهند�سة  اأ�ستاذ  خمتار  حنفي  اأحمد  الدكتور 

الأمريكية يف ال�سارقة - جملة البيئة والتنمية.
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العربية  واململكة  وقطر  والأردن  م�صر  يف  الأخ�صر 

ت�صاعد  وبينما  املتحدة.  العربية  والإمارات  ال�صعودية 

البناء  مل�صاريع  البيئي  الأداء  رفع  يف  املعايري  هذه 

الق�صم  يف  تطبيقها  واإمكانية  ارتباطها  زال  ما  الكبرية، 

غري  واملتو�صط  املحدود  الدخل  ذوي  م�صاكن  من  الأكرب 

التقييم  برامج  ا�صتعمال  زال  ما  احلقيقة،  يف  وا�صح. 

الدولية حم�صورًا بعدد قليل من املباين الفخمة، وغالبًا 

عن  عو�صًا  العامة.  للعالقات  كاأ�صلوب  ي�صتخدم  ما 

وطنية  معايري  تطوير  نحو  اجلهود  توجيه  يجب  ذلك، 

املناخية  الظروف  مع  متكيفة  الأخ�صر  للبناء  واإقليمية 

املتجددة  للطاقة  الإقليمي  واملركز  املحلية.  والثقافية 

وكفاءة الطاقة)RCREEE(  هو اإحدى اجلهات القيادية 

على امل�صتوى الإقليمي يف عملية مواءمة معايري كفاءة 

الطاقة يف اأنحاء العامل العربي. 

بالإ�صالحات  الهتمام  تزايد  مع  اجلهود  هذه  تتزامن 

وكفاءة  املتجددة  للطاقة  حوافز  وخلق  لن�صر  املوؤ�ص�صاتية 

الطاقة يف املباين )Gelil, 2009(. لدى العديد من الدول 

اأنها  اأو  املتجددة،  للطاقة  وطنية  ا�صرتاتيجيات  العربية 

اإكمال ا�صرتاتيجياتها )RCREEE, 2010( ، ما  يف طور 

�صوف يرتك تاأثريات اأكرب على الأداء البيئي لقطاع البناء. 

III. فر�س التحول الأخ�سر 
يف قطاع البناء

على  املباين  يف  الأخ�صر  التحول  يح�صل  عام،  ب�صكل 

والهند�صة،  الت�صميم  خيارات   )1 م�صتويات:  اأربعة 

اأنظمة  و4(  التجهيزات،   )3 ومواده،  البناء  عمليات   )2

والتنقل.  واملياه  الطاقة  مثل  اأ�صا�صية  خدمات  توفري 

املناطقي،  اأو  املدين  باملدى  اأكرث  الأخري  البعد  يرتبط 

الرتباط  وثيق  احلالت  بع�ص  يف  يكون  اأن  ميكن  لكنه 

كل  على  اأمثلة  هناك  بهم.  متاأثرًا  اأو  امل�صروع  مبطّوري 

نوع من التدخل يف اجلدول 3. واإذ ميكن حتقيق تطوير 

الأداء البيئي عند كل م�صتوى، لكن اإيجاد الفر�ص الأكرب 

بالتكاليف الأقل يح�صل يف املراحل الأوىل من الت�صميم 

تراعي  للت�صميم  �صاملة  مقاربة  �صاأن  ومن  والهند�صة. 

املعايري البيئية يف خمتلف املراحل، مبا فيها �صكل املبنى 

واجتاهه ومكوناته واأبعاد هند�صية اأخرى، حتقيق اأف�صل 

  .)WBCSD, 2009( النتائج

لقد اأثبتت م�صاريع عديدة يف بع�ص البلدان العربية اجلدوى 

املباين  وبناء  ت�صميم  يف  الكفوءة  الطاقة  لدمج  القت�صادية 

اجلديدة. ففي تون�ص مثاًل، حقق م�صروع كفاءة الطاقة يف 

مبعدل  الطاقة  يف  وفورات   ،1999 عام  انطلق  الذي  املباين، 

33 يف املئة، وذلك من خالل ا�صتعمال تقنيات ب�صيطة تدار 

اإ�صافية  ا�صتثمار  وباأكالف  جتريبيًا  مبنى   43 يف  حمليًا 

املئة  يف  و2  املتو�صطة  للم�صاكن  املئة  يف   4 نحو  هي  مقبولة، 

 .)FFEM and ANME, 2010( للم�صاكن الفخمة

 MED-ENEC م�صروع  اأجراه  حتليل  وجد  بذلك،  اأ�صوة 

جتريبية  م�صاريع  ونفذ  الأوروبي  الحتاد  ميوله  الذي 

كلفة  اأن  عربية،  بلدان   8 يف  املباين  يف  الطاقة  لكفاءة 

عنا�صر الت�صميم »ال�صلبية«املقت�صدة بالطاقة كانت اأكرث 

جدوى من املقاربة »الإيجابية«التي ت�صتخدم تكنولوجيا 

اأحدث، مثل التدفئة والتربيد بالطاقة ال�صم�صية واأنظمة 

للمباين  اأخرى  واأدوات  الفوتوفولطية  ال�صم�صية  الطاقة 

رة مقارنة ب�صعر  العالية التقنية. وتوؤ�صر كلفة الطاقة املوفَّ

ال�صوق الدويل على اأن معايري امل�صروع التجريبي الأردين 

اخلام.  النفط  من  برميل  لكل  دولرًا  بـ40  مربحة  كانت 

يف  التجريبي  امل�صروع  يف  الطاقة  كفاءة  معايري  وكانت 

النفط  من  برميل  لكل  دولرًا  بـ80  للبالد  مربحة  املغرب 

.)Missaoui, 2009( اخلام

ميكن اإيجاد فر�ص مهمة للتخ�صري اأي�صًا يف �صيانة املباين 

وفورات  قدرت  مثاًل،  الأردن  ففي  وحتديثها.  املوجودة 

بـ20  موجودة  جتارية  مبان  حتديث  من  املحتملة  الطاقة 

يف املئة، مع ا�صرتداد ال�صتثمارات يف فرتة تقل عن �صنة 

و6 اأ�صهر )Shahin, 2006(. يف القطاع ال�صكني، ميكن 

مثل  ب�صيطة  اإجراءات  عرب  املئة  يف   30 معدله  ما  توفري 

الطاقة  ت�صرب  ومراقبة  املياه  وجتهيزات  الإنارة  حت�صني 

واملياه.

عن�صرًا  ال�صلوكية  الأمناط  تكيف  يت�صمن  اخلتام،  يف 

اخل�صراء  للمباين  الكاملة  الإمكانات  حتقيق  هو  جوهريًا 

اإحداث  امل�صتخدمني  ل�صلوك  وميكن  قليلة.  بكلفة 

وقد  واملياه.  للطاقة  ما  مبنى  ا�صتهالك  يف  كبري  فارق 

للتنمية  العاملي  الأعمال  ملجل�ص  حديث  حتليل  خل�ص 

امل�صتدامة)WBCSD, 2009(  اإىل اأن الإ�صراف ميكن اأن 

ميكن  بينما  املبنى،  يف  الطاقة  ا�صتهالك  اإىل  ثلثًا  ي�صيف 

لل�صلوك املقت�صد اأن يوفر الثلث.

IV. الظروف وال�سيا�سات التمكينية  

والجتماعية-القت�صادية  البيئية  الق�صية  قوة  رغم  على 

لتخ�صري قطاع البناء، ت�صري درا�صات دولية واإقليمية حديثة 

ممار�صات  تبني  اأمام  وال�صوق  ال�صناعة  يف  عوائق  اإىل 

 El Andalousi et( وا�صع  نطاق  على  اخل�صراء  البناء 

 al., 2010; UNEP, 2007; UNEP, 2011b; WBCSD,
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م�سروع جتريبي لت�سميم وبناء م�ساكن ريفية ذات كفاءة 

يف ا�ستخدام الطاقة يف اجلزائر

حميد اأفرا

عبد الكرمي �سناق

ي�سمل م�سروع فعالية ا�ستخدام الطاقة يف قطاع البناء يف البحر الأبي�س 

اإن�ساء م�ساريع  الأوروبي  الذي ميّوله الحتاد  – اإنيك(  املتو�سط )ميد 

لكفاءة  التكاملية  واملناهج  املمار�سات  اأف�سل  من  للتثّبت  جتريبية 

الطاقة وا�ستخدام الطاقة املتجددة يف قطاع البناء.

يف  مقت�سدة  م�ساكن  اإن�ساء  على  اجلزائر  يف  التجريبي  امل�سروع  ويقوم 

نوم  غرف   3 وي�سّم  مربعًا  مرتاً   80 منها  كل  م�ساحة  الطاقة  ا�ستهالك 

تدابري  وت�سمل  اأر�سّي.  طابق  يف  جميعها  ومغا�سل،  وحمامًا  ومطبخًا 

والطاقة  املحلية  البناء  مواد  ا�ستخدام  الطاقة  ا�ستهالك  يف  القت�ساد 

ال�سم�سية.

يهدف امل�سروع، بالدرجة الأوىل، اإىل بناء م�سكن ريفي ميكن ا�ستن�ساخه 

بناء  امل�سروع  ويت�سمن  اجلزائر.  يف  الريفي  الإ�سكان  برنامج  اإطار  يف 

يف  للم�ساهمة  وذلك   ،2014  –  2010 الفرتة  يف  ريفي  منزل   500000

احلّد من النزوح من الأرياف اإىل املدن ولت�سجيع عودة اأبناء الريف من 

املناطق احل�سرية التي نزحوا اإليها.

ي�ستند مفهوم الطاقة يف هذا امل�سروع اإىل العزل الأمثل للغالف وا�ستغالل 

الطاقة ال�سم�سية وا�ستخدام اآُجّر الرتبة املعاجلة. والهدف من ذلك هو 

فيها  مبا  بكاملها،  البيت  عمر  فرتة  خالل  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�س 

اآجّر الطوب  مرحلة الإن�ساء. لذلك ا�سُتخدمت مواد البناء املحلية مثل 

)الرتبة امل�سغوطة بالإ�سافة اإىل القليل من الأ�سمنت(. وبذلك انخف�ست 

تكاليف البناء وتدّنى ا�ستهالك الطاقة الالزمة لإنتاج ونقل مواد البناء. 

وبخ�سائ�س  العزل  م�ستوى  بارتفاع  الطوب  ميتاز  ذلك،  على  وعالوًة 

�سوتية واأحيائية-مناخية.

خذت من اأجل رفع م�ستوى الأداء البيئي  ُيذكر اأن التدابري التالية قد اتُّ

للم�سكن:

• التوجيه الأمثل )للنوافذ(	

• العزل احلراري للغالف	

• ا�ستخدام اآجّر الرتبة املثبتة )الطوب(	

• نوافذ زجاج مزدوج	

• ا�ستخدام الإ�ساءة الطبيعية	

ال�صناعة  ببنية  مرتبطة  عوائق  تت�صمن  وهي   .)2009
 UNEP, 2007;( حملها  غري  يف  وحوافز  مالية  وقيودًا 

UNEP, 2011b(. �صوف يتطلب التغلب على هذه القيود 
الأخ�صرعلى  للبناء  ا�صتباقية  �صيا�صة  العربي  العامل  يف 

درا�صات  حددت  وقد  والإقليمي.  الوطني  امل�صتويني 

متنوعة  ومتويلية  وتنظيمية  اإدارية  اأدوات  حديثة  عاملية 

 El Andalousi et al., 2010; UNEP, 2007; UNEP,(

2011b; WBCSD, 2009(. حيث ميكن للحكومات و�صع 
�صيا�صات للم�صرتيات وموا�صفات يف العقود واأداء املباين 

للبلديات  وميكن  البلدية.  املعايري  تنظم  بناء  وقوانني 

وتعليمية  تدريبية  برامج  وتطور  قواعد  ت�صع  اأن  كذلك 

تركز على الت�صميم امل�صتدام يف البناء.

اأ. الأدوات التنظيمية والإدارية

لقد اأثبتت املتطلبات الإلزامية لكفاءة الطاقة عرب قوانني البناء 

النجاح  لكن   .)Liu et al., 2010( عدة  بلدان  يف  فاعليتها 

هيئات  داخل  املوؤ�ص�صاتية  للقدرة  خا�صعًا  كان  تنفيذها  يف 

التقنية  وللقدرة  والوطني،  البلدي  امل�صتويني  على  التطبيق 

ل�صل�صلة الإمداد الوطنية على تلبية املتطلبات من دون زيادة 

اأن  �صابقة  جتارب  من  عام  اإجماع  هناك  التكاليف.  يف  كبرية 

وقتًا  ت�صتغرق  ما  بلد  يف  البناء  اإمداد  �صل�صلة  حتويل  عملية 

قوانني  تطبيق  وكذلك  متوا�صاًل،  حكوميًا  تدخاًل  وتتطلب 

كفاءة الطاقة يف البناء ب�صكل موحد وحتديثها با�صتمرار.

م�صتوى  على  الإلزامية  امل�صرتيات  قواعد  اأن  تبني  وقد 
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• تظليل ال�سيف	

• التهوية الطبيعية يف ال�سيف	

• اأجل 	 من  احتياطية،  غاز  مراجل  مع  ال�سم�سي،  احلراري  النظام 

املياه ال�ساخنة املنزلية

• النظام احلراري ال�سم�سي للم�ساهمة كذلك يف تدفئة جو املبنى.	

ويتيح امل�سروع حتقيق خف�س �سنوي يف ا�ستهالك الطاقة مبقدار 54 ٪ 

اإّنه يخّف�س اإطالق ما بني 3  باملقارنة مع �سيناريو الو�سع احلايل، كما 

و4 اأطنان من انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري كل عام.

اأّن ال�ستثمارات الالزمة للم�سروع التجريبي تتجاوز تكاليف  اإىل  ُي�سار 

ال�ستثمار  قيمة  ا�سرتداد  وفرتة   ،٪  10 بحواىل  املقارنة  العادية  املنازل 

وفورات  زيادة  مع  تتدنى  هذه  ال�سرتداد  فرتة  اأّن  غري  عامًا.   12 تبلغ 

الطاقة  اأخذنا يف احل�سبان تكاليف  اإذا  احلجم وتنامي اخلربة، وكذلك 

احلقيقية ولي�س املدعومة.

حميد اأفرا، مدير املركز الوطني للدرا�سات والأبحاث املتكاملة للبناء، اجلزائر.

عبد الكرمي �سناق، رئي�س ق�سم الطاقة احلرارية ال�سم�سية واحلرارة اجلوفية، 

مركز تطوير الطاقات املتجددة، اجلزائر.
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غانا  يف  مثاًل  النا�صئة،  القت�صادات  يف  جدًا  فعالة  املدينة 

 .)UNEP, 2011b( اأفريقيا  وجنوب  واملك�صيك  وكينيا 

تتحرك  فقط  اأبوظبي  حكومة  اأن  يبدو  العربي،  العامل  يف 

يف هذا الجتاه، حيث يجب ا�صتيفاء جميع املباين العامة 

نقطتني على الأقل من نظام »بريل«للتقييم. وتت�صمن 

اأنواع اأخرى من املعايري التنظيمية التي ميكن ا�صتعمالها 

يف قطاع البناء تدقيقًا اإلزاميًا للطاقة يف امل�صاريع التجارية 

للطاقة  اإلزامية  �صهادات  واإ�صدار  الكبرية،  التطويرية  اأو 

عند بيع مبنى ما اأو تاأجريه. لكن قد يكون تطبيق التدقيق 

الإلزامي و�صهادات الأداء �صعبًا يف بلدان لديها �صعف يف 

م�صر  حالة  وتو�صح  حمدودة.  ومرافق  الب�صرية  الطاقات 

ال�صيا�صات  اإذا مل تنفذ  الوقت الذي ي�صتغرقه تطبيق ذلك 

ب�صكل �صامل. ففي عام 1998، طورت م�صر معيار كفاءة 

واأ�صدرت  والثالجات.  الغرف  يف  الهواء  ملكيفات  الطاقة 

لتطبيق  تنظيميًا  مر�صومًا  ذلك  بعد  ال�صناعة  وزارة 

�ص عمليًا جراء عدم توفر خمترب فح�ص  الربنامج، لكنه قوِّ

.)RCREEE, 2010( الأجهزة الإلكرتونية

اإن اتفاقات الأداء املتفاو�ص عليها هي نوع اآخر من الأدوات 

البناء  اأهداف  نحو  للتقدم  للبلديات  املتوفرة  الإدارية 

ال�صعب  من  لكن  معينة.  مدنية  مناطق  يف  الأخ�صر 

يف  النافذة  امل�صالح  من  وحمايتها  التفاقات  هذه  ماأ�ص�صة 

على  املدين  والت�صنيف  للتخطيط  القرار  �صلطات  غياب 

اإمكانية كبرية لتطبيق  امل�صتويني املحلي والبلدي. هناك 

املجموع ت�سخني املياه املنزليةتدفئة

امل�سروع التجريبيالبيت التقليدي

 كهرباءتربيد

ال�ستهلك )كيلو واط(
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بلدان  يف  احلديثة  الإن�صاءات  مناطق  يف  التفاقات  هذه 

وعلى  مثاًل.  والأردن  وم�صر  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

خّف�ص  البيئي،  التزامها  اأعلنت  البلدان  هذه  اأن  رغم 

املطّورون �صقف التزاماتهم حتديدًا بعد الأزمة املالية عام 

عليها  املتفاو�ص  التفاقات  توفر  كهذه،  حالت  يف   .2008

اللتزامات  هذه  تطبيق  بهدف  الفعال  للحكم  عمل  اإطار 

البيئية �صمن مناطق الإن�صاءات الكبرية.

ب. مبادرات متكني ال�سوق

متكينية  معايري  مع  البناء  قوانني  ترتافق  اأن  من  بد  ل 

تت�صمن  اخل�صراء،  للمباين  م�صتدام  �صوق  ن�صوء  لتعزيز 

 RCREEE, 2010;( وتوعوية  ومالية  اقت�صادية  اأدوات 

.)Iwaro and Mwasha, 2010

اإن برامج �صهادات الأداء وعقود اأداء الطاقة هما منوذجان 

هناك  املتقدمة.  البلدان  يف  ت�صتخدم  التي  املعايري  عن 

املباين  قطاع  يف  الطاقة  اأداء  لعقود  جيدة  اإمكانيات 

تعك�ص  حيث  وحتديدًا  العربية،  البلدان  يف  التجارية 

واملغرب  الأردن  مثل  احلقيقية  الكلفة  الطاقة  اأ�صعار 

والأرا�صي الفل�صطينية وتون�ص. 

املالية  والأدوات  احلوافز  على  الأمثلة  وتت�صمن 

وقرو�صًا  حكوميًا  ودعمًا  �صريبية  اإعفاءات  والقت�صادية 

كفيلة  ال�صريبية  فالإعفاءات  وم�صاعدات.  مي�صرة 

اأنظمة  مثل  النظيفة،  التقنيات  مبيعات  بتحفيز 

العزل  ومواد  ال�صم�صية  بالطاقة  والكهرباء  التدفئة 

واإمدادات  واملياه  بالطاقة  الكفوءة  املنزلية  والأجهزة 

احلكومي  الدعم  وينا�صب  بالكهرباء.  املقت�صدة  الإنارة 

نحو  »مييلون  الذين  املحدود  الدخل  ذوي  وامل�صاعدات 

لهم  توفر  واإن  حتى  الطاقة  كفاءة  يف  ال�صتثمار  عدم 

تون�ص  يف   .)2011b(»يونيب« وفق  املال«،  راأ�ص 

وهو  البناء،  ملواد  التقني  املركز  اأطلق  املثال،  �صبيل  على 

والتكنولوجيا،  ال�صناعة  لوزارة  تابعة  متخ�ص�صة  هيئة 

ل�صتخدام  مالية  حوافز  يقدم  الذي   PRO-SOL برنامج 

PRO- اأنظمة ت�صخني املياه بالطاقة ال�صم�صية وبرنامج 

ISOL الذي يقدم حوافز مالية للعزل احلراري لالأ�صطح 
يف  ملحوظ  اأثر  الربناجمني  لهذين  وكان  وامل�صاكن. 

ون�صرها  ال�صم�صية  بالطاقة  املياه  ت�صخني  اأنظمة  تبني 

تدّن  وحتقيق  البالد،  يف  لها  مناف�ص  �صوق  وتطوير 

و50   40 بني  تراوح  العزل  منتجات  تكاليف  يف  ملحوظ 

   .)RCREEE, 2010( يف املئة

يف  املي�صرة  القرو�ص  تنجح  الأداء،  معايري  مع  وباقرتانها 

ت�صجيع املنازل على حت�صني كفاءة الطاقة. وميكن اإعطاء 

هذه القرو�ص عرب طرف ثالث، حيث توفر هيئات حكومية 

بدورها  توفر  التي  للم�صارف،  مالية  حوافز  مانحون  اأو 

قرو�صًا بفوائد منخف�صة لزبائنها )UNEP, 2011b(. يف 

املركزي،  امل�صرف  من  وبدعم  املثال،  �صبيل  على  لبنان 

تقدم امل�صارف التجارية قرو�صًا مي�صرة لالأفراد واملطّورين 

املباين  يف  واملتجددة  الكفوءة  الطاقة  معايري  لتطبيق 

املوجودة واحلديثة على حد �صواء. 

التوعية جمموعة وا�صعة من اخلطوات خللق  وتت�صمن 

على  هادفة.  اإعالمية  حمالت  خالل  من  تلقائي  طلب 

�صبيل املثال، ميكن تقدمي برامج لبناء قدرات امل�صممني 

حملية  اإمداد  �صل�صلة  لتطوير  وتدريبهم  واملهند�صني 

النطاق  هذا  يف  اأخرى  مبادرات  تت�صمن  وقد  جمدية. 

للقيادة  وبرامج  الطوعية  الت�صنيف  بربامج  التعريف 

وجوائز. 

الطوعية،  الت�صنيف  برامج  على  الرتكيز  خالل  ومن 

وتزداد  العربية.  املنطقة  يف  واعدة  الإمكانات  تكون 

برناجمي  مثل  عدة  عربية  بلدان  يف  املحلية  الربامج 

اأبوظبي  اللوؤلوؤ«يف  بدرجات  للتقييم  »ا�صتدامة 

برناجمي  من  التجربة  اأثبتت  وقد  لبنان.  و»اأرز«يف 

متزايدًا  امتثاًل  الدوليني   BREEAMو  LEED �صهادات 

البناء  �صركات  بني  �صحيًا  تناف�صًا  خلق  ما  ال�صوق،  يف 

الأخ�صر  البناء  ا�صرتاتيجيات  ا�صتخدام  على  الكربى 

من  واملدار�ص.  امل�صت�صفيات  مثل  كربى  مب�صاريع  للفوز 

اخل�صراء  املعايري  تبني  ي�صتهدف  األ  يجب  اأخرى،  جهة 

اأي�صًا  بل  فقط،  الكربى  امل�صاريع  العامة  املباين  يف 

�صرط  املحدود،  الدخل  ذوي  م�صاكن  م�صاريع  تعهدات 

البتكارات  عادة  املبادرات  هذه  وحتفز  بالكلفة.  التحكم 

الالزمة لتح�صني قاعدة املعلومات �صمن �صال�صل اإمداد 

واملهند�صون  امل�صممون  �صمنها  ومن  املحلية،  البناء 

وم�صادر املواد والبّناوؤون.

ج.  مواجهة العوائق البنيوية

�صيقة  اإنتاجية  زاوية  من  اإليها  ينظر  التي  املباين  تعد 

نتاج  عمليًا  لكنها  متدنية،  تقنيات  ذات  منتجات  عادة 

تنطوي   )Gann and Salter, 2000( مركبة  اأنظمة 

خمتلفة  مادية  وموارد  متنوعة  معرفية  مناطق  على 

ال�صبكة  هذه  حُتل  الفاعلة.  اجلهات  من  متباينة  و�صبكة 

مع  جديدة  �صبكة  ل  وت�صكَّ البناء،  م�صروع  اإكمال  بعد 

 Manseau and Seaden,(جديد م�صروع  اإطالق 

وكثريًا  نف�صها.  اجلهات  جمموعة  غالبًا  ت�صم  ل   )2001
املجزاأة  وبالطبيعة  ما  م�صروع  بتنظيم  ُي�صت�صَهد  ما 

ل�صناعة البناء نظرًا للتحديات والعوائق التي يفر�صانها 

�صوف  ال�صياق،  هذا  يف  للقطاع.  الأخ�صر  التحول  اأمام 
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اأجل  من  البنيوية  العوائق  مواجهة  ال�صروري  من  يكون 

جناح جهود التخ�صري. 

وقاعدة  البناء  �صناعة  بنية  يف  مهمة  اختالفات  هناك 

تاأثريها  احتمال  مع  العربية،  املنطقة  اأنحاء  يف  املعرفة 

املثال،  �صبيل  على  الأخ�صر.  البناء  ا�صرتاتيجيات  على 

الكربى  وامل�صاريع  امللحوظة  البناء  ن�صاطات  ا�صتقطبت 

�صركات  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  بلدان  بع�ص  يف 

يف  وا�صعة  خربة  ذات  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  كربى 

املعلومات  توظيف  يكون  لن  والهند�صة.  الت�صميم 

الأخ�صر  البناء  مبادرات  لتطبيق  الالزمة  واخلربات 

تكاليف  يتطلب  قد  اأنه  مع  ال�صركات،  هذه  على  �صعبًا 

ال�صناعة  هذه  تبقى  اأخرى،  جهة  من  كبرية.  اإ�صافية 

املتو�صط  اإىل  املحدود  الدخل  ذات  العربية  البلدان  يف 

حملية وجمزاأة وتعتمد على �صغار املتعهدين واأ�صحاب 

امل�صاريع. و�صوف يتطلب الرتويج للتحول يف ممار�صات 

هذا القطاع داخل هذه البلدان جهودًا كبرية  لبناء قدرات 

البّنائني وامل�صممني واملهند�صني واملطّورين.

ال�صتعانة  متت  املعلومات،  قاعدة  يخ�ص  ما  ويف 

كليات  يف  التعليمية  املناهج  على  اأدخلت  بتعديالت 

يف  املهني  التدريب  وموؤ�ص�صات  والهند�صة  الت�صميم 

جوهرية  حتويلية  كمعايري  ال�صكندينافية  البلدان 

وت�صمنت   .)Emtairah, 2008( البناء  لقطاع 

جوانب  كافة  يف  البيئية  العتبارات  اإدخال  التعديالت 

يف  واعدة  تطورات  وثمة  البناء.  واأعمال  املباين  ت�صميم 

العايل  للتعليم  جديدة  برامج  اإطالق  بعد  املجال  هذا 

بع�ص  يف   
7

الطاقة وكفاءة  املتجددة  الطاقة  حقول  يف 

تغيريات  مع  ترتافق  اأن  يجب  لكنها  العربية.  اجلامعات 

اإ�صافية للمناهج الرئي�صية على م�صتوى التدريب املهني 

يف جميع مراحل �صل�صلة اإمداد البناء. 

V. تاأثريات التحول اإىل املباين اخل�سراء  

املباين  لتكاليف  وال�صامل  الدقيق  التحليل  �صاأن  من 

تطبيق  تاأثريات  ي�صتك�صف  اأن  وفوائدها  اخل�صراء 

على  بناء  اأعاله  ناق�صناها  التي  املعايري  من  جمموعة 

تخ�صري  يتطلب  �صوف  املباين.  حياة  دورة  حتليل 

الت�صميم  يف  ا�صتثمارات  العربي  العامل  يف  البناء  قطاع 

نظيفة.  وتكنولوجيا  م�صتدامة،  ومواد  والهند�صة، 

ووفق بع�ص التقديرات، �صوف يزيد ذلك الكلفة املبدئية 

business-(»املعتاد »العمل  ب�صيناريو  مبنى  لت�صييد 

as-usual( )UNEP 2011b(. لكن تقييم الفوائد ب�صكل 
للملكية  الإجمالية  الكلفة  احت�صاب   يتطلب  �صحيح 

خالل فرتة حياة املبنى. �صوف يكون هناك اأي�صًا تكاليف 

مبا  اأعاله،  التمكينية  املعايري  بتطبيق  مرتبطة  انتقالية 

لت�صجيع  ال�صوق  وحوافز  احلكومي  الدعم  برامج  فيها 

على  عالوة  البناء.  قطاع  يف  التحويلية  التغيريات  هذه 

اإعادة توجيه  التحليل ال�صوء على  اأن ي�صلط  ذلك، يجب 

املوارد  ذات  البلدان  يف  اخل�صراء  املباين  نحو  ال�صتثمار 

العامة املحدودة التي كانت لت�صتثمر لول ذلك يف جمال 

اقت�صادي اآخر. من جهة اأخرى، تذهب فوائد ال�صتثمار 

جيد  بيئي  اأداء  حتقيق  من  اأبعد  اخل�صراء  املباين  يف 

لتجلب تغيريات اجتماعية واقت�صادية اإيجابية. 

اأ. التاأثريات القت�سادية 

اخل�صراء  للمباين  الأولية  القت�صادية  الفوائد  ق  حُتقَّ

الطاقة  فواتري  يف  الوفورات  عرب  املنازل  م�صتوى  على 

حول  متناق�صة  نظر  وجهات  توجد  حني  ويف  واملياه. 

كثريًا  البناء  تكاليف  تزداد  األ  يجب  املبدئية،  التكاليف 

نتيجة التح�صينات امل�صافة لكفاءة الطاقة واملياه. وُتبني 

و5   3 بني  عادة  تزداد  البناء  تكاليف  اأن  اأخرى  جتارب 

احتمال  رغم  على  الطاقة،  كفاءة  حلول  ب�صبب  املئة  يف 

اإجمايل  ولتخفي�ص  املبنى.  نوع  بح�صب  اختالفها 

تكاليف  على  مبا�صر  اإيجابي  اأثر  واملياه  الطاقة  ا�صتهالك 

دورة حياة املباين. وتفيد درا�صات حتليلية يف الوليات 

البناء  تكاليف  من  املئة  يف   2 نحو  ا�صتثمار  اأن  املتحدة 

قيمة  تفوق  احلياة  مدى  وفورات  يولد  ما  عادة  املبدئية 

ال�صتثمار الأويل باأكرث من 10 مرات. وت�صمل معطيات 

واملياه  الطاقة  الدرا�صة  يف  ا�صُتخدمت  التي  الكلفة 

والإنتاجية  وال�صيانة  والت�صغيل  والنبعاثات  والنفايات 

.)Kats, 2003( وال�صحة

البناء  ممار�صات  لتطبيق  املهمة  الأخرى  الفوائد  ومن 

ما  ويف   .
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جديدة و�صناعات  وظائف  خلق  الأخ�صر 

التقديرات  اأحد  ي�صري  املوجودة،  املباين  بتحديث  يتعلق 

غري  وظائف  و4-3  مبا�صرة  وظيفة   14-10 خلق  اإىل 

حتديثات  يف  دولر  مليون  بقيمة  ا�صتثمار  لكل  مبا�صرة 

الأرقام  هذه  اأن  ومع   .)UNEP, 2011b( البناء  كفاءة 

اأن  التوّقع  ميكننا  الأمريكي،  الإ�صكان  �صوق  على  مبنية 

اأ�صعاف  ثالثة  يزيد  اأو  الوظائف  خلق  معدل  يت�صاعف 

يف  الكلفة  وعوامل  العمال  اإنتاجية  متو�صط  اإىل  نظرًا 

وظيفة   40 توفري  عرب  العربية.  املنطقة  يف  القطاع  هذا 

يف  دولر  مبليون  ا�صتثمار  لكل  مبا�صرة  وغري  مبا�صرة 

وظيفة  مليوين  نحو  يتوفر  �صوف  التحديث،  ن�صاطات 

ال�صتثمار  طريق  عن  املقبلة  الع�صر  ال�صنني  خالل 

الطاقة  كفاءة  لتحديث  مبنى  لكل  دولر   5000 مبعدل 

خمزون  من  املئة  يف   20( مبنى  ماليني   10 يف  واملياه 
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املباين املوجودة( يف العامل العربي.

ب. التاأثريات الجتماعية

ُتنتج �صرعة متّدن البلدان العربية م�صتوطنات ع�صوائية 

املنازل  ت�صغلها  التي  فاملناطق  �صخمة.  فقرية  ومناطق 

�صا�صعة.  البلدان  هذه  غالبية  يف  والرخي�صة  الع�صوائية 

ويف هذا ال�صياق، ي�صكل توفري م�صاكن خ�صراء معقولة 

الكلفة للفقراء حتديًا كبريًا يف وقت يواجه كثريون عوائق 

لكن  التقليدية.  امل�صاكن  كلفة  لتحمل  كبرية  اقت�صادية 

اإىل نتائج وا�صحة  الإ�صكان الجتماعي ل يف�صي  حتليل 

اخل�صراء  الجتماعية  امل�صاكن  كلفة  كانت  اإذا  ما  حول 

اأعلى عند بنائها، فمميزات الت�صميم البيئي قد تكون اأو 

 UNEP,( ل تكون بال�صرورة اأغلى من امل�صاكن التقليدية

2011b(. على �صبيل املثال، اأظهرت نتائج مباراة حديثة 
درا�صات  مركز  نظمها  الجتماعية،  امل�صاكن  لت�صميم 

ثابتة  تقديرات   ،)CBSE( الأردن  يف  املبنية  البيئة 

مقارنتها  ميكن  اخل�صراء  للمباين  املبدئية  للتكاليف 

بتلك التقليدية)CBSE, 2010( . وُيظهر دمج تكاليف 

دورة احلياة يف حتليل املباين اخل�صراء بو�صوح تقلي�ص 

املئة  يف   30 بنحو  وال�صيانة  للملكية  ال�صهرية  التكاليف 

)CBSE, 2010(، ما يجعلها خيارًا اأكرث جاذبية لربامج 

الإ�صكان الجتماعي.  

ج.  ال�ستدامة البيئية

جوهرية  اإيجابية  تاأثريات  املباين  لتخ�صري  يكون  �صوف 

اإزاء التحديات البيئية الكبرية التي تواجه املنطقة، مثل 

والنفايات  الأرا�صي  وا�صتخدام  املناخ  وتغري  املياه  ندرة 

وال�صرف ال�صحي. وبالرتكيز على املياه حتديدًا، ميكن 

وفورات  عن  املنازل  يف  املياه  كفاءة  معايري  ت�صفر  اأن 

كبرية مع تخ�صي�ص جزء من ال�صتثمار للتجهيزات.   

VI. خامتة وتو�سيات 

والتاأثريات  البناء  اأعمال  يف  ال�صريع  النمو  �صاأن  من 

ملخزون  وامل�صتقبلي  احلايل  للنمو  املرافقة  املهمة  البيئية 

البناء  ملمار�صات  الرتويج  يدعم  اأن  املوجودة،  املباين 

ممار�صات  زالت  ما  اأوًل،  العربية.  البلدان  يف  الأخ�صر 

والرديء  الكفوء  غري  البناء  ملخزون  تروج  احلالية  البناء 

الت�صميم وال�صيء العزل، والذي توجد فيه اأنظمة تدفئة 

وتربيد واأجهزة كهربائية غري كفوءة. ويتوقع اأن تقل�ص 

وحتافظ  الكهرباء  ا�صتهالك  اخل�صراء  البناء  ممار�صات 

على املياه، يف وقت ت�صهد معظم البلدان العربية ازديادًا 

املائية.  املوارد  يف  وحمدودية  الطاقة  على  الطلب  يف 

هو  املباين  يف  الطاقة  اأداء  حت�صني  اإن  ذلك،  على  عالوة 

النبعاثات  لتقلي�ص  الكلفة  املجدية  الطرق  اأهم  اأحد 

امل�صببة لتغري املناخ.  

اقت�صادية  ق�صية  البناء  لقطاع  الأخ�صر  التحول  اإن  ثانيًا، 

الرئي�صية  الفوائد  اإحدى  وحتمل  اأي�صًا.  واجتماعية 

لناحية  م�صافة  قيمة  الأخ�صر  البناء  ممار�صات  لتطبيق 

رفع  ي�صاعد  �صوف  جديدة8.  و�صناعات  وظائف  خلق 

الوفورات  هذه  من  جزء  وحتويل  والطاقة  املياه  عن  الدعم 

نحو الإ�صكان الجتماعي الأخ�صر على تقلي�ص عبء كلفة 

خالل  )من  املحدود  الدخل  لذوي  الأ�صا�صية  اخلدمات 

يف  التحول  هذا  يزيل  ذاته،  الوقت  يف  الكفاءة(.  مكا�صب 

اقت�صاديًا  تربيرًا  ويقدم  ال�صوق  م�صّوهات  اأبرز  اأحد  الدعم 

�صوف  عليه،  بناء  امل�صاكن.  �صوق  يف  اخل�صراء  للمباين 

بعيدة  تاأثريات  الأخ�صر  البناء  ممار�صات  لرتويج  يكون 

يف  القت�صادي  والنمو  امل�صتدام  املدين  التحول  على  املدى 

منطقة ت�صهد متدنًا �صريعًا ومعدلت بطالة عالية. 

واجلهود  احلالية  املبادرات  جتزئة  يتم  ذلك،  غ�صون  يف 

�صل�صلة  من  خمتارة  اأجزاء  وت�صتهدف  ال�صيا�صية، 

البناء  �صناعة  داخل  التفاعالت  اأخذ  دون  من  القيمة 

خلق  يف  حمدودة  جناحات  �صجلت  وقد  العتبار.  يف 

املباين  ت�صييد  نحو  البناء  لقطاع  وفعال  حقيقي  حتول 

الكفوءة باملوارد. �صوف يتطلب تخ�صري املباين وحتقيق 

ا�صرتاتيجيات  العربية  املدن  يف  م�صتدام  عمراين  حتول 

�صاملة وطويلة املدى تاأخذ يف العتبار ال�صياق العمراين 

من  امل�صتهدف  واجلزء  البناء،  �صناعة  وبنية  اخلا�ص، 

بد  ل  القطاع،  يف  فعال  حتول  ولتحقيق  البناء.  اأ�صواق 

ن�صاطات  مع  بالتن�صيق  ال�صرتاتيجيات  هذه  تطوير  من 

العمراين  النطاق  على  اأخرى  خ�صراء  وتدخالت 

واملياه  والطاقة  النقل  حتديدًا  خمتلفة،  قطاعات  ويف 

التدخل  ا�صرتاتيجية  ت�صتلزم  اأخريًا،  النفايات.  واإدارة 

اأهداف  وو�صع  احلالية  الأداء  م�صتويات  حتديد  الفعال 

املباين  اأنواع  وفق  واملياه  الطاقة  لأداء  وواقعية  وا�صحة 

املختلفة.  وا�صتعمالتها 
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وائل امل�سري 

نتيجة  وتتكون  تتاأثر  وهي  باملكان،  التقليدية  العمارة  ُتعنى 

عرب  تطورت  وقد  واجتماعية.  اقت�سادية  وعوامل  بيئية  قوى 

م�ستخدمة  الوقت،  مرور  مع  معينة  بيئة  مع  الإن�سان  تفاعل 

والتفا�سيل  والأ�سكال  الأمناط  وتعك�س  املتوفرة.  البناء  تقنيات 

الكايف  الفهم  يوؤدي  اأن  يجب  التفاعل.  هذا  نتيجة  املعمارية 

لتطور هذه العنا�سر واملنطق الذي يحكمها اإىل مقاربة منطقية 

م�ستدامة،  ت�سميم  كعنا�سر  اليوم  وتف�سريها  تبنيها  عند  اأكرث 

جذابة  ب�سرية  اأدوات  اأو  كرموز  عمومًا  اإليها  الرجوع  ولي�س 

ورومان�سية.

كابتكار  الداخلي  الفناء  ذات  املنازل  تبني  مت  املثال،  �سبيل  على 

ال�سحراء، وقد �سّكل  »اأخ�سر«لتوفري مناخ حملي مالئم يف قيظ 

بناءاً �سديقًا للبيئة فعاًل. واختلف حجم الفناء وم�ساحته ب�سكل 

ملحوظ ليعك�سا الظروف البيئية املحددة يف كل منطقة، وكذلك 

فناءات  كانت  فقد  واملدنية.  والقت�سادية  الجتماعية  العوامل 

من  اأدنى  حد  مع  و�سيقة  �سغرية  القاهرة  يف  القدمية  املنازل 

كانت  بينما  دونها،  من  اأو  للتربيد،  كاأوعية  تعمل  التي  الأروقة 

مظللة  قناطر  مع  عمومًا  ف�سيحة  اخلليج  منطقة  يف  الفناءات 

وحيث  الرملية.  العوا�سف  من  احلماية  على  ت�ساعد  ومقايي�س 

يف  فناء  من  اأكرث  يبنى  كان  امل�ساحة،  حمدودة  الأر�س  تكن  مل 

الأخرى  الأمثلة  ومن  للعائلة.  املختلفة  احلاجات  لتلبية  املنزل 

ما  يف  التهوية  بانتقال  ت�سمح  متجاورة  فناءات  جمموعة  اإقامة 

اأقيمت م�ساكن بطبقات خمتلفة تتغري ا�ستخداماتها  بينها. وقد 

بني اجللو�س والنوم يف �ساعات خمتلفة من النهار والليل، وعند 

تغري الف�سول. وتت�سمن املنازل القدمية يف بغداد هذا ال�ستخدام 

العمودي املبتكر حول الفناء الداخلي املركزي.

�سمن  من  املنازل  يف  وامل�سربيات  والعرائ�س  الأروقة  ا�ستخدمت 

اأو لتخفيف �سوء ال�سم�س  اأدوات عديدة لتظليل غرف اجللو�س 

خمتلفة  باأ�سكال  الأبراج  اأو  الرياح  لقطات  وا�ستخدمت  القوي. 

اأماكن عدة يف املنطقة للتغلب على الرطوبة الناجمة عن بقاء  يف 

الرياح  اأبراج  باتت  املثال،  �سبيل  على  اجللو�س.  اأماكن  يف  الرياح 

التي ا�سُتقدمت من اإيران اإىل دبي القدمية مو�سوع درا�سات علمية 

حديثة وفحو�س خمربية لتقييم اأدائها البيئي. وقد در�س ح�سن 

القرن  القاهرة يف منت�سف  منازل  الرياح يف  بدقة لقطات  فتحي 

قاعة  البيئية يف  الراحة  القّيمة يف  الع�سرين، وك�سف م�ساهماتها 

القاهرة ال�سهرية. 

 واأقيمت �ساللت �سغرية ونوافري مياه وزرعت اأحوا�س يف امل�ساحات 

اخلا�سة والعامة يف هذه املنازل لتخفي�س احلرارة وتلطيف املناخ 

والرمزية  اجلمالية  الأهداف  املزروعات  وجود  خدم  وقد  املحلي. 

والرتفيهية للت�ساميم التف�سيلية واملعقدة حلدائق الفناءات من 

اأي�سًا  كهذه  حدائق  طبيعة  وتعك�س  العربية.  اأ�سبانيا  اإىل  اإيران 

الظروف البيئية القا�سية يف املنطقة وندرة املياه ال�سرورية لها، 

من  رمزيتها  ت�ستقي  التي  الطبيعة  ثقافة  من  م�ستوحاة  وهي 

ال�سور القراآنية حلدائق اجلنة.

ا�ستخدمت  العربية\الإ�سالمية،  املنطقة  اأنحاء  ويف  التاريخ  عرب 

القاهرة  يف  روؤيتها  وميكن  املنازل،  يف  خالق  ب�سكل  املياه  اأدوات 

اأكرث  املياه  فنافورة  والأندل�س.  واملغرب  اإيران  ومدن  ودم�سق 

فاعلية من بركة �ساكنة باحلجم ذاته، وهي ل تلطف الهواء فقط 

بل »تنظفه«. يف بع�س املنازل العربية القدمية، ا�ستبدلت النافورة 

بال�سل�سبيل الذي ينبع من حجرة جانبية تدعى الإيوان اإىل بركة يف 

و�سط الفناء اخلارجي. يبنى ال�سل�سبيل من بالطة رخام منحوتة 

التبخريي.  التربيد  اإىل  املياه موؤدية  ب�سكل متمّوج، تنحدر عليها 

احلمراء  ق�سر  حدائق  يف  الباقية  املياه  وقنوات  النوافري  وت�سكل 

طورها  التي  املتقدمة  الهند�سية  والتقنيات  املعرفة  على  �سهادة 

يف  املياه  قنوات  زالت  وما  عرب.  ومهند�سون  معماريون  وتبناها 

حدائق جينرياليف توفر مياهًا نقية باردة من جبال �سيريا نيفادا 

ق�سر  فناءات  حدائق  يف  املياه  نوافري  جمالية  وتعك�س  البعيدة. 

احلمراء واملنطقة وعيًا بيئيًا مرهفاً، معربة عن قيمة املياه يف هذا 

اجلزء من العامل. 

�سحن  ففي  الفناءات.  بع�س  يف  اأكرث  مبا�سر  ب�سكل  املياه  توظف 

العديد من امل�ساجد القدمية يف فا�س وا�سطنبول مثاًل ما زالت نوافري 

املياه ت�ستخدم للو�سوء وال�سرب، كما احلال يف م�سجد القرويني 

داخل  ال�سرب  اأوعية مياه  اأ�سغر، و�سعت  فا�س. وعلى نطاق  يف 

الهواء  لرتطيب  القدمية  القاهرة  منازل  يف  منوذجية  م�سربيات 

وتربيد املياه يف اأوعية ال�سرب التي ت�سمى م�سربيات. على النطاق 

العمراين، ا�ستخدمت مياه الأ�سبلة لل�سرب عادة يف مدار�س تعليم 

معماريًا  القدمية  بالقاهرة  لالحتفاء  )الكّتاب(  لل�سغار  القراآن 

القاهرة  يف  كتخدا  عبدالرحمن  وكتاب  �سبيل  وي�سكل  وعمرانيًا. 

القدمية مثاًل منوذجيًا على ارتباط املياه بالثقافة. ولنوافري مياه 

يف  مهمة  واجتماعية  وجمالية  وظيفية  خ�سائ�س  اأي�سًا  ال�سرب 

الطابع العمراين للمدن والقرى املغربية. وقد بذلت جهود كبرية 

اإىل  وجّره  عليه  واحلفاظ  الثمني  الطبيعي  املورد  هذا  ل�ستخدام 

املدن والأرياف، لال�ستهالك املحلي والري وال�سناعة. اإن ا�ستخدام 

ال�ستدامة البيئية يف العمارة العربية التقليدية

ملحق خا�ص



املدن واملباين  الف�سل 1986

املياه يف تلك املباين واملدن والأرا�سي الزراعية هو نتاج ثقافة حترتم 

هذا املورد الوطني الثمني وتقدره.

فقط،  البيئية  باملمار�سات  التقليدية  املعمارية  الهند�سة  تتاأثر  مل 

التوجه  اأي�سًا بتلك الجتماعية-الثقافية والدينية. فقد جنح  اإمنا 

من  فقط  لي�س  العربية\الإ�سالمية،  للعمارة  العام  الداخلي 

وجهات نظر مناخية، بل اأي�سًا يف طريقة اإر�سائه للطبيعة املحافظة 

من  الإ�سالم  تعاليم  اإليه  تدعو  فما  العربية.  امل�سلمة  للمجتمعات 

خ�سو�سية وت�سديد على تكافل املجتمع واجلوار واحرتام اجلريان، 

العربية  العمارة  من  املتال�سقة  املجمعات  ر�سميًا  عنه  عربت 

التقليدية باأزقتها ال�سيقة وفناءاتها وف�سلها الوا�سح بني امل�ساحات 

العامة واخلا�سة. وقد روجت البنية الجتماعية والعالقات الأ�سرية 

الوا�سعة والنمو للطابع الع�سوي لتجمعات عمرانية كهذه، يف حني 

اأّثرت طبيعة العالقة بني الفرد واملجتمع يف �سكل امل�ساحتني العامة 

يف  العامة  للتجربة  الإن�سانية  الأبعاد  و�سّكلت  املدينة  يف  واخلا�سة 

مثاًل.  احلارة  اأو  الفريج  مبفهوم  جت�سدت  التي  العمراين،  ال�سياق 

وقد �سّكلت القيم الثقافية ممزوجة بالعتبارات البيئية �سخ�سية 

وال�سكل  الطبيعة  بني  القوية  العالقة  على  الرتكيز  مع  املدن،  هذه 

الداخلي  والتوجه  العمرانية  واجلذور  الإن�ساين  واملدى  املبني 

املباين  اأو  الأغرا�س  من  اأكرث  اجللو�س  م�ساحات  على  والت�سديد 

اأزقة  خّلفت  مثاًل  العربية  املدن  يف  العمرانية  فالكثافة  الفردية. 

امل�ساة ب�سكل  �سيقة بني املباين، �ساعدت على تظليل طرق تنقل 

كبري وحمتهم من القيظ. وما زال من املمكن روؤية اأمثلة على ذلك يف 

مدن عربية تاريخية مثل فا�س ومراك�س يف املغرب. وتعني الكثافة 

العمرانية يف هذه املدن كذلك تقلي�س �سبكات النت�سار والنقل، واأنه 

ميكن للنا�س اأن يعي�سوا ويعملوا ويت�سوقوا ويذهبوا لل�سالة م�سيًا 

اإىل  الطاقة واحلاجة  ا�ستهالك  �سمن م�سافة قريبة، وبالتايل تقليل 



199 البيئة العربية: القت�ساد الأخ�سر

و�سائل النقل وتوفري الوقت الثمني وال�سغط واجلهد للتنقل بني 

النا�س  ا�ستقطبت  مثاًل  مراك�س  اأن  بالذكر  وجدير  الأماكن.  هذه 

ل�سوق  وروجت  ك�سياح،  لزيارتها  فقط  ولي�س  فيها  للعي�س 

الواحد  القرن  يف  القدمية  املدينة  هذه  يف  انتع�س  الذي  العقارات 

بينما  القت�سادية.  وجدواها  ا�ستدامتها  يف  م�ساهمًا  والع�سرين 

اأخرى من الف�ساد والإهمال العام والتهديدات  تعاين مدن قدمية 

املت�ساعدة وال�سغوط الناجمة عن التمدن احلديث.

وجتارب  اختبارات  اإجراء  عرب  التقليدية  العمارة  اأ�سكال  تطورت 

املواد  اأثر احلر�س والقت�ساد يف  واأنظمة بنيوية وتقنيات. وقد  ملواد 

والتكنولوجيات يف تطور اأنظمة الدعم والت�سقيف واجلماليات املرافقة 

لها. خالل التاريخ الإ�سالمي، نتج عن التفاعل مع ثقافات اأخرى عرب 

الفتوحات والتجارة ا�ستعارة التقنيات وا�سترياد املواد والبّنائني، ما 

اأدى اإىل ن�سوء اأ�سكال واأنواع من العمارة الهجينة التي اأعطت تنوعًا 

وحيوية للعمارة التقليدية يف مواقع جغرافية خمتلفة. 

مت التحكم باحلرارة يف العمارة التقليدية عرب اختيار املواد بدقة. 

وي�سبب جتاور املواد العاك�سة املختلفة انخفا�سًا يف احلرارة يح�ّسن 

احلمل احلراري. ويقع اأول خط للتحكم على ال�سطح الذي تكون 

حرارته حتت اأ�سعة ال�سم�س اأعلى من حرارة الهواء. لذلك، تقلل 

وتزيد  اخلارجي.  احلر  تاأثري  مفتوح  �سطح  فوق  الهواء  حركة 

القد�س  املقببة يف  الأ�سطح  امل�ستقيمة، مثل  املمّوجة غري  الأ�سطح 

اأو  بدقة  املنحوتة  الأحجار  اأو  املجّوف  القرميد  اأو طبقات  القدمية 

تلقائيًا  احلراري  احلمل  توزع  معدل  الزخرفية،  اجل�س  حتى 

وبالتايل تولد التربيد.

ت�سكل خ�سائ�س المت�سا�س النتقائي للمواد وانبعاثاتها دفاعات 

خا�س  ب�سكل  مهمة  وهي  الإ�سعاعات،  تاأثري  اإزاء  كذلك  جداً  فعالة 

بدل  الإ�سعاعات  تعك�س  التي  فاملواد  الزائدة.  احلرارة  ظروف  يف 

امت�سا�سها وتطلق الكمية التي امت�ستها كاإ�سعاع حراري، �سوف 

تخّف�س احلرارة داخل املبنى. وترتبط جدران ال�سرياميك يف فناءات 

ر�سف  وكذلك  واأ�سبانيا،  اأفريقيا  و�سمال  والعراق  اإيران  منازل 

الرخام املوجود يف معظم منازل املنطقة، مبا�سرة بخ�سائ�س 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، منتجًة ح�س النتماء والهوية. وتعرب 

العمارة الإ�سالمية عن هذه الرمزية عرب ا�ستخدام علم الهند�سة يف 

الأ�سكال البنيوية وتطبيقات الأ�سطح املزخرفة، وا�ستخدام اخلط 

لالألوان  الرمزية  املقرن�سات مثاًل، واجلوانب  وا�ستعمال  العربي، 

امل�ستوحاة  واحلدائق  املياه  ا�ستعمال  وكذلك  الأ�سطح،  وتركيبة 

املعا�سرة  الثقافات  لطبيعة  ونظراً  للجنة.  القراآين  الو�سف  من 

يف  كبري  ب�سكل  الرمزية  هذه  تراجعت  والتقدم،  التغري  ال�سريعة 

امل�ساكن احلديثة واملدينة. وميكن لفهم اجلوانب الرمزية للعمارة 

التقليدية واأثرها على رفاهية الأفراد وهوية املجتمعات اأن يغني 

املمار�سات العمرانية احلالية وي�ساعف قيمة اأهدافها.

خامتة

العمارة  من  تعلمها  الواجب  البيئية  الدرو�س  تكون  اأن  ميكن 

التقليدية ذات قيمة ملحوظة. فاأدوات مثل اأبراج الرياح وا�ستخدام 

الفناءات وكافة و�سائل التعامل مع الطاقة »ال�سلبية«يف العمارة 

الأخ�سر.  للت�سميم  ومنوذجية  منا�سبة  اأمثلة  هي  التقليدية، 

يف  بدقة  وفهمه  للمنطقة  الغني  املعماري  الإرث  حتليل  ينبغي 

الإن�سانية  قيمه  اأخذ  ويجب  اخلا�س.  واملادي  التاريخي  �سياقه 

كان  حيث  وتطبيقها  وتكييفها  العتبار،  يف  والبيئية  والثقافية 

هذه  لكن  املعا�سرة.  والتقنيات  الظروف  يف  ومنا�سبًا  ممكنًا 

لي�ست دعوة اإىل اعتماد احللول التقليدية حلل امل�ساكل املعا�سرة 

وو�سائل  مفاهيم  ا�ستعمال  اإىل  بل  تعقيداً،  والأكرث  واملختلفة 

تقدمي  اإعادة  ت�ساهم  اأن  ميكن  حيث  م�سابهة  ظروف  يف  كهذه 

القيم التقليدية وتعزيزها يف ال�ستدامة البيئية والثقافية العامة 

ملنطقة حملية معينة. وهي تتعلق اأي�سًا بامل�ساءلة الدقيقة ملدى 

والنمو  والتمدن  للتخطيط  الراهنة  احلديثة  املمار�سات  مالءمة 

العمراين، الذي �ساهم يف تدهور نوعية احلياة يف املنطقة العربية 

وتغريبها ب�سكل عام.

وائل امل�رضي مهند�س معماري، �رضكة وائل امل�رضي، معماريون، خمططون، 

يف الأردن.
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درا�سة حالة 1: بيت ال�سحيمي، القاهرة

القاهرة  يف  يقع   )1796-1648( تاريخي  منزل  هو  ال�سحيمي  بيت 

القدمية )الفاطمية(، وميكن الو�سول اإليه عرب �سارع �سيق قرب �سارع 

ال�سيق  املرّكب للمنزل وت�سميمه  التخطيط  الرئي�سي. يعك�س  املعز 

تو�سعه التدريجي عرب الوقت. يت�سمن فناًء م�ستطياًل يف مركزه، مع 

حديقة خلفية اإىل جهة ال�سمال. وميكن الو�سول اإىل الباحة الرئي�سية 

عرب مدخل منوذجي »منحن«يقود اإىل هذه امل�ساحة امل�ساءة املع�سبة 

التي مت احلفاظ على ت�سميمها الأ�سلي.

يزيد خمطط ال�سحننْي احلجم املتاح للمناطق احلرارية، لكي يتمكن 

الأكرث مالءمة حلاجاتهم. وي�سبب اختالف  املناخ  اختيار  النا�س من 

اأمراً  اأ�سبحت  املنزل  داخل  تنقل  حركة  والف�سلي  اليومي  احلرارة 

عديدة  اأماكن  ال�سحيمي  بيت  ويت�سمن  الثقافة.  من  وجزءاً  معتاداً 

والتختبو�س  الكاأ�س  مثل  املركزي،  فنائه  حول  معتدلة  حرارة  ذات 

واملقعد واملقاعد املبنية داخل امل�سربيات. 

ال�سطح، لذلك  البارد من  الهواء  اإليها  ياأتي  الفناء كمق�سورة  ويعمل 

البارد  الهواء  هذا  ويحفظ  الليل.  خالل  اأ�سرع  ال�سفلية  الغرف  تربد 

من  الفناء  اإىل  »املنحني«املوؤدي  املدخل  يحمي  ول  ميكن.  ما  اأطول 

البارد  الهواء  على حفظ  اأي�ساًَ  ال�سارع خ�سو�سيته فقط، بل ي�ساعد 

يف املق�سورة. وتتاألف القوى احلرارية التي تعمل على جدران الفناء 

وت�ساعد  امل�سعة.  احلرارة  وتبادل  ال�سم�سية  الأ�سعة  من  واأر�سه 

تخفي�س  على  واملياه  النباتات  وزرع  الفناء  حول  العالية  اجلدران 

احلرارة عرب التظليل، وت�ساعد بالتايل يف حفظ الهواء البارد. وحتدد 

اجلدران العالية حدود الفناء وتثّبت برودته.

ي�سري الن�سيم البارد الذي يولده اختالف ال�سغط بني الفناء والغرف 

املحيطة على مراحل، يف حني ت�ساهم مراكز املراوح ولقطات الرياح يف 

اأي�سًا  الن�سيم  املنزل. وي�ساعد هذا  داخل  توزعه  املختلفة يف  القاعات 

الرئي�سي  املدخل  يقع مقابل  املنزل، حيث  ال�سحننْي يف هذا  خمطط 

للفناء ترا�س م�سقوف ي�سمى »تختبو�س«، مع �ستار �سفاف يعطي 

بعداً اإ�سافيًا للفناء عرب  منظر احلديقة اخللفية. وهو مكان مف�سل 

للجلو�س ب�سبب الن�سيم الذي ي�سري بني القاعتني. ومير الهواء من 

حديقة الفناء املظللة فوق املربدات التبخريية مثل الأوعية امل�سامية، 

اإدراكه  اإح�سا�س خا�س بالراحة يتم  الدافىء. هناك  الأو�سع  الفناء  اإىل 

عن  جداً  خمتلف  وهو  والبارد،  الدافىء  الن�سيم  تناوب  خالل  من 

احلرارة الثابتة والرطوبة يف بيئة مكّيفة ميكانيكيًا. 

من  النوع  هذا  »احلرارية-الجتماعية«يف  الأمكنة  اأحد  »املعاد«هو 

دائماأً  هو  الأول.  الطابق  يف  الرئي�سي  الفناء  على  ي�سرف  املنازل، 

الفناء، وهو مكان  ون�سيم من  باأف�سل منظر  ويتمتع  بارد ومنع�س 

و�سيلة  هي  بكرثة  هنا  املذكورة  وامل�سربية  العائلة.  لتجمع  مف�سل 

بيئية وثقافية ومعمارية معقدة. فهذه النافذة الدقيقة لديها عادة 

ويربد  باملياه.  مملوء  م�سامي  وعاء  فيها  يوجد  �سغرية  مق�سورة 

ويف  الوعاء.  �سطح  فوق  مروره  عند  التبخر  عرب  اخلارجي  الهواء 

جاء  هنا  ومن  لل�سرب،  وت�ستخدم  داخله  املياه  تربد  املطاف،  نهاية 

ال�سم�س  اخرتاق  اإمكانية  النافذة  ت�سميم  ويخفف  امل�سربية.  ا�سم 

الفناء. وكانت  اإىل  البارد  الهواء  وال�سوء للغرفة، لكنه ي�سمح مبرور 

هذه النوافذ ت�ستخدم كاأماكن جلو�س مف�سلة للتمتع بالن�سيم البارد 

وال�سوء املنقى واملناظر اخلارجية من دون انتهاك اخل�سو�سية.

الفناء،  ذي  املنزل  ملفهوم  البيئي  النجاح  عن  منوذج  هو  املبنى  هذا 

ذاك  تبناها  مبتكرة  م�ستدامة  مقاربات  على  دلياًل  اليوم  ويبقى 

املجتمع التقليدي. وقد ا�ستعادت يف ال�سنني القليلة املا�سية جمدها 

مقّدمة  التقليدي،  البناء  ابتكارات  على  مهمًا  مثاًل  وتبقى  ال�سابق، 

درو�سًا خالدة يف العمارة اخل�سراء امل�ستدامة.



201 البيئة العربية: القت�ساد الأخ�سر

درا�سة حالة 2: منازل الدللية، الكويت

فكرة  متبنية  متجاورة،  اأر�س  قطع  اأربع  على  الدللية  منازل  تقع 

املنزل ذي الفناء. ويكون حجم كل منزل وقدرته الوظيفية متوا�سعًا 

املبنية  الكويت ت�سل م�ساحتها  ن�سبيًا مقارنة مع منازل مماثلة يف 

اأو  اإىل نحو 600 مرت مربع. ويبدو حجم الفناء مثاليًا لعائلة �سغرية 

اأمتار- ويت�سع مع غرف اجللو�س   6  x  6 متو�سطة احلجم- نحو 

الداخلية لعائلة �سغرية و�سيوفها. 

العمارة  اأ�سلوب  مع  حاد  ب�سكل  امل�سروع  هذا  �سخ�سية  تتناق�س 

ال�سائد يف الكويت اليوم، حيث متثل اأنواع املنازل مثل الفلل وال�سقق 

التي  تلك  عن  تختلف  ثقافية  اجتماعية-  �سلوكية  واأمناطاً  قيمًا 

ميثلها املنزل التقليدي ذي الفناء. 

جديدة  بناء  قوانني  اخلم�سينات  خالل  الكويت  بلدية  اأ�سدرت 

م�ستندة اإىل مناذج غربية، اأدى اعتمادها اإىل انت�سار اأ�سكال عمرانية 

امل�ستوى  على  املحلي.  واملناطقي  البيئي  الإرث  مع  متنافرة  تبدو 

الأ�سطح  زيادة  اإىل  الفيال  املنزل-  اأ�سلوب  اعتماد  اأدى  البيئي، 

ازداد  وبالتايل  ذلك،  نتيجة  احلر  واخرتاق  النوافذ  وحجم  اخلارجية 

حول  الأ�سوار  تقّيد  اأخرى،  جهة  من  التربيد.  اأجهزة  على  العتماد 

مرتفعة  كانت  اإذا  اإل  واخلارج،  الداخل  بني  احلركة  حرية  الفيال 

بغر�سها  ال�سقق  �سرفات  تفي  ول  الب�سري.  التطفل  ملنع  يكفي  مبا 

اأدى  وقد  الكويت.  يف  ال�سديد  للحر  ونظراً  م�سابهة،  لأ�سباب  جيداً 

وا�ستعمال  الغربية  الت�سميم  اأفكار  تبني  مع  املفاهيم،  تلك  تطبيق 

تال�سي  اإىل  املطلوبة،  البيئية  الراحة  لتوفري  املتقدمة  التكنولوجيا 

املنازل ذات الفناء من امل�سهد العمراين للكويت احلديثة.

لإل�ساقها  الأربع  الوحدات  بني  الأ�سوار  األغيت  الدللية،  م�سروع  يف 

ببع�سها البع�س، ما �سمح باإقامة فناء مركزي، و�سكل جدار املنزل 

ذلك  ومت  املجاور.  املنزل  لفناء  الرابع  اجلدار  الطبقتني  ذي  الواحد 

بالتفاو�س مع البلدية للح�سول على اإعفاءات من القوانني املحلية. 

احلياة  اأمناط  تلبية  الفناءات  على  كان  الوظيفي،  امل�ستوى  على 

يف  والتهوئة  التربيد  اأجهزة  اعتادت  التي  الكويتية  لالأ�سر  املعا�سرة 

اآخر  اإىل  اأجزائها  اأحد  من  النتقال  خيار  املنازل  هذه  وتوفر  الداخل. 

�سمن نظام مغلق كلياً و�سط الفناء. لكن الفناء يوفر مناخًا حمليًا 

خارجية  وغرفة  فعاًل  مكانيًا  عاماًل  اأي�سًا  اعتباره  وميكن  معتدًل، 

اإ�سافية حممّية ووا�سعة. 

يت�سمن الفناء نافورة وقناة مياه، ونباتات مزروعة يف اأوعية، وهو 

حماط برواق يف الطابق ال�سفلي ومقعد يف الطابق الأول وم�سربية. 

التظليل  يخلقه  الذي  املعتدل  املحلي  املناخ  كهذه  عنا�سر  وحت�سن 

للفناء  اإ�سايف  با�ستخدام  ي�سمح  ما  الباردة«،  »املق�سورة  وتاأثري 

على  العتماد  ويقلل  الطاقة  با�ستهالك  القت�ساد  على  وي�ساعد 

ال�سوء  لدخول  منوراً   اأي�سًا  الفناء  وي�سكل  امليكانيكية.  الأجهزة 

اخلافت املنقى اإىل الأجزاء الداخلية من املنزل، ما ي�ساعد على تخفيف 

ا�ستهالك الطاقة.

مع اأن هذا الت�سنيف ل يقدم حلوًل للم�سكلة العامة لل�سكن يف مراكز 

اأعلى  اأن يوفر كثافة  العربية، لكنه ميكن  املنطقة  مدنية مكتظة يف 

احلالية  التخطيط  ملمار�سات  مالءمة  اأكرث  وثقافية  بيئية  ومقاربة 

كبديل  بالفناء  الهتمام  امل�سروع  اأثار  وقد  مماثلة.  �سكنية  لوحدات 

اأكرث  النا�س  الكويت. ومع تعريف  الفلل يف  عملي قابل للتطبيق يف 

يف  اإ�سايف  بحث  اإىل  الهتمام  هذا  يقود  اأن  يوؤمل  الفناء،  ذي  باملنزل 

البناء  قوانني  بتعديل  مدعومًا  معقولة،  بكلفة  التكيف  اإمكانيات 

واإرادة لتغيري اأمناط املعي�سة.
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مالحظات

هذه . 1 �سكان  عدد  عن  مبدئية  ملعلومات 

القت�سادية  ال�سوؤون  راجع موقع هيئة  املدن، 

والجتماعية يف الأمم املتحدة، ق�سم ال�سكان. 

اأعلى . 2 كثافة  مبعدلت  اخلرباء  بع�س  ي�سّلم 

بكثري، ت�سل اإىل 300 �سخ�س لكل 1000 مرت 

مربع.

اأكرث تف�سيًل للموا�سيع املعرو�سة يف . 3 ملناق�سة 

طرق  "مفرتقات  مقالت  راجع  اجلزء،  هذا 

تاميز«ملحمد  "جوردن  �سحيفة  عمرانية«يف 

موجودة  املقالت  حاليًا(.   -2004( الأ�سعد 

 ،)CSBE( على موقع مركز درا�سات البيئية

http://csbe.org/urban_ عمان: 

crossroads/introduction.htm
الآتية: . 4 البلدان  اإح�ساءات  من  ماأخوذة 

 ،)2008(  ٪12 لبنان   ،)2010(  ٪12 الأردن 

قطر   ،)2009(  ٪6 الفل�سطينية  الأرا�سي 

ال�سعودية  العربية  اململكة   ،)2005(  ٪5،7

النفطي  غري  الإجمايل  املحلي  الناجت   -٪10

 .)2010(

يف . 5 انقطاعًا   )2009( وجدة  الريا�س  �سهدت 

على  املتزايد  للطلب  نظرًا  الكهربائي  التيار 

تكييف الهواء.

حتى يف هذه املنطقة هناك نق�س يف درا�سات . 6



املدن واملباين  الف�سل 2046

على  ال�سوء  ي�سلط  ما  ال�سيا�سات،  تقييم 

احلاجة اإىل درا�سات �سحيحة متعلقة بقطاع 

و�سمال  الأو�سط  ال�رضق  يف  والإن�ساءات  البناء 

اأفريقيا. 

موؤ�س�سة »م�سدر«يف اأبوظبي رائدة يف برنامج . 7

الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  يف  ماج�ستري 

يركز على التكنولوجيا. وقد �ساركت جامعات 

والأرا�سي  ولبنان  وم�رض  الأردن  يف  اأخرى 

م�ساريع  يف  اأوروبيني  �رضكاء  مع  الفل�سطينية 

تطوير املناهج يف حقل كفاءة الطاقة يف املباين 

والطاقة املتجددة.

بني . 8 ما  خلق  يتم  �سوف  املثال،  �سبيل  على 

 2010 الأعوام  بني  وظيفة  و80000   50000

نتيجة  ال�سكاندينافية  البلدان  يف  و2020 

لكفاءة  الوطنية  الأهداف  حتقيق  يف  امل�سي 

املباين  وحتديث  اجلديدة  املباين  يف  الطاقة 

القدمية. ملزيد من التفا�سيل، 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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I.   مقّدمة

واخلا�صة  العامة  باال�صتثمارات  االأخ�صر  االقت�صاد  يتمّيز   

االقت�صادية  العوائد  م�صتويات  حت�صني  اإىل  توؤدي  التي 

ف عملية حتويل  و�صالمة البيئة والتنمية االجتماعية. وتعرَّ

االأعمال  ت�صكيل  »عملية  باأنها  اأخ�صر  قطاع  اإىل  قطاع  اأي 

ال�صتثمارات  اأف�صل  مردودًا  تعطي  بحيث  التحتّية  والبنى 

وتوؤدي  واالقت�صادية،  والب�صرية  الطبيعية  االأموال  روؤو�س 

امل�صببة  الغازات  انبعاثات  تخفي�س  اإىل  عينه  الوقت  يف 

وا�صتخدام  ا�صتخراج  من  واحلّد  احلراري  لالحتبا�س 

وتقليل  النفايات  من  اأقّل  كميات  وتوليد  الطبيعية  املوارد 

ع  تو�صَ ما  وغالبًا   .)Gueye, 2010( االجتماعية«  الفوارق 

التي  ال�صيغ  يف  اخل�صراء،  االقت�صادات  يف  ال�صيا�صات، 

حتقيق  فاإّن  لذا  اخل�صراء.  املبادرات  يف  اال�صتثمار  حتّفز 

�صيا�صية  بيئة  اإىل  يحتاج  االأخ�صر  االقت�صاد  اإىل  التحّول 

ت�صع رفاه االأفراد البعيد االأمد على راأ�س اأولوّياتها وتتعامل 

مع املوارد ب�صفتها ثروات اأ�صا�صية لالأجيال القادمة. ونظرًا 

ظّل  يف  اإاّل  ين�صاأ  اأن  ميكن  ال  ال�صيا�صي  اجلّو  هذا  مثل  الأن 

اأ�صا�صي  �صرط  الدميوقراطية  اأن  نرى  لذا  الدميوقراطّية، 

لتحقيق االقت�صاد االأخ�صر.

اإىل  تدفع  عاّم،  ب�صكل  االقت�صادية،  الن�صاطات  اأن  املعروف 

ما  وهذا  وا�صتهالكها،  وتوزيعها  واخلدمات  ال�صلع  اإنتاج 

يوّلد النفايات، علمًا باأّن الرفاه العاّم وال�صّحة العامة ميكن 

النفايات.  اإدارة  وم�صتوى  بنوعية  كبري،  حّد  اإىل  يتاأّثرا،  اأن 

�صائلة  اأو  �صلبة  تكون  قد  النفايات  اأ�صكال  اأن  اإىل  ون�صري 

متعّددة  اأنواع  ذات  بدورها  ال�صلبة  والنفايات  غازية،  اأو 

 .1 ال�صكل  يف  يظهر  كما  وم�صادرها،  حمتواها  حيث  من 

نفايات  اإىل  مل�صادرها  بالن�صبة  ال�صلبة  النفايات  وت�صّنف 

ق�صمتها  وميكن  طبية.  اأو  زراعية  اأو  �صناعية  اأو  بلدية 

ونفايات  خطرة  وغري  خطرة  نفايات  اإىل  حمتواها  بح�صب 

كبرية احلجم ونفايات حيوية املن�صاأ.

واإذا كانت النفايات املطروحة ُتعترب، ب�صكل عام، عبئًا، فاإنها 

يف االقت�صاد االأخ�صر ُتعترب موردًا، نظرًا الإمكانية حتويلها 

م�صطلح  وي�صتخدم  ثانية.  مرة  لال�صتعمال  قابلة  وجعلها 

املتعّلقة  الن�صاطات  كل  لو�صف  ال�صلبة«  النفايات  »اإدارة 

بجمع النفايات ال�صلبة وفرزها ومعاجلتها والتخّل�س منها. 

والهدف من االإدارة اخل�صراء للنفايات ال�صلبة هو التعامل 

بعني  وياأخذ  العامة  ال�صحة  مع  يتالءم  مبا  النفايات  مع 

االعتبار املخاوف البيئية مع املحافظة على املوارد من طريق 

اإعادة ا�صتخدام النفايات وتدويرها.

مع  باملقارنة  كبرية  بكميات  البلدية  النفايات  ُتنتج  ما  غالبًا 

كمورد،  البلدية  النفايات  قيمة  فاإّن  لذا  النفايات.  اأنواع  باقي 

وكذلك اأثرها على ح�صن �صري اأعمال املدن، يجعالنها من اأهّم 

نات النفايات ال�صلبة ب�صكل عاّم. واإدارة النفايات ال�صلبة  مكوِّ

ط االقت�صاد ب�صكل مبا�صر الأّنها تعتمد على وفرة  البلدية تن�صّ

اليد العاملة وحتتاج اإىل ا�صتثمارات يف اآالت ومعّدات املناولة 

والنقل واملعاجلة. كما اإن اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية تبعث 

و�صناعة  التدوير  منها  اقت�صادية  ن�صاطات  عدة  يف  احلركة 

يف  نلقي  الطاقة.  واإنتاج  النفايات(  )ت�صبيخ  الكومبو�صت 

البلدية  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  على  عامة  نظرة  الف�صل  هذا 

لتعزيز  مقرتحة  اإ�صرتاتيجيات  ونطرح  العربية  الدول  يف 

التوّجهات امل�صتدامة يف اإدارة النفايات. وتتلّخ�س االأغرا�س 

االأ�صا�صية لهذا الف�صل يف ما يلي:

• اإدارة 	 قطاع  ت�صود  التي  االجتاهات  وتقييم  عر�س 

النفايات يف البلدان العربية.

• يف 	 اخل�صراء  املمار�صات  اأف�صل  عن  عامة  فكرة  اإعطاء 

اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية.

• االنتقال 	 اأجل  من  الالزمة  واالأو�صاع  ال�صروط  درا�صة 

اإىل اأمناط م�صتدامة بيئيًا يف اإدارة النفايات يف العامل 

العربي.

• اقرتاح تدابري يف ال�صيا�صات لتحفيز التحّول اإىل قطاع 	

اإدارة نفايات اأخ�صر.
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II. تعريف القطاع ومتفّرعاته

لي�س ثّمة حتديد من�صور لقطاع النفايات ال�صلبة يف البلدان 

القطاع  تعريفات  اأحد  اقتبا�س  حالّيًا  ميكننا  لكن  العربية. 

مثاًل  املتحدة  اململكة  فحكومة  عليها.  املّتفق  اأو  العاملية 

باأّنها  وتدويرها  موادها  وا�صتخال�س  النفايات  اإدارة  حتّدد 

»املنتجات واالأنظمة واخلدمات الهادفة اإىل تقليل النفايات 

اإىل احلّد االأدنى وجمعها ومعاجلتها وف�صلها وا�صتخال�س 

املخّلفات  هذه  وت�صمل  منها.  والتخّل�س  تدويرها  و  موادها 

والبال�صتيك  والزجاج  واملعادن  الع�صوّية  واملواد  الورق 

والب�صائع  الكهربائية  واالأدوات  والهدم  البناء  ونفايات 

.)UK, 2006( .)البي�صاء )االأجهزة املنزلية

III. املمار�سات احلالية

البلدان  يف  املتوّلدة  ال�صلبة  النفايات  كمّيات  موؤخرًا  زادت 

وت�صاُرع  االقت�صادي  والنمو  ال�صكان  لزيادة  نتيجًة  العربية 

وارتفاع  الت�صنيع  خطوات  وتالُحق  احل�صري  ع  التو�صّ وترية 

التوعية  ونق�س  اال�صتهالك  اأمناط  وتغرّي  املعي�صة  م�صتويات 

تركيب  يف  تغيريات  مع  النفايات  حجم  منّو  وترافق  العامة. 

النفايات و�صفاتها نظرًا لتغرّي اأ�صاليب احلياة. وُيتوّقع اأن تكون 

كمّيات النفايات ال�صلبة البلدية املنتجة يف الدول العربية عام 

اأكرث من 200 مليون طّن �صنويًا )LAS, 2009(، علمًا   2020

وت�صّكل  النفايات.  اإنتاج  زاد  القومي  الناجت  ارتفع  كّلما  باأّنه 

من   %60 و   50 بني  يرتاوح  ما  العموم،  على  الع�صوّية،  املواد 

الورق  من   %40 –  30 يتكّون  بينما  البلدية  ال�صلبة  النفايات 

 .)LAS, 2009( واملن�صوجات  واملعادن  والزجاج  والبال�صتيك 

البلدية  ال�صلبة  النفايات  جممل  من   %80 حوايل  فاإّن  لذا 

اأّن  غري  والتدوير.  للتحّلل  قابل  العربية  البلدان  يف  الناجتة 

.)AFED,2008( %5 معّدل التدوير ال يتجاوز

ال�صلبة  للنفايات  املتكاملة  االإدارة  مفهوم  اأن  اإىل  وي�صار 

يف  االنت�صار  يف  اآخذ  كمورد  النفايات  وا�صتخدام  البلدية 

يف  ال�صلبة  النفايات  قطاعات  تزال  ال  لكن  العربية.  املنطقة 

وتقدمي  التنظيم  �صوء  من  تعاين  العربية  الدول  من  العديد 

النفايات  اإدارة  البلديات  وتتوىل  ع�صوائي.  ب�صكل  اخلدمات 

ال�صلبة البلدية، يف معظم املدن العربية، وُي�صتعان عمومًا 

اجلمع  مثل  االأعمال  بع�س  لتنفيذ  الباطن  من  مبقاولني 

عامة 

نفايات �حلد�ئق

نفايات جتارية 

حيوية �ملن�شاأ

نفايات حيوية �ملن�شاأ

نفايات منزلية
)نفايات بلدية(

ة خا�شّ

نفايات �حلد�ئق

خملفات �ملطابخ 

�حليوية

)نفايات متوين الطعام(

نفايات جتارية 
و�صناعية

 ت�شنيف �لنفايات �ل�شلبة �لبلدية�ل�شكل 1

النفايات ال�صلبة 
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تنظيف �ل�شو�رع

نفايات �شخمة
حماأة مياه �ملجارير

نفايات خطرةنفايات خطرة

نفايات �لبناء و�لهدم
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يف  ازدات  قد  اخلا�س  القطاع  م�صاركة  اأن  وُيالحظ  والنقل. 

اأّن حجم النفايات التي يتم تناولها ال يزال  اإاّل  العقد املا�صي، 

نفايات  اإدارة  قطاع  عربية  بلدان  ب�صعة  يف  يوجد  حمدودًا. 

غري ر�صمي يعتمد يف مدخوله على تدوير النفايات. وتفتقر 

معظم البالد العربية اإىل اإ�صرتاتيجية وطنية الإدارة النفايات 

القطاع،  هذا  لرعاية  اأنظمة  اأو  قوانني  اأي  توجد  وال  ال�صلبة 

وذلك الأن االلتزام ال�صيا�صي باإدارة النفايات حمدود جدًا.

وتتفاوت ممار�صات اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف العامل 

وتختلف  واأخرى.  منطقة  بني  كبري،  ب�صكل  حاليًا،  العربي 

كل املمار�صات يف جميع مراحل اإدارة النفايات من ممار�صات 

رديئة جّدًا يف بع�س البلدان اإىل اأحدث االأ�صاليب والتقنيات 

املجّمعة،  غري  النفايات  كميات  ت�صل  وقد  اأخرى.  بلدان  يف 

جممل  من   %50 حوايل  اإىل  العربية،  البالد  بع�س  يف 

والريفّية.  النائية  املناطق  يف  خ�صو�صًا  املنتجة،  النفايات 

يتّم  النفايات  جمع  فاإن  احل�صرية،  املناطق  اأخذنا  اإن  وحتى 

يلي  ما  يف  ونقّدم  الغنّية.  االأحياء  يف  انتظامًا  اأكرث  ب�صكل 

ملحة عامة حول املمار�صات احلالية يف البالد العربية متبوعًة 

بعر�س للم�صائل ال�صاملة التي حتتاج اىل عناية.

�أ.�لتفاوت يف �ملمار�شات �حلالية

العربي  العامل  يف  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  ممار�صات  ت�صمل 

ومعاجلتها  وفرزها  وحتويلها  ونقلها  النفايات  جمع  اأعمال 

ب�صكل  املمار�صات  هذه  وتختلف  منها.  النهائي  والتخّل�س 

كبري بني بلد واآخر وحتى بني مكان واآخر داخل البلد نف�صه 

اأو املنطقة نف�صها. ويظهر هذا التباين يف املمار�صات احلالية 

يف اإدارة النفايات يف العامل العربي ب�صكل بارز يف اجلدول 

1، حيث يتبنّي مثاًل اأن عربات اجلّر اليدوي وعربات احلمري 

ا�صتخدام  اأّن  غري  النفايات،  نقل  يف  ت�صتخدم  زالت  ما 

يف  ي�صود  الر�ّس  و�صاحنات  واملغّطاة  املفتوحة  ال�صاحنات 

يف  التحويل  حمطات  ت�صتخدم  وال  احل�صرية.  املناطق 

الكثري من مناطق العامل العربي، حيث تنطوي ممار�صات 

مناولة  ن�صاطات  على  املناطق  بع�س  يف  التحويل  حمطات 

جوانب  على  مواقع  يف  العاملة  اليد  يف  وفرة  اإىل  حتتاج 

التحويل  و�صائل  خرى 
ُ
اأ مناطق  يف  ُت�صتخدم  كما  ال�صوارع. 

حمطات  يف  اأو  مك�صوفة  اأرا�س  يف  اأو  املركبات  بني  من 

حتويل حديثة متطّورة.

 2.7 و   0.5 بني  ما  العربي  العامل  يف  النفايات  د  تولُّ يرتاوح 

كمية  وتتوّقف   .)AFED,2008( يومّيًا  للفرد  كيلوغرام 

ال�صكان  عدد  على  بلد  كل  يف  النا�صئة  االإجمالّية  النفايات 

مليون  البحرين  تنتج  فمثاًل  االإجمايل.  القومي  والناجت 

طن  مليون   16 فتنتج  م�صر  اأما  �صنويًا،  النفايات  من  طن 

من  اليومّية  الفرد  اإنتاج  معّدالت  وتبلغ   .)AFED,2008(

النفايات ال�صلبة البلدية يف كل من م�صر والعراق واالأردن 

 0.9 و   0.5 بني  ما  واليمن  وتون�س  و�صورية  وال�صودان 

كيلوغرام. وتتوىل م�صوؤولية اإدارة النفايات البلدية يف هذه 

من  حمدودة  م�صاهمة  مع  املحلية  العامة  ال�صلطات  الدول 

القطاع اخلا�س.

ارتفاع  العربية  البلدان  يف  النفايات  اإدارة  ميّيز  ومما 

النفايات  معظم  وحتويل  املجموعة  غري  النفايات  ن�صبة 

اأن  ويالَحظ  امل�صبوطة.  املكّبات  اأو  املك�صوفة  املكّبات  اىل 

الكومبو�صت(  )�صناعة  النفايات  وت�صبيخ  الفرز  من�صاآت 

يف  النفايات  اإدارة  عملّيات  واأّن  حمدودة  بقدرات  ل  ُت�صغَّ

العديد من البلدان العربية تتّم يف ظّل ميزانّيات �صحيحة 

ر�صوم  وتديّن  التكاليف  ا�صتعادة  كفاية  عدم  عن  ناجمة 

تقدمي اخلدمات. ومع اأّن معّدالت اإنتاج النفايات هي اأعلى 

 2.7  –  1.2 تبغ  حيث  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 

الدول  هذه  فاإن   ،)AFED,2008( يومّيًا  للفرد  كيلوغرام 

اإىل  خدماتها  ت�صل  اأف�صل  نفايات  اإدارة  توفري  على  قادرة 

املناطق النائية واملناطق ذات الكثافة ال�صكانية املنخف�صة، 

كما يبدو من ال�صكل 2. كما اإن دول اخلليج قد بداأت اأي�صًا 

جناح  مب�صتويات  يكن  واإن  ال�صحية،  املطامر  بت�صغيل 

• �لآلية 	 و�ملعاجلة  و�ملطامر  �لنفايات  من  �حلّد  حول  ��شت�شار�ت 

و�لبيولوجية، و��شت�شار�ت تنظيمية.

• �ض و�آلت �لتقطيع و�ملدّكات و�آليات �إد�رة 	 تقنيات مثل �لحتو�ء �ملتخ�شّ

�لنفايات.

• جمع ونقل �لنفايات �ل�شلبة.	

• �إن�شاء �ملطامر / �ملحارق )من دون ��شتعادة �لطاقة(.	

• �شناعة معّد�ت ومركبات تخزين / جمع / نقل �لنفايات �ل�شلبة.	

• تخفي�ض 	 وتقنيات  �لنفايات  لإد�رة  جديدة  تقنيات  وتطوير  �أبحاث 

�إنتاج �لنفايات.

• معاجلة �لنفايات قبل �لطمر / �لرتميد	

• �لتزجيج	

• �إن�شاء مر�فق / معّد�ت ل�شتعادة �لطاقة و�ملو�د.	

• ة جلمع �ملو�د وفرزها ومعاجلتها.	 �شناعة وجتهيز معّد�ت خا�شّ

• جمع �ملو�د و�إعادة معاجلتها.	

• ت�شغيل مر�فق ��شتعادة �ملو�د و�لطاقة، مبا يف ذلك �شناعة �لكومبو�شت 	

و�له�شم �لالهو�ئي ومعامل حتويل �لنفايات �إىل طاقة.

• غري 	 �لنفايات  ومو�د  للتدوير  �لقابلة  �ملو�د  و�إمد�د  ومعاجلة  ف�شل 

ة. �ملعاجلجَ

• �أبحاث وتطوير و�إنتاج تقنيات وعمليات �أنظف.	

UK, 2006 :امل�صدر

اأمثلة من   القطاعات الفرعية لإدارة النفايات 

)منتجات واأنظمة وخدمات(
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اأقّل. ُي�صاف اإىل ذلك اأّن اأعمال تدوير النفايات ومعاجلتها 

لي�صت منت�صرة بال�صكل الكايف.

وا�صتخال�س  اال�صتخدام  واإعادة  التدوير  اأعمال  زالت  ما 

مع  العربية،  البلدان  يف  االأوىل  الن�صوء  مراحل  يف  املواد 

اأنها اأخذت موؤخرًا تكت�صب املزيد من االهتمام. وثّمة قطاع 

فاعل غري ر�صمي يقوم بدور ن�ِصط يف جمال فرز النفايات 

اإىل  وحتتاج  يدوّيًا  االأعمال  هذه  معظم  وتتّم  وتدويرها. 

بعمليات  يزداد  االهتمام  اإن  كما  العاملة.  اليد  يف  وفرة 

التحويل اإىل كومبو�صت نظرًا لكثافة املحتوى الع�صوي يف 

النفايات ال�صلبة البلدية، وقد زاد االإقبال يف بع�س البلدان 

العربية على ت�صبيخ النفايات كو�صيلة اإ�صرتاتيجية ملعاجلة 

حمتواها الع�صوي. وطّبقت بع�س البلدان تقنّيات حتويل 

الالهوائي  واله�صم  الرتميد  با�صتخدام  طاقة  اإىل  النفايات 

هذه  يف  التو�صع  يتّم  مل  اأنه  غري  منوذجي.  نطاق  على 

الن�صاطات حتى االآن.

حيث  منخف�صة  التدوير  ن�صبة  تظّل  ذلك  من  بالرغم  لكن 

املمار�صة  تزال  وال  املكّبات.  اإىل  تنتهي  النفايات  معظم  اإّن 

ال�صائدة يف العديد من اأنحاء املنطقة العربية هي التخّل�س 

مك�صوفة.  مكّبات  ويف  ال�صوارع  جوانب  على  النفايات  من 

توجد  حيث  الطلق  الهواء  يف  احلرق  اإىل  ُيلجاأ  ما  وكثريًا 

اأّن النفايات ال�صلبة البلدية  هذه املكّبات. ي�صاف اإىل ذلك 

التخّل�س  عند  والطبية  ال�صناعية  بالنفايات  عادة  متتزج 

للتخل�س  املربجمة  العمليات  معظم  وتتّم  النفايات.  من 

ازداد  كما  »م�صبوطة«،  مكّبات  يف  برميها  النفايات  من 

وخ�صو�صًا  ال�صحية،  املطامر  يف  منها  التخّل�س  موؤخرًا 

املئوية  الن�صبة  اأّن  غري  البيئة،  ب�صالمة  الوعي  يزداد  حيث 

التي يتم التخّل�س منها يف مثل تلك املطامر ال تزال ن�صبة 

كان  وقد  �صائدًا.  زال  ما  الع�صوائي  الرمي  اأن  اإذ  �صئيلة 

تلّوث مواقع املطامر القدمية وت�صّرب النفايات اإىل املناطق 

واإعادة  االإ�صالح  جهود  حّركت  التي  الدوافع  من  ال�صكنية 

التاأهيل يف عدة بلدان.

�أنو�ع �ملمار�شــــات

جمع حتت الأر�ضم�صاقط القمامةمن املنازل�صناديق ال�صوارعمن جوانب ال�صوارع�جلمع

حامالت حاويات�صاحنات ر�ّض�صاحنات مفتوحة/مغطاةعربات حمريعربات جّر يدوي�لنقل

حمطات حتويلاأرا�ٍض مك�صوفةمن مركبة اىل اأخرىجوانب ال�صوارعل �صيء�لتحويل

ه�صم لهوائيحتويل النفايات اإىل طاقة/ترميدتدوير و�صنع الكومبو�صتالتدويرل �صيء�لفرز و�ملعاجلة

طمر �صحيمكّبات م�صبوطةمكّبات مك�صوفةاإلقاء يف جوانب ال�صوارعحرق يف الهواء الطلق�لتخّل�ض

�شل�شلة �ملمار�شات �حلالية يف �إد�رة �لنفايات يف �لدول �لعربية�جلدول 1
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وباملقارنة مع حجم �صناعة التدوير يف الدول االأخرى، فاإن 

البلدية  ال�صلبة  النفايات  تدوير  يف  العربية  الدول  تق�صري 

يعترب فر�صة اقت�صادية �صائعة. وعالوًة على ذلك فاإن �صوء 

اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية ي�صّبب تدهورًا فادحًا يف البيئة 

الب�صرية  ال�صحة  على  مبا�صرة  �صلبية  عواقب  عنه  وينجم 

ر اأمر النفايات ال�صلبة ميكن  وم�صتويات املعي�صة. ف�صوء تدبُّ

وال  واالأمرا�س.  واحل�صرات  الطفيلّيات  ن�صر  اإىل  يوؤدي  اأن 

وروائح  موؤذية  مناظر  ي�صبب  النفايات  جميع  عدم  باأن  �صك 

كما  املحيطة.  للمجتمعات  بالن�صبة  االأذى  �صديدة  كريهة 

منتجات  يجعل  �صليم  غري  ب�صكل  ال�صلبة  النفايات  رمي  اإن 

واملياه  ال�صطحية  واملياه  الهواء  تلّوث  املتحّللة  النفايات 

الهواء  اإىل  طريقها  ثات  امللوِّ هذه  جتد  ثم  والرتبة.  اجلوفية 

الذي نتنّف�صه، وميكن اأن تدخل اإىل �صل�صلة الغذاء عرب املاء 

خماطر  ي�صّكل  مّما  ناأكلها  التي  املحا�صيل  اأو  ن�صربه  الذي 

�صحية مبا�صرة ويرفع تكاليف العناية ال�صحية.

ب. م�شائل �شاملة بحاجة ملعاجلة

اإدارة  جمال  يف  احلالية  وال�صيا�صات  املمار�صات  لي�صت 

النفايات يف البلدان العربية م�صتدامة اقت�صاديًا. وغالبًا ما 

تن�صاأ هذه املمار�صات بفعل وجود التمويل اأو فقدانه، ولي�س 

ونظرًا  املدى.  البعيدة  والبيئية  االقت�صادية  الفوائد  بدافع 

لعدم تطور القطاع وممار�صاته غري امل�صتدامة، فاإن احلاجة 

ما�صة اإىل تبّني منهجّية اإ�صرتاتيجّية خمتلفة من اأجل خلق 

اإدارة  ممار�صات  يف  ا�صتدامة  اأكرث  الأمناط  املالئمة  الظروف 

النفايات.

ال�صلبة  النفايات  اإدارة  حول  متعّددة  نقا�صات  على  وبناء 

املعنّيني  من  كبري  عدد  مع  اأجريناها  املنطقة  يف  البلدية 

من  عدد  يف  القطاع  لهذا  اخلا�صة  معايناتنا  اإىل  باالإ�صافة 

وُعمان  والكويت  وم�صر  البحرين  ومنها  العربية،  الدول 

الرئي�صية  وامل�صائل  التوّجهات  من  عددًا  حّددنا  فقد  وقطر، 

التي حتتاج اإىل االهتمام الفوري. وهي على ال�صكل التايل:

الإدارة  الوطنية  واالإ�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  يف  النق�س 

النفايات.

اإقليمية . 1 اأو  حملية  خطط  اإىل  العربية  الدول  افتقار 

لالإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة البلدية.

�صعف م�صتويات التخّل�س من النفايات يف املنطقة.. 2

م�صتويات . 3 وتديّن  النفايات  اإدارة  متويل  كفاية  عدم 

ا�صرتداد التكاليف.

تزايد توليد النفايات بكميات مثرية للقلق.. 4

وعدم . 5 ونقلها  النفايات  جلمع  ال�صليمة  االأنظمة  فقدان 

تغطيتها املناطق كافة.

النفايات . 6 مرافق  يف  �صليمة  بيئية  مراقبة  وجود  عدم 

ال�صلبة البلدية.

النفايات . 7 وقوانني  اأنظمة  ق�صور  من  القطاع  معاناة 

ال�صلبة البلدية واإنفاذها.

عليها . 8 االعتماد  ميكن  التي  املوثوقة  املعلومات  انعدام 

يف املراقبة والتخطيط.

معاناة القطاع من النق�س يف العاملني املوؤهلني ذوي . 9

اخلربة يف اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية.

النفايات . 10 اإدارة  ب�صاأن  العامة  التوعية  يف  هائل  نق�س 

ال�صلبة البلدية.

  ون�صري اإىل اأن احللول املقرتحة ب�صكل عام ملعاجلة م�صاكل 

ما  غالبًا  العربية  البلدان  يف  البلدية  ال�صلبة  النفايات  اإدارة 

تّت�صف بال�صمات التالية:

خمتلف . 1 بني  متّيز  ال  فاحللول  التنّوع.  وعدم  املركزية 

احتياجات وتبيانات االأحياء يف كل مدينة ويف ما بني 

�شورتان ُتظهر�ن �لتباين يف م�شتوى خدمات �إد�رة �لنفايات يف �لبلد�ن �لعربية�ل�شكل 2
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املدن.

مفرو�صة . 2 فوقية  احللول  تكون  حيث  البريوقراطية، 

من ال�صلطة بعد اأن ُتّتخذ من دون م�صاركة املجتمع.

مقاربات ت�صتلزم كثافة يف راأ�س املال. وذلك العتمادها . 3

يف  ُت�صتوَرد،  التطّور  بالغة  ومعّدات  تقنيات  على 

الغالب، من الدول ال�صناعية.

االقت�صار على القطاع الر�صمي. فاحللول التقليدية ال . 4

تعري اهتمامًا اإاّل للقطاع الر�صمي وتهمل وجود القطاع 

بالرغم  العمل،  يف  م�صاركته  واإمكانية  الر�صمي  غري 

من خربته يف جمع النفايات وتدويرها.

  وعلى وجه االإجمال، فاإن اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية هي 

البلدان العربية. وهذا  اأقّل القطاعات تطّورًا يف معظم  من 

واإىل   
َ

عطي
ُ
اأ مّما  اأكرب  حكومي  اهتمام  اإىل  بحاجة  القطاع 

اقت�صاديًا  حمّركًا  جعله  ريد 
ُ
اأ اإذا  وذلك  املفاهيم،  يف  تطوير 

م�صتدامًا بداًل من كونه عبئًا وعارًا على املجتمع.

IV. اأف�سل املمار�سات 
يف القت�سادات اخل�سراء 

ن�صاأت اأف�صل املمار�صات يف الدول ال�صناعية نتيجًة لتطوير 

التلّوث  من  احلّد  على  املن�صّبة  اجلديدة  والتقنيات  املفاهيم 

بني  التفاعل  اعتبارات  وّلدت  وقد  املوارد.  اإنتاجّية  وعلى 

يف  الهامة  التطّورات  من  عددًا  والبيئة  واملجتمع  االقت�صاد 

املفاهيم والتقنيات اخل�صراء خالل العقود القليلة املن�صرمة 

)Bass et al, 2009( نعر�س لها باإيجاز يف ما يلي.

�أ. تطّور �ملفاهيم

َد تطّور �صل�صلة متوا�صلة من املفاهيم اجلديدة، خالل  جت�صّ

العقود القليلة املن�صرمة، يف توّجه جديد ي�صعى لو�صع اأطر 

ملّخ�س  وهنا  املوارد.  على  واملحافظة  البيئة  حلماية  بديلة 

الأهّم هذه املفاهيم:

الب�صرية  الن�صاطات  تاأثري  هولدرن  وجون  اإيرليك  بول  عالج 

على الكرة االأر�صية من خالل مفهوم »مناق�صة اال�صتهالك«، 

اأعّدا مناذج ح�صابية لتاأثريات كل دوالر ُي�صرف على  حيث 

م تاأثريات  وجه االأر�س )Bass et al, 2009(. وقد اأّدى تفهُّ

امل�صتدامة«  اإىل ن�صوء مفهوم »التنمية  الب�صرية  الن�صاطات 

املعنية  العاملية  )اللجنة  برونتالند  جلنة  حّددتها  التي 

بالبيئة والتنمية(، يف العام 1989، باأنها »التنمية التي تفي 

االأجيال  قدرة  من  االنتقا�س  دون  من  احلا�صر  باحتياجات 

اإىل  املفهوم  هذا  ويدعو  باحتياجاتها«.  الوفاء  على  القادمة 

املحافظة على قاعدة موارد لالأجيال القادمة، وتكامل اأعمال 

االإدارة البيئية، وو�صع اأهداف اجتماعية واقت�صادية، واإىل 

تزال  وال  احلاجة.  تدعو  حني  مدرو�صة  مقاي�صات  اإجراء 

النفايات  اإدارة  بن�صاطات  ال�صلة  ووثيقة  قائمة  املبادئ  هذه 

ال�صلبة البلدية.

االقت�صادي  للرفاه  موؤ�صر  اإن�صاء  اإىل  وكوب  دايل  دعا  وقد 

ال�صلبيات  ُت�صِقط  مالية  مبعايري  الرفاهية  يقي�س  امل�صتدام 

 Bass et( الطبيعية  املوارد  وا�صتنفاد  واالأمرا�س  كالتلّوث 

اأثرها يف الدفع  اأعاله  al, 2009(. وكان للمفاهيم املذكورة 
نحو مبادرات جديدة هادفة اإىل اإقامة االقت�صاد االأخ�صر.

م�صاريع  النفايات  الإدارة  بالن�صبة  الهامة  املبادرات  ومن 

وال�صركات  املدن  عدد  اليوم  ازداد  التي  نفايات«  »�صفر 

التي تبّنتها. وقد اكت�صب هذا املفهوم زخمًا بن�صوء تقنيات 

جديدة يف التدوير وا�صتعادة املوارد بالتزامن مع مبادرات 

يهدف  مفهوم  وهو  اال�صتخدام،  واإعادة  النفايات  خف�س 

ن املنتجات الثانوية للنفايات ويدعو اإىل و�صع  اإىل منع تكوُّ

نفايات  �صفر  »مبادرة  اأّن  اعُترب  وقد  الطمر.  الأعمال  حّد 

تعرّب عن روؤية عاملية م�صرتكة ال�صتخدام املوارد دون تبذير 

االأنظمة  تفعيل  مع  ممكن  حّد  اأق�صى  واإىل  كفاءة  وبكّل 

تاأثريات  النفايات ب�صكل فاعل من دون  اإدارة  التي ت�صمن 

وهي  البيئة.  وجودة  املواطنني  �صحة  على  بالغة  �صلبية 

االأدنى  احلّد  اإىل  املوارد  ا�صتغالل  تقليل  يف  االأمل  د  جت�صّ

ي�صتهلكها  التي  املنتجات  وا�صتعمال  وتوزيع  �صناعة  يف 

يف  ممكن  حّد  اأق�صى  حتقيق  عينه  الوقت  ويف  املجتمع، 

املوارد  قيمة  وا�صتعادة  وتدوير  ا�صتخدام  واإعادة  احتجاز 

 CSD,( املجتمع«  يوّلدها  التي  النفايات  يف  الكامنة 

ت�صّمان  مببادرتني  العمل  واليابان  اأملانيا  وبداأت   .)2011
اإنهاء احلاجة للطمر  اإىل  ل  اأهدافًا ومواعيد حمّددة للتو�صّ

يف  ال�صفر  لتحقيق  اأخرى  مبادرات  هذا  ويتبع  ال�صّحي. 

النفايات باملعنى املطلق.



�إد�رة �لنفايات�لف�شل 2127

ب. تطّور �لتقنيات

العقود  مدى  على  املوارد،  اإدارة  يف  املفاهيم  تطّور  ترافق 

القليلة املا�صية، مع حتّول جذري يف مقاربة اإدارة النفايات 

منهجّية  اإىل  النفايات  من  »التخّل�س«  نظرة  من  ال�صلبة 

من  النفايات  من  قيمة  ا�صتخال�س  اإىل  هادفة  موارد  اإدارة 

 Chandak,( اإعادة اال�صتخدام والتدوير واال�صرتداد طريق 

من  جمموعة  ا�صتخدام  اإىل  اللجوء  نرى  لذا   .)2010
من  التخّل�س  لتجّنب  النفايات  اإدارة  وتقنيات  ممار�صات 

النفايات يف املطامر واال�صتفادة من املوارد التي كان ميكن 

زيادة  حتّفز  باأنها  اخل�صراء  االقت�صادات  وتتمّيز  ُتهَدر.  اأن 

اإنتاج  معّدالت  ال�صتيعاب  النفايات  اإدارة  يف  اال�صتثمارات 

�س  وُتخ�صَّ االقت�صادي.  النمّو  تطّور  مع  امُلرتفعة  النفايات 

هذه اال�صتثمارات لتطوير و�صائل حتويل النفايات واملحافظة 

عى املوارد، وذلك من اأجل تخفي�س كميات القمامة املر�صلة 

اإىل املطامر.

يرتكز حتويل النفايات، ب�صكل اأ�صا�صي، على تقليل النفايات 

املر�صلة للتخّل�س النهائي اإىل احلّد االأدنى. وقد اأّكد الباحث 

البع�س  اأن  من  »بالّرغم  اأّنه   )Strange, 2002( �صرتاينج 

تدابري  من  هو  التدوير  اإىل  النفايات  حتويل  اأن  يعتربون 

تقليل النفايات اإىل احلّد االأدنى، فاإّن الغر�س االأويل ملفهوم 

هذا امل�صطلح كان تقليل كميات النفايات املتوّلدة اإىل احلّد 

االأدنى« يف املقام االأول.

ترتيب  بح�صب  الثالثة  للعنا�صر  االأ�صمل  التحديد  ويبداء 

زيادة  ثم  منها،  احلّد  اأو  النفايات  توليد  ب  جتنُّ من  املرغوبّية 

جودة النفايات من امل�صدر، ثم ا�صرتداد املواد بوا�صطة اإعادة 

يوؤّدي  اأن  وميكن   .)Strange, 2002( والتدوير  اال�صتخدام 

النجاح يف تطبيق ا�صرتداد املواد اإىل حتقيق حوايل 70% من 

حتويل النفايات. غري اأن ا�صرتداد املواد لي�س املقيا�س الوحيد 

االإ�صافية  املعاجلة  اعتماد  يتم  حيث  النفايات،  لتحويل 

ر ما يتبّقى من جمرى النفايات من  والت�صنيع االإ�صايف لتدبُّ

ميكن  ال  هذا  كل  من  الرغم  على  لكن  الطاقة.  ا�صتعادة  اأجل 

جتّنب بقاء بع�س خملفات النفايات يف نهاية امل�صار.

النفايات. وال ت�صتند  اإدارة  اأولوّيات  ال�صكل 3 ترتيب  يو�صح 

ميكن  لكن  دقيقة،  تقنية  اأو  علمية  قاعدة  اإىل  الهرمية  هذه 

اأمام  املتاحة  النفايات  اإدارة  خيارات  ملعرفة  اإليها  اللجوء 

التكاليف  ُيدخل  ال  مثاًل  الرتتيب  فهذا  القرار.  �صانعي 

جمموعة  بني  املقارنة  يف  اعتماده  ميكن  وال  االعتبار  يف 

اخليارات.

وكّلما ازداد االقت�صاد خ�صرة ارتفعت اأهداف التحويل نحو 

هذه  التايل  الق�صم  يف  و�صنعالج  االأولوّيات.  هرمية  قّمة 

اخليارات اخلم�صة املتاحة يف جمال اإدارة النفايات ال�صلبة، 

واال�صرتداد  والتدوير  اال�صتخدام  واإعادة  التخفي�س  وهي: 

واإدارة املخّلفات.

1.�لتخفي�ض

احلّد  اإىل  النفايات  تقليل  يف  عن�صر  اأهم  هو  التخفي�س 

وغالبًا  �صواه.  من  اأكرث  فيه  املرغوب  العن�صر  وهو  االأدنى 

وت�صميمات  حكيمة  بعمليات  حتقيقه  اإىل  ل  التو�صّ يتّم  ما 

جتّنب  اإىل  النفايات  تخفي�س  يوؤّدي  بحيث  �صة،  خم�صّ

كميات  اإن  كما  �صرورة.  بال  واملاء  والطاقة  املواد  ا�صتخدام 

وال  بيئية  اآثار  لها  لي�س  اإ�صدارها  جتّنب  يتّم  التي  النفايات 

حتتاج اإىل اإدارة. فالهدف من تخفي�س النفايات هو جتّنب 

و�صّمّيتها  النفايات  كمّيات  وتخفي�س  اإنتاجها  قبل  النفايات 

اال�صتخدام  بوا�صطة  هذا  اإىل  التو�صل  وميكن  واحد.  اآن  يف 

نطاق  على  متكاملة  مقاربة  باعتماد  للموارد،  االأمثل 

النظام.

ثّمة عدد من املمار�صات ميكن اأن يّتخذها املعنّيون لتحقيق 

اأن  ميكن  ر  �صَ
ُ
االأ فاأفراد  االأدنى.  احلّد  اإىل  النفايات  تقليل 

يف  عاداتهم  ومراقبة  بتعديل  النفايات  تقليل  يف  ي�صاهموا 

على  ولي�س  الفعلية  احتياجاتهم  على  والرتكيز  اال�صتهالك 

�صراء  املالئمة  االأ�صرة  اإ�صرتاتيجيات  وت�صمل  رغباتهم. 

املنتجات االأطول عمرًا واإ�صالح املواد متى اأمكن ذلك.

تتمّثل  مزدوجة  م�صوؤولية  فعليهم  امل�صانع  اأ�صحاب  اأّما 

�صناعة  وكذلك  باأعمالهم  املرتبطة  النفايات  تخفي�س  يف 

املنتجات  عمر  فرتة  متديد  اإّن  حيث  عمرًا،  اأطول  منتجات 

ت�صاهم مبا�صرة يف اال�صتخدام االأمثل للموارد. ُي�صاف اإىل 

ذلك اأّن من االإ�صرتاتيجيات الفّعالة ت�صميم منتجات ميكن 

اأن تكون قابلة الإعادة الت�صنيع واالإ�صالح والتدوير. وينبغي 

احلّد  اإىل  النفايات  تقليل  احلكومية  ال�صلطات  ت�صّجع  اأن 

وحمالت  واحلوافز  االإلزامية  االأنظمة  طريق  من  االأدنى 

التوعية العامة. لذا ال غنى عن االلتزام ال�صيا�صي وامل�صاركة 

العامة.

2.�إعادة �ل�شتخد�م و�لتدوير

تخّف�س  وبالتايل  لل�صراء  احلاجة  اال�صتخدام  اإعادة  تنفي 

�صنع  يف  امل�صتخدمة  االأولية  واملواد  الطاقة  ا�صتهالك  من 

والتدوير  اال�صتخدام  اإعادة  متنع  كما  جديدة.  منتجات 

النفايات من الو�صول اإىل املطامر. وغالبًا ما ي�صتلزم التدوير 

اإعادة ت�صنيع مواد النفايات الإنتاج منَتجات اأخرى. من ذلك 

حتويل  اأو  الدالء،  ل�صنع  البال�صتيكية  القوارير  تدوير  مثاًل 

النفايات الع�صوية اإىل كومبو�صت. كما تعاَلج مياه ال�صرف 

اأحيانًا الإعادة ا�صتخدامها يف رّي احلدائق.
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ند�ء هالل

لأكرث من 500 �شنة، ��شُتخدم موقع �لدّر��شة �ملمتد على م�شاحة 30 هكتار�ً 

يف قلب �لقاهرة مكبًا للنفايات و�لركام. يقع �ملكب قبالة درب �لأحمر �لتي 

تعد من �أغنى �ملناطق بالعمارة �لإ�شالمية على �لإطالق، ويف �لوقت ذ�ته 

�كتظاظًا يف  �ملناطق  �أكرث  �مل�شرية وهي من  �لعا�شمة  �أفقر مناطق  �إحدى 

�أخذ على عاتقه عام 1984 ترميم  �آغا خان للثقافة  �لعامل. لكن �شندوق 

�أخ�شر  �إىل متنف�ض  �ملكب  باأ�شرها بكلفة 30 مليون دولر، فحّول  �ملنطقة 

مليون  من  �أكرث  وي�شتقطب  �لأزهر،  بحديقة  يعرف  بات  �ملدينة  ل�شكان 

ز�ئر �شنويًا. 

طوله  �أيوبي  �شور  مرت�ً   15 عمق  على  �كُت�شف  �لركام،  �إز�لة  �أعمال  خالل 

بني  ليف�شل  ترميمه  مت  وقد  ع�شر،  �لثاين  �لقرن  �إىل  يعود  كيلومرت   1.5

�أخرى مهمة يف  �أثرية  �لأحمر. كذلك ُرّمت مبان ومعامل  �حلديقة ودرب 

�أم �ل�شلطان �شعبان �لذي يعود تاريخه  �ملدينة �لتاريخية، منها: م�شجد 

�لقرن  �إىل  يعود  ق�شر�ً  ي�شم  �لذي  خريبك  وجممع  ع�شر،  �لر�بع  �لقرن  �إىل 

�لثالث ع�شر وم�شجد�ً ومنزًل عثمانيًا، ومدر�شة درب �شغالن. 

�ل�شرب  مياه  لتوفري  كبرية  خز�نات  ثالثة  �مل�شروع  على  �لقيمون  وو�شع 

مئات  و��شتفادت  مرت�ً.   14 وعمقه  مرت�ً   80 منها  كل  قطر  يبلغ  للقاهرة، 

�شبكة  من  �أجز�ء  وحتديث  و�لكهرباء  �ملياه  �شبكتي  حت�شني  من  �لأ�شر 

�أزقة مل تكن ت�شلها �شابقًا. ويحول  �ل�شرف �ل�شحي وتو�شيعها لت�شمل 

نظام �ل�شرف �ل�شحي �حلديث دون جتمع �ملياه �لآ�شنة، مقّل�شًا �حتمال 

تف�شي �لأمر��ض �لتي تنقلها.

�لرتبة،  ملوحة  �رتفاع  �ملنطقة  تخ�شري  و�جهت  �لتي  �لتحديات  �أبرز  ومن 

و�ملناخ  و�لأر�ض  للرتبة  �ملالئمة  �لأنو�ع  لتحديد  خا�شة  م�شاتل  فاأقيمت 

�آغا  �شندوق  وركز  و�شجرة.  نبتة  مليوين  من  �أكرث  زرع  ومت  و�إكثارها، 

خان للثقافة، �لذي يعنى ب�شوؤون �لتنمية يف �أكرث من 30 بلد�ً، على �إطالق 

من  للتخل�ض  �خل�شر�ء  �ملمار�شات  حول  حتديد�ً  للتوعية  بيئية  بر�مج 

على  �ملنت�شرين  و�لركام  �لنفايات  لإز�لة  برنامج  ونفذ  �ل�شلبة.  �لنفايات 

�خل�شار.  من  خمتلفة  باأنو�ع  لحقًا  زرعت  �لتي  �ملباين،  معظم  �أ�شطح 

�لطاقة  بو��شطة  �ملياه  ت�شخني  لأنظمة  جتريبي  م�شروع  �أطلق  كذلك، 

�ل�شم�شية، بهدف تلبية حاجات 25 يف �ملئة من منازل �ملنطقة. 

منها  �لجتماعية،  للتنمية  �شاملة  بر�مج  �أي�شًا  �ل�شندوق  روؤية  ت�شمنت 

مثل  خمتلفة  قطاعات  يف  عمل  فر�ض  وتاأمني  تدريبية  دور�ت  تنظيم 

�لتدريب  و�شمل  �ل�شياحية.  �ل�شلع  و�إنتاج  و�ملفرو�شات  �لأحذية  �شناعة 

و�لكومبيوتر  �خلليوية  و�لهو�تف  �ل�شيار�ت  �إلكرتونيات  جمالت  �ملهني 

�أتاحت  �شغرية  قرو�ض  وفرت  كما  �ملكتبية.  و�ملهار�ت  و�لنجارة  و�لبناء 

لل�شكان فر�ض �إقامة م�شاريع خا�شة.  

�ل�شكان  مع  عمله  للثقافة  خان  �آغا  �شندوق  م�شروع  مّيز  ما  �أبرز  ولعل 

لتلبية  عملية  خطو�ت  �تخاذ  قبل  �لأولويات  حتديد  على  �ملحليني 

حاجاتهم. وقد حالت هذه �ملقاربة دون ت�شريد �شكان �ملنطقة خالل �إعادة 

تاأهيلها، وحر�شت على �إ�شر�كهم يف �شناعة م�شتقبلهم وم�شاعدتهم على 

�إقامة م�شاريع قابلة للحياة. 

نداء هالل هي كاتبة يف جملة البيئة والتنمية

حديقة الأزهر: من مكب نفايات اإىل رئة ل�سكان القاهرة
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ال�صوق  ظروف  تكن  مل  اإذا  النفايات  تدوير  اأعمال  ُتعاق  وقد 

اأن تكون م�صادر النفايات يف جوار جّتار  اإذ ينبغي  موؤاتية، 

املواد الثانوية وم�صّنعيها. كما ت�صمل عوائق تدوير النفايات 

واالأداء  املتوّقع  االأداء  بني  الفوارق  ب�صبب  الطلب  تبّدل 

الإمكانيات  ونتيجًة  التدوير  املعادة  للمنتجات  احلقيقي 

انتقال التلّوث وحمدودية م�صاركة النا�س ب�صكل عام، علمًا 

باأن اأف�صل اإ�صرتاتيجية لتح�صني اأو�صاع عمليات التدوير هي 

منف�صلة  اأنظمة  تطوير  اإن  كما  امل�صدر.  من  الفرز  بت�صجيع 

للجمع وتو�صيع تغطية اجلمع يف جوانب ال�صوارع مع زيادة 

كثافة مراكز اإعادة الت�صنيع، كلها عوامل توؤدي اإىل حت�صني 

فعالية التدوير.

3.��شرتد�د �ملو�رد

التي  النفايات  من  املواد  اأو  الطاقة  ا�صتعادة  باالإمكان 

متعّددة  تقنيات  وثّمة  تدويرها.  اأو  ا�صتخدامها  يعاد  ال 

النفايات  اإحراق  منها  النفايات.  من  الطاقة  ال�صتعادة 

يف  حُتَرق  النفايات  كانت  منها.  ال�صخمة  املواد  اإزالة  بعد 

اأما اليوم فاإن الرتميد ُي�صتخدم  املا�صي كعملية معاجلة، 

النفايات  حلرق  اآخر  اأ�صلوب  وهناك  الطاقة.  ال�صرتداد 

طبقة  القاع  يكون  حيث  ممّيعة  قاعدة  على  االحرتاق  هو 

خالل  من  الهواء  ُينفخ  وحني  رماد.  اأو  رمل  من  حرارية 

هذه القاعدة فاإّن ماّدتها تكون مبثابة �صائل، فت�صاعد على 

االمتزاج وعلى فعالية العملية. تخّف�س اأجهزة االحرتاق 

معّدات  مبثابة  فهي  الهواء،  انبعاثات  ممّيعة  قاعدة  على 

زهيدة الكلفة ملكافحة تلّوث الهواء. لكن هذه التكنولوجيا 

بحاجة اإىل اأن تكون النفايات باأحجام متماثلة، لذا ينبغي 

جتهيز النفايات م�صبقًا قبل اإدخالها اإىل املفاعل ذي القاع 

املمّيع.

هي  النفايات  من  الطاقة  ال�صتعادة  ثالثة  طريقة  وهناك 

كريات  عن  عبارة  وهو  الف�صالت،  من  امل�صتخل�س  الوقود 

وحُترق  وُتنقل  ُتباع  اأن  ميكن  املعاجلة  عن  ناجتة  وقود 

كم�صدر للطاقة.

ميكن اأن نعترب اأن حتويل النفايات اإىل طاقة باحلرق املبا�صر 

من  امل�صتخل�س  الوقود  باإنتاج  اأو  البلدية  ال�صلبة  للنفايات 

املحّللني  بع�س  لكن  النفايات.  لتحويل  نظام  هو  الف�صالت 

يرون اأن حتويل النفايات اإىل طاقة تبديد للموارد الأن الطاقة 

تدخل  التي  الطاقة  من  �صئيل  جزء  �صوى  لي�صت  امل�صتعادة 

يف اإنتاج هذه النفايات )Morris, 2009(. من ناحية ثانية، 

ترتيب �أولويات �إد�رة �لنفايات�ل�شكل 3
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لالحرتاق  القابلة  املواد  اإىل  امل�صدر  من  النفايات  فرز  ميكن 

واملواد غري القابلة لالحرتاق، وذلك قبل اإر�صال الق�صم القابل 

لالحرتاق  القابلة  املكّونات  وتكون  املحارق.  اىل  لالحرتاق 

يحول  مّما  ممكنة،  حرارية  قيمة  اأعلى  ذات  احلال  بطبيعة 

التي  املدن  من  العديد  ل  وتعوِّ اإ�صايف.  وقود  ا�صتخدام  دون 

لتوليد  النفايات  حرق  على  مرتفعة  حتويل  معّدالت  حتّقق 

احلرارة والكهرباء )Vancouver, 2009(. ُي�صاف اإىل ذلك 

ي�صعب  التي  املجتمعات  يف  ل  املف�صَّ اخليار  هو  احلرق  اأّن 

توفري اأرا�ٍس فيها للمطامر.

طاقة،  اإىل  املطامر  غاز  حتويل  يف  جّدًا  مفيد  تطّور  وبرز 

ويوّلد  املطامر.  من  متفّجرة  غازات  ت�صّرب  لتجّنب  وذلك 

غاز  املطامر  يف  الع�صوية  للنفايات  الالهوائي  التحّلل 

ال�صتعادة  وحرقه  بعد  ما  يف  جتميعه  ميكن  الذي  امليثان 

لالحتبا�س  امل�صببة  الغازات  من  هو  وامليثان  الطاقة. 

احلراري وهو اأفعل من ثاين اأوك�صيد الكربون يف الت�صبب 

يف االحرتار العاملي. لذا فاإن اإحراق غاز امليثان ال�صتعادة 

االحرتار  احتماالت  تخفي�س  يف  اأي�صًا  يفيد  الطاقة 

الع�صوية  للنفايات  الالهوائي  اله�صم  باأن  علمًا  العاملي، 

فوؤ�د ح�شوة

وتدخل  �لزر�عية  �ل�شناعات  �أقدم  من  �لزيتون  زيت  �شناعة  ُتعّد 

مار�شتها يف �شميم تر�ث كافة بلد�ن حو�ض �لبحر �لأبي�ض �ملتو�شط. 

جًا بالغ �لأهمية على �ل�شعيد �لقت�شادي يف  وميّثل زيت �لزيتون منتجَ

�لعديد من �لبلد�ن وم�شدر�ً رئي�شّيًا للدخل بالن�شبة ملز�رعي �لزيتون 

يف �لبلد�ن �لعربية. غري �أّن �رتفاع ن�شبة �ملحتوى �لع�شوي يف �ملاء �لناجت 

من عملية �شنع زيت �لزيتون يطرح م�شكلة بيئية خطرية.

ويرت�وح  �ل�شغط.  �لزيتون حتت  بال�شتقطار من  �لزيتون  زيت  ج  ُينتجَ

حمتوى �لزيت يف حّبات �لزيتون بني 15 و22 % من وزنها. �أّما �ملخّلفات 

�لناجتة من �لعملية و�لتي ت�شّكل �لن�شبة �ملتبقية من �لزيتون، �أي 78 

فتتاأّلف من ثفل �لزيتون )�جلفت( وف�شالت �شائلة غنية   ،%  85  –
باملو�ّد �لع�شوية ُت�شّمى �لزيبار. ون�شري �إىل �أّن عّدة بلد�ن متنع �لتخّل�ض 

من مياه خمّلفات معا�شر �لزيتون برميها يف جماري �ملدن �أو �جلد�ول 

�أو �لأنهار، علمًا باأنه مل تتو�فر حتى �لآن تقنيات مكنة فّنّيًا وجمدية 

�قت�شادّيًا للتخل�ض من خملفات معا�شر �لزيتون ب�شكل ماأمون.

مبعظمها  وهي  �لزيت،  ت�شنيع  موؤ�ش�شات  من  كبري  عدد  لبنان  يف 

موؤ�ش�شات عائلية �شغرية، لكّنها ت�شكل �أهمية �قت�شادية نظر�ً لرتفاع 

�ل�شناعة تنطوي على  �أعمال هذه  �أّن  �لغذ�ئية ملنتجاتها. غري  �لقيمة 

فمعا�شر  �لطبيعية.  و�ملو�رد  �لزر�عية  �لإمكانيات  من  �لكثري  تبديد 

�لزيتون تنتج خالل �ملو�شم �ل�شنوي لقطف �لزيتون )ت�شرين �لأول/

ّما  �لزيبار،  مياه  كبرية من  كميات  �لثاين/يناير(  – كانون  �أكتوبر 

يوؤّثر �شلبًا على �لبيئة يف خمتلف �أنحاء لبنان.

وبالرغم من تو�فر ب�شع تقنيات للتخفيف من �لآثار �ل�شارة لت�شريف 

ُيطّبق  مل  �لتقنيات  هذه  من  �أّيًا  فاإّن  عام،  بوجه  �ل�شائلة  �لف�شالت 

�لزيبار يف لبنان. ونظر�ً لعدم وجود  �ملرتبطة مبياه  �مل�شاكل  ملعاجلة 

من  �لأر��شي  على  ُيطرح  �لزيبار  فاإن  �لنفايات  من  للتخل�ض  نظام 

�ملياه  لتلويث  رئي�شّيًا  م�شدر�ً  بذلك  وي�شبح  معاجلته،  تتّم  �أن  دون 

�ل�شطحية و�ملياه �جلوفية و�لرتبة. و معروف �أن �لزيبار �شاّم بالن�شبة 

يتحّلل  ل  ج  �ملعالجَ غري  �لزيتون  ثفل  �إن  كما  منّوه.  من  ويحّد  للنبات 

ومن  م�شتمّر�ً.  بيئّيًا  ثًا  ملوِّ وي�شبح  �لأيام  مّر  على  فيرت�كم  ب�شهولة، 

منه  جتعل  �لتدبيل  بعد  �لعالية  �لغذ�ئية  قيمته  فاإن  �أخرى،  جهة 

م�شدر�ً هاّمًا لعلف �حليو�نات. و�إذ� ما مّت تدوير هذه �لنفايات بال�شكل 

�ملنا�شب فيمكن �لتغّلب على نق�ض �ملياه �ل�شنوي و�حلاجة �لقت�شادية 

ل�شتري�د �ملو�ّد �لغذ�ئية و�لأعالف.

يف  �لبيولوجية  �لتكنولوجيا  خمترب�ت  فاإّن  �مل�شاكل،  هذه  وملعاجلة 

�لأمريكية، فرع جبيل قد �شرعت يف م�شروع بحثي  �جلامعة �للبنانية 

�آمن.  ب�شكل  �لزيتون  معا�شر  خملفات  مياه  ملعاجلة  عملية  لتطوير 

وكان �لغر�ض �لأ�شا�شي للم�شروع �إن�شاء تقنية متدنية �لكلفة ملعاجلة 

�لع�شوي  حمتو�ها  لتخفي�ض  بيولوجّيًا  �لزيتون  معا�شر  خملفات 

تكون  �أن  ينبغي  كما  �لبيئة.  على  �ل�شام  تاأثريها  من  و�حلّد  �لعايل 

�لزيت.  معا�شر  لأ�شحاب  بالن�شبة  �لكلفة  معقولة  �ملن�شودة  �لتقنية 

وُي�شار �إىل �أن معاجلة مياه خملفات معا�شر �لزيتون بيولوجّيًا عملية 

�إىل منتجات  لإمكانية حتويل مرّكبات �شاّمة  مرغوبة ومطلوبة نظر�ً 

لة مثل �لربوتينات و�لأ�شمدة ومرّكبات �لفينول و�لغاز  جتارية حمتمجَ

�حليوي )�مليثان(.

ولقد حّققت عملية �ملعاجلة �لبولوجية �ملنخف�شة �لكلفة ملياه خملفات 

معا�شر �لزيتون �لتي طّورتها �جلامعة �أثر�ً ملحوظًا يف تخفي�ض �ملو�د 

�لع�شوية بن�شب كبرية و�أثبتت مالءمتها للتطبيق يف معا�شر �لزيتون 

وميكن  �لأو�شط.  �ل�شرق  ومنطقة  لبنان  يف  �لأرياف  يف  �ل�شغرية 

�أخرى ذ�ت  �أي�شًا ل�شنع منتجات  �لبيولوجية  �لعملية  ��شتخد�م هذه 

�إ�شافية  فو�ئد  جني  يعني  ّما  �حليوي،  و�لغاز  �لفينول  مثل  قيمة 

�لبيئة  وحماية  للمز�رعني  �لجتماعي-�لقت�شادي  �لو�شع  لتح�شني 

يف �آن و�حد.

 

اجلامعة  البيولوجية,  والتكنولوجيا  املجهرية  الأحياء  علم  ا�صتاذ  ح�صوة,  فوؤاد 

اللبنانية الأمريكية.

معاجلة مياه خمّلفات معا�سر الزيتون
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املطامر.  غاز  ا�صرتداد  من  اأعلى  ا�صرتداد  معّدالت  يوّفر 

النفايات  اإاّل  الالهوائي  اله�صم  اأوعية  يف  ُيدَخل  وال 

)احلماأة(  املجاري  مبخّلفات  مزجها  يتّم  حيث  الع�صوية 

اأوعية  يف املفاعل. ويتّم ا�صتخدام االنبعاثات الغازية من 

ُت�صتخدم  حني   يف  الطاقة،  ال�صتعادة  الالهوائي  اله�صم 

باقي املخّلفات كاأ�صمدة.

اأّما حتويل النفايات اإىل طاقة بالتغويز )التحويل اإىل غاز( 

فهو عملية جعل النفايات تتفاعل مع البخار بدرجة حرارة 

وهو  الرتكيبي،  الغاز  الإنتاج  احرتاق  دون  من  مرتفعة 

وكثريًا  الكربون،  اأوك�صيد  واأول  الهيدروجني  من  مزيج 

احلراري،  االنحالل  اأي�صًا  وهناك  كوقود.  ي�صتخدم  ما 

ن  ُت�صخَّ وهو عبارة عن �صل�صلة تفاعالت مرّكبة تبداأ حيث 

– 800 درجة مئوية( يف غياب  النفايات )اإىل حوايل 400 

قابلة  غري  واأخرى  للتكّثف  قابلة  اأبخرة  الإنتاج  االأك�صجني 

الرتكيب  احلرارة  ل  وحُتلِّ �صلبة.  وخمّلفات  للتكّثف 

ومواد  و�صوائل  غازات  ذلك  عن  فينجم  للنفايات   
ّ

اجُلَزْيئي

وقد  كوقود.  جميعًا  ُت�صتخدم  اأن  ميكن  متفّحمة،  �صلبة 

االأوىل،  بالدرجة  احلراري،  واالنحالل  التغويز  ا�صُتخدم 

يف جماري النفايات االأحادية غري املختلطة مثل االإطارات 

والبال�صتيك اأو لت�صنيع الوقود امل�صتخل�س من الف�صالت. 

االآن  حتى  تعتربان  ال  كلتيهما  التقنّيتني  هاتني  لكّن 

ال�صلبة  البلدية  النفايات  لتناُول  عام،  ب�صكل  منا�صبتني، 

غري املعاجلة واملختلطة بكميات كبرية.

تغويز بالزمي

خماطر �شماح  منخف�شة

خماطر �شماح مرتفعة 

تغويز وثيق 

�لتقارن

حرق فوق م�شّبعة متحّركة

تغويز �خلبث

 بحر�رة عالية

معاجلة ميكانيكية 

حيوية + تغويز 

�ض خم�شّ

تغويز من �أجل 

�ملحّركات �لغازّية  

ة
ت

ثب
م

ت 
يا

مل
ع

تقنيات حتويل �لنفايات: �ملخاطر مقابل �لإثباتية�ل�شكل 5

Whiting, 2006 :امل�صدر

معاجلة ميكانيكية 

حيوية + �حرت�ق 

�ض خم�شّ

معاجلة ميكانيكية 

حر�رية

معاجلة ميكانيكية حيوية 

ل�شنع غاز حيوي

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�شنع

 ناجت ي�شبه �لكومبو�شت

�إثباتية �لتقنية

خماطر �ل�شماح 

تقنية غري مثبتة ن�شبّيًا

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�شنع 

كومبو�شت للرتبة

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�شنع ناجت 

م�شتقّر حيوّيًا للطمر

معاجلة ميكانيكية حيوية ل�شنع وقود

4.�إد�رة �لبقايا

اال�صتخدام  واإعادة  امل�صدر  من  التقليل  اعتماد  يجب 

النفايات  اإدارة  يف  الت�صل�صل  بهذا  واال�صرتداد  والتدوير 

قد  واملمار�صات  اجلهود  اأف�صل  مع  حتى  لكن  ال�صلبة. 

تظّل احلاجة قائمة للتخّل�س من بع�س خمّلفات بقايا، 

النهائية  املرحلة  النفايات  خملفات  اإدارة  ُتعترب  لذلك 

ا�صتخدامها  ميكن  ال  التي  النفايات  مواد  من  للتخّل�س 

عقود،  عّدة  منذ  �صائعًا،  كان  ولقد  اأخرى.  طريقة  باأي 

مع  لكن  مك�صوفة.  مكّبات  يف  النفايات  من  التخّل�س 

تنامي الوعي البيئي وتطّور مفاهيم جديدة، َتَّ التوّقف 

حمّلها  وحّلت  املك�صوفة  املكّبات  ا�صتخدام  عن  تدريجّيًا 

الغاز  الحتواء  ي�صًا 
ّ

خ�ص امل�صّممة  ال�صحّية  املطامر 

احلديثة  املطامر  اإّن  كما  بالكامل.  الرا�صح  وال�صائل 

ل�صمان  الرا�صح  وال�صائل  الغاز  ملراقبة  باأنظمة  جمّهزة 

بات اإىل البيئة. وكما ذكرنا 
ّ
عدم حدوث انبعاثات اأو ت�صر

تتمّيز  النفايات  اإدارة  يف  احلديثة  االجتاهات  فاإن  اآنفًا 

باالإقالل، �صيئًا ف�صيئًا، من ا�صتخدام املطامر، وذلك من 

طريق حتويل النفايات.

والتقنيات  للطرق  عامًا  عر�صًا   4 ال�صكل  يف  جند 

امل�صتخدمة يف النظام احلديث الإدارة النفايات. وتتوّقف 

النفايات  اإدارة  يف  ال�صتخدامها  املختارة  االأ�صاليب 

على  االأوىل،  بالدرجة  مدينة،  اأي  يف  البلدية  ال�صلبة 

يكون  ال  وقد  اأ�صلوب.  كل  واقت�صاديات  النفايات  تركيب 

عمليات مثبتة
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اإذا  اإاّل  مالية  غات  م�صوِّ دائمًا  واال�صتعادة  التدوير  الأعمال 

البيئي وا�صتنزاف  التدهور  دخلت يف احل�صبان تكاليف 
ُ
اأ

يف  اال�صتثمار  حتفيز  ميكن  ال  لذا  الطبيعّية.  املوارد 

تخفي�س النفايات واإعادة ا�صتخدامها وا�صتعادة مواردها 

بال�صراكة  و/اأو  احلكومّية،  العامة  بال�صيا�صات  اإاّل 

االبتكاري  والتمويل  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 

وخمّططات ا�صتعادة التكاليف.

الداعية  ال�صيا�صات  اخل�صراء  االقت�صادات  تن�صر  ما  غالبًا 

ال�صلبة  النفايات  اإدارة  يف  امل�صتدامة  االأمناط  لرتويج 

ال�صيا�صات اخل�صراء �صكل  اأن تّتخذ هذه  البلدية. وميكن 

الطويلة  املنتج  مب�صوؤوليات  والتزامات  اقت�صادية  حوافز 

اخل�صراء  ال�صلبة  النفايات  الإدارة  مالئمة  واأنظمة  االأجل 

النفايات  ر�صوم  باعتماد  مثاًل  التكاليف،  وا�صتعادة 

الثابتة. وميكن زيادة فعالية هذه ال�صيا�صات اإىل حّد كبري 

اجلماعي  والتثقيف  العامة  التوعية  حمالت  مبوا�صلة 

والرتويج االجتماعي.

ب�صاأن  قرار  اتخاذ  القرار  �صانعي  على  يتوّجب  عندما 

اخليارات املتاحة بالن�صبة لتحويل النفايات، فاإنهم يواجهون 

ينبغي  التي  التقنيات  اأو  التقنية  حول  االأ�صئلة  من  عددًا 

ا�صتخدامها. ومن اأهم العوامل يف التقرير تكاليف التقنية 

 5 ال�صكل  يف  جند  ال.  اأم  مثبتة  كونها  وم�صاألة  وخماطرها 

على  بناًء  النفايات  حتويل  لتقنّيات  االأبعاد  ثنائي  جدواًل 

املخاطر وعلى ما اإذا كانت التقنية مثبتة اأم ال. ونظرًا لعدم 

تطّور اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف البلدان العربية يف 

املنخف�صة  املثبتة  التقنيات  التزام  فينبغي  احلا�صر  الوقت 

املخاطر، اإذ ال ميكن للدول العربية املخاطرة والتجريب يف 

لتحقيق  املثبتة  التقنيات  اعتماد  ينبغي  لذا  املرحلة.  هذه 

حتوز  وحني  املخلفات.  اإدارة  يف  املوثوقية  من  االأدنى  احلد 

ال�صلطات املزيد من القدرات اأو تطّورها فيمكنها اأن ت�صتثمر 

طبيعة  ذات  اأو  تطّورًا  اأكرث  خمّلفات  اإدارة  ممار�صات  يف 

اختبارية.

التنمية  يف  البلدان  من  بغريها  حلَقت  العربية  الدول  والأن 

ملفاهيم  بالن�صبة  املتلّقي  اجلانب  يف  فهي  امل�صتدامة، 

االأ�صاليب  وت�صتخدم  البلدية  ال�صلبة  النفايات  وتقنيات 

امليدان.  هذا  يف  �صيئًا  يقّدم  مل  العربي  فالعامل  القدمية. 

�صرط  املنطقة  يف  ال�صيا�صية  التغيريات  اأّن  نرى  اأننا  غري 

االأف�صل  احلكومات  الأن  اأخ�صر،  برنامج  اإىل  للتو�صل  الزم 

متثياًل واخلا�صعة للمحا�صبة هي، ب�صكل عام، اأكرث اهتمامًا 

الدول  باأن  االأمل  على  يبعث  ما  وهذا  مواطنيها،  برفاهية 

العربية �صتعطي التنمية امل�صتدامة االأهمية التي ت�صتحّقها 

يف امل�صتقبل القريب.

وهي  كربى،  فر�شة  �لكربون  �ملنخف�ض  �مل�شتقبل  �قت�شاد  �أّن  فانكوفر  تعترب 

تخّطط لبناء وتعزيز �ل�شوق �ملالئمة للمنتجات و�خلدمات و�لوظائف �خل�شر�ء. 

تنتج فانكوفر ما يزيد عى 1.5 طن من �لنفايات لكل فرد �شنوّيًا، 55% منها تتم 

�لعام 2009 خطة عمل  �أ�شدرت فانكوفر يف  �ىل كومبو�شت.  �أو حتويله  تدويره 

للتحّول �إىل �أكرث مدينة خ�شر�ء يف �لعامل بحلول �لعام 2020. وتنوي �ملدينة، من 

�شمن خّطة �لأحياء �لأ�شّد خ�شرة، �أن تتمّكن، يف �لعام 2015، من حتويل %70 

�لتو�شل  �أبعد مدى هو  �ملطامر، مع هدف  �ل�شلبة عن  �لنفايات  �لأقّل من  على 

بتغيري  هي  �لجّتاه  هذ�  يف  خطوة  و�أول  �ملطامر.  �إىل  نفايات«  »�شفر  �إر�شال  �إىل 

ر �إىل �لنفايات ب�شفتها مو�رد. �لذهنّيات بحيث ُينظجَ

�ل�شلبة  �لنفايات  �إىل تقليل م�شادر  �أعّدتها مدينة فانكوفر  �لتي  ت�شتند �خلّطة 

بالتدريج و�لتوجه نحو »�قت�شاد من �ملهد �إىل �ملهد« حيث ميكن �إعادة ��شتخد�م 

كل �شيء �أو تدويره �أو حتويله �إىل كومبو�شت. و�إذ� نظرنا �إىل هذ� �لأمر من �لز�وية 

�لقت�شادية، فاإن �إنقا�ض كميات �لنفايات �ل�شلبة يوّلد ميزة تفا�شلية حيث يتّم 

�لباهظة  �لر�أ�شمالية  �لتكاليف  مع  باملقارنة  لال�شتثمار  �لنادرة  �ملو�رد  حترير 

دة يف بناء �ملحارق و�ل�شعوبات يف �إيجاد �ملو�قع �ملالئمة للمطامر �جلديدة. �ملتكبَّ

ولقد قررت مدينة فانكوفر �إعطاء �أولوية لتخفي�ض �لنفايات من طريق �لقو�نني 

�ملحلية و�لتثقيف وتو�شيع بر�مج م�شوؤولية �ملنتج طويلة �لأجل، وكذلك بفر�ض 

�شريبة على �لأكيا�ض �لبال�شتيكية و�أوعية �لطعام �أو �لأكو�ب �أو �لأو�ين �مل�شنوعة 

من رغوة �لبول�شتريين.

على  )كومبو�شت(  تخمري  بر�مج  تطبيق  فانكوفر  يف  �لثانية  �لأولوية  كانت 

�ملوؤ�ش�شات  و�شائر  �ل�شركات  وجميع  كافة  �ل�شكان  ت�شّم  باأكملها  �ملدينة  نطاق 

كاملد�ر�ض و�مل�شت�شفيات. ما ز�ل �لعمل جاريًا بهذه �مل�شاريع، وينبغي �أن ي�شمل 

�لختبارية  للمنازل و�مل�شاريع  �لفناء �خللفي  �لكومبو�شت يف  ذلك دعم ت�شنيع 

�أعّده  �لذي  �لإقليمي  �لكومبو�شت  برنامج  يف  و�مل�شاهمة  �لأحياء  م�شتوى  على 

جمل�ض بلديات فانكوفر �لكربى. وياأتي يف �لدرجة �لثالثة على �شّلم �لأولويات 

تعزيز برنامج �لتدوير يف �ل�شركات و�ملباين �ل�شكنية �ملتعّددة �ل�شقق. وتدر�ض 

فانكوفر �إمكانية تبّني قانون بلدي �شامل للتدوير و�شنع �لكومبو�شت يفر�ض 

على �جلميع – �شكان �ملنازل �ملنفردة و�شكان �ملباين �ملتعددة �ل�شقق و�ل�شركات 

و�لقمامة.  �لكومبو�شت  للتدوير وتخمري  �شة  خم�شّ �أوعية  يف  نفاياتهم  فرز   –
مبن  و�ملقاولني،  و�ملوظفني  �مل�شتاأجرين  تعليم  �ملباين  �أ�شحاب  على  وُيفر�ض 

فيهم عمال �لنظاقة، كيفّية فرز هذه �ملو�ّد.

و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شناعية  �ل�شركات  مع  �شر�كات  بناء  فانكوفر  مدينة  وتنوي 

�لرئي�شية �لأخرى يف مبادرة »�شفر نفايات« م�شرتكة يتم فيها تقا�شم �لتكاليف 

وتبادل �ملعارف، ويكون لها وقع �أكرب و�أو�شع. وثّمة خطط �أي�شًا لإن�شاء مناطق 

تنمية �قت�شادية منخف�شة �لكربون تتمّيز ببنية حتتية خ�شر�ء وحو�فز مالية 

لأ�شحاب �لأعمال �ملهتّمني بامل�شاريع �لتجارية �خل�شر�ء.

Vancouver, 2009 : مقتب�ض من

فانكوفر 2020: م�ستقبل اأخ�سر
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5. نظرة على مناذج من �أف�شل �ملمار�شات

من  املمار�صات  اأف�صل  على  ال�صوء  الإلقاء  مدينتني  اخرتنا 

منوذج  الإعطاء  كندا  يف  فانكوفر  اختيار  ّت  زوايا.  عدة 

ا�صتخدامها  واإعادة  النفايات  خف�س  ممار�صات  اأف�صل  عن 

وتدويرها. اأّما �صتوكهومل يف ال�صويد فقد اختريت لنجاحها  

يف حتقيق حتويل نفاياتها ال�صلبة البلدية مع االعتماد كلّيًا 

على تقنيات حتويل النفايات اإىل طاقة. وقد تبّنت عدة دول 

)اأنظر  واأهدافها.  اخلا�صة  حلاجاتها  تبعًا  التوّجهني  هذين 

االطارين �س218 و219(

6. �ملكا�شب و�لفر�ض

العربية  الدول  يف  االقت�صادي  للتنويع  كربى  فر�س  ثّمة 

خلق  يف  وم�صاهمته  ال�صلبة  النفايات  قطاع  تطوير  يتيحها 

فر�س عمل جديدة وتن�صيط الطلب على املنتجات واالأنظمة 

واخلدمات يف ال�صناعات والقطاعات االأخرى. ويف ما يلي 

اأمثلة من ال�صناعات والقطاعات التي ميكن اأن ت�صتفيد من 

تطّور قطاع النفايات ال�صلبة:

ـ �لت�شنيع وخدمات ما بعد �لبيع: حتتاج مناولة النفايات 

و�صناديق  ومعّدات  اآليات  اإىل  منها  والتخّل�س  ومعاجلتها 

اإىل  وجتهيزها  وفرزها  املواد  جمع  يحتاج  كما  بناء.  ومواد 

حاجة  وهناك  �صة.  املتخ�صّ املعّدات  من  اإ�صافية  اإمدادات 

املرتبطة  االأخرى  اخلدمات  لقطاعات  اأي�صًا  للمعّدات 

على  الطلب  باأّن  �صّك  وال  البلدية.  ال�صلبة  النفايات  باإدارة 

�صيت�صاعد  بها  املتعّلقة  ال�صيانة  وخدمات  املنتجات  هذه 

ومن  النفايات.  كمّيات  وزيادة  اخلدمات  تغطية  ع  بتو�صُّ

ط  �صاأن تنامي الطلب على هذه املنتجات واخلدمات اأن ين�صّ

مب�صتلزمات  للوفاء  واخلدمات  الت�صنيع  يف  اال�صتثمارات 

ملدينة �شتوكهومل تاريخ طويل يفوق مئة �شنة من عاد�ت حرق �لنفايات 

وخربة �إد�رة حتويل �لنفايات �إىل طاقة. يف �لعام 2007، بلغ جممل �إنتاج 

نظام  �ملدينة  ويف  �شنويًا.  للفرد  كيلوغر�مًا   597 �شتوكهومل  يف  �لنفايات 

�لنفايات  نقل  مثل  مبتكرة  �أ�شاليب  تطّبق  وهي  �لنفايات،  لإد�رة  فريد 

�ل�شلبة حتت �لأر�ض بالتحّكم �لفر�غي.

فقو�نني  و�ملحلي.  �لوطني  �مل�شتويني  على  �لنفايات  �إد�رة  تنظيم  ويتم 

�لنفايات  ونقل  �ملحددة  �لنفايات  �أنو�ع  بع�ض  و�أنظمة  �ملنتج  م�شوؤولية 

تنظيمها  يجري  بالنفايات  �ملتعلقة  �ملجالت  من  ذلك  وغري  ومعاجلتها 

�ض بلدية �شتوكهومل منها  على �ل�شعيد �لوطني. �أّما جمع �لنفايات وتخلُّ

ور�شوم جمع �لنفايات فهي م�شائل تنّظمها قو�نني حملّية.

تقوم مدينة �شتوكهومل بتحويل نفاياتها بالكامل، على �لنحو �لتايل: 

�شكان  يوّلدها  �لتي  �لنفايات  من   %25 تدوير  يتم   :)%25( تدوير 

�شتوكهومل. يقوم مقاولون عاملون مع تعاونية �ملنتجني جلمع �لنفايات 

بجمع مو�د �لتعبئة و�لتغليف من �أجل  تدويرها. ويتّم جتميع �لنفايات 

م �إىل مر�كز �لتدوير. �ل�شخمة من �ملنازل و�ملباين مبا�شرة �أو ُت�شلَّ

وذلك   %73.5 �لنفايات  ُي�شرتّد من  ما  ن�شبة  تبلغ   :)%73.5( ��شرتد�د 

�أكرث  ويح�شل  ْرق(.  باحلجَ �لطاقة  )��شتعادة  �ملناطقّية  �لتدفئة  لإنتاج 

�ملناطقّية  �لتدفئة  على  �ليوم  �شتوكهومل  منازل  �شكان  من   %70 من 

�ملنزلية.  �لنفايات  من  ة  �مل�شتعادجَ �لطاقة  من  منها  جزء  ُينتج  �لتي 

يف  هوغد�لن  معمل  يف  �لطاقة  ل�شتعادة  �ملنزلية  �لنفايات  وُت�شتخدم 

جنوب �شتوكهومل، حيث ُتنِتج عملية �لحرت�ق �حلر�رة و�لكهرباء معًا. 

ث �لذي ُيعاد تدويره، و�لرماد �لذي  �أما �ملنتجات �ملتخّلفة فت�شّم �خلبجَ

ُيرمى يف �ملطمر.

�لنفايات  من   %1.5 معاجلة  جتري   :)%1.5( بيولوجية  معاجلة 

�إىل  �لع�شوية  �لنفايات  �إر�شال  �ل�شويدية  �لقو�نني  وحتّظر  بيولوجّيًا. 

ب�شكل  �ملجّمعة  �لطعام  نفايات  كل  تدوير  �شتوكهومل   يف  ويتّم  �ملطامر. 

�لنفايات  فرز  �ملدينة  وت�شّجع  و�لأ�شمدة.  �حليوي  �لغاز  لإنتاج  منف�شل 

�لطعام  ملخّلفات  ة  خا�شّ �شناديق  للمنازل  فتوّفر  �مل�شدر،  من  �لع�شوية 

من �أجل �ملعاجلة �لبيولوجّية وكذلك توّزع �أكيا�ض قابلة للتحّلل م�شنوعة 

من دقيق �لذرة. 

   

�لنفايات  جمع  ر�شوم  على  �عتماد�ً  �لنفايات  �إد�رة  �شتوكهومل  متّول 

�ملنزلّية  �لنفايات  جمع  �لر�شوم  هذه  تغّطي  �ملدينة.  جمل�ض  �أقّرها  �لتي 

ت�شّلم  �لر�شوم  ت�شمل  كما  �ملدينة.  يف  �لنفايات  �إد�رة  و�أعمال  ومعاجلتها 

مر�كز  و�لإلكرتونّية و�خلطرة و�شو�ها يف  و�لكهربائية  �ل�شخمة  �لنفايات 

�لنفايات �خلطرة  لتجميع  و�ملتنّقلة  �لد�ئمة  �لنقاط  �لتدوير وغريها من 

وغري �خلطرة.

�ملنتج  م�شوؤولية  بربنامج  �لعمل  بد�أت  �ل�شويدية  �حلكومة  �أّن  �إىل  ُي�شار 

من  كبري�ً  ق�شمًا  توّلد  لأّنها  و�ل�شُحف،  و�لتعبئة  �لتغليف  ل�شناعات 

وتقع  ن�شبية.  ب�شهولة  فرزها  ميكن  �لتي  �لبلدية  �ل�شلبة  �لنفايات 

تنتج  �شركة  كل  عاتق  على  و�لتعبئة  �لتغليف  مو�د  جتميع  م�شوؤولية 

مو�د تغليف �أو ب�شائع مغّلفة �أو ت�شتوردها �أو تعّبئها �أو تبيعها. وكذلك 

فاإّن منتجي �أو م�شتوردي ورق �ل�شحف و�لذين يطبعون �أو ي�شتوردون 

وقد  وتدويرها.  �ل�شحف  جمع  م�شوؤولية  يتحّملون  و�ملجالت  �جلر�ئد 

با�شم »خدمة جمع  تعاونية  و�ل�شحف  و�لتعبئة  �لتغليف  �أن�شاأ منتجو 

مو�د �لتغليف و�لتعبئة و�ل�شحف« وذلك لإد�رة �أعمال �جلمع و�لتدوير 

على �أ�شا�ض ل ي�شتهدف �لربح.

Stockholm, 2011 :مقتب�ض من

�ستوكهومل – العا�سمة الأوروبية اخل�سراء
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االإدارة اخل�صراء للنفايات ال�صلبة البلدية.

اإدارة  يف  اخل�صراء  االأمناط  منّو  ي�صتلزم  �لتجهيز:  ـ 

النفايات تطوير مرافق اال�صرتداد الإنتاج مواد نهائية عالية 

ميكن  وال  اال�صتخدام.  واإعادة  التدوير  اأجل  من  اجلودة 

اإىل القيمة الكاملة للمواد القابلة لال�صتخال�س  التو�صل 

وتقطيعها  وت�صنيفها  ف�صلها  )اأي  جتهيزها  اأمكن  اإذا  اإال 

كبرية  مقادير  ُينتج  مّما  منتظم،  ب�صكل  وتنظيفها( 

للتجهيز  احلاجة  هذه  وتخلق  اجلودة.  العالية  املواد  من 

وفر�س  لال�صتثمارات  اإ�صافية  احتماالت  واالإعداد 

العمل.

ـ حتويل �لنفايات �إىل طاقة: ميكن برتميد النفايات اإنتاج 

طاقة قابلة للتحويل اإىل كهرباء. كما اإن اله�صم الالهوائي 

اأن  ميكن  البلدية  ال�صلبة  النفايات  يف  الع�صوية  للمواد 

للوقود.  م�صدرًا  ي�صتخدم  الذي  احليوي  امليثان  ينتج 

ويخلق تطوير قطاع حتويل النفايات اإىل طاقة فر�صًا اأمام 

اإدارة  مل�صّغلي  ومعدات  اإ�صافية  خدمات  لتوفري  ال�صركات 

النفايات.

مرافق  اإن�صاء  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  تتطّلب  �لإن�شاء:  ـ 

واملواد  الطاقة  ا�صرتداد  ومن�صاآت  التحويل  حمّطات  مثل 

واملحارق واملطامر. لذا فاإن تو�صيع خدمات اإدارة النفايات 

يهّيئ فر�صًا جديدة اأمام �صناعة االإن�صاء.

العمال  نقل  وحتويلها  النفايات  جمع  ي�صتوجب  �لنقل:  ـ 

حتتاج  ذلك  اإىل  باالإ�صافة  واملعدات.  والوقود  واملركبات 

منتجات املواد االأ�صا�صية والثانوية ومرافق ا�صتعادة الطاقة 

بحاجة  النفايات  اإدارة  قطاع  فاإن  لذا  كذلك.  النقل  اإىل 

اأم  ال�صاحنات  بوا�صطة  �صواء  فّعال  نقل  قطاع  خدمات  اإىل 

من  بها  املرتبطة  التحتية  البنى  وكذلك  ال�صفن  اأم  القطارات 

طرق وخطوط حديدية وموانئ.

بوغو�ض غوكا�شيان

للتخل�ض  �لطمر  �إىل  �للجوء  لبنان  �إنفريومنتال« يف  »�شيدر  �شركة  تتجنب 

من �لنفايات، فهي ر�ئدة منذ عام 1999 يف �بتكار طرق خا�شة بها لإعادة 

ت�شمى  متحركة  د�ئرية  بر�ميل  وتعتمد  �ل�شلبة.  �ملنزلية  �لنفايات  تدوير 

�لرو�ئح  وتقلي�ض  هو�ئيًا  �لع�شوية  �لنفايات  تخمري  فيها  يتم  »خمامر«، 

�لكريهة �إىل حدها �لأدنى.  

وميّكن �لتحكم بالرو�ئح »�شيدر �إنفريومنتال« من ت�شغيل من�شاآت �لتخمري 

و�إعادة �لتدوير قرب �ملناطق �ل�شكنية، وبالتايل تخفي�ض كلفة نقل �لنفايات 

مل�شافات طويلة �إىل �ملطامر وتفادي �لإجر�ء�ت �للوج�شتية �ملر�فقة.

وت�شّغل �ل�شركة من�شاآت �إد�رة �لنفايات ومعاجلتها يف منطقة مقفلة، تعيد 

فيها تدوير 95 يف �ملئة من �لنفايات �ملنزلية �ل�شلبة �لتي تتلقاها وحتّولها 

�إىل منتجات جتارية قابلة للبيع، وهدفها �لو�شول �إىل »�شفر نفايات«. 

لبيعها  وجتمع  وزنها،  بح�شب  �لنفايات  من  �ملئة  يف   25 نحو  فرز  يتم 

و�لكرتون  و�لورق  �ملعادن  مثل  �لتدوير،  لإعادة  قابلة  كمو�د  مبا�شرة 

 55 لنحو  �لع�شوية  �ملو�د  وُتخلط  �لبال�شتيك.  �أنو�ع  وبع�ض  و�لزجاج 

يف �ملئة من �إجمايل �لنفايات يف �ملخامر وحتّول �إىل �شماد ع�شوي. وُيفرز 

نحو 15 يف �ملئة من �ملو�د، مثل �ملالب�ض و�لأحذية و�لبال�شتيك �لرديء، 

ويعاد تدويرها �أو ��شتخد�مها يف تطبيقات معينة. ول يبقى �شوى 5 يف 

�إىل مطمر للتخل�ض منها  �إر�شالها  �لنفايات، يتم  �ملئة فقط من جمموع 

بطريقة �آمنة.

تت�شمن �ملنتجات �مل�شنوعة من تخمري �ملو�د �لع�شوية يف �لنفايات ما ياأتي: 

و�حد، وهو  �إىل خليط  لتحويله  يتم نخله ومزجه  �شماد ع�شوي مرّخ�ض 

وتو�شيبه  �ل�شماد  تخمري  يتم  �لدخيلة.  �ملو�د  من  �ملئة  يف   99 بن�شبة  خال 

�ل�شوبرماركت وحمال بيع  ليرت�ً، وي�شنف ويباع يف  لـ20  �أكيا�ض تت�شع  يف 

�لر�شوم  لل�شركة تخفي�ض  �ملحققة من مبيعاته  �لعائد�ت  وتتيح  �لزهور. 

على �لبلديات لنقل نفاياتها �لع�شوية ومعاجلتها.  

�عتمدت �ل�شركة عام 2005 تقنية �لتخمري �حليوي لنفايات �مل�شالخ، حيث 

كان يطمر يف �لأنهار �أو يحرق يوميًا نحو 6 �أطنان من �أح�شاء �حليو�نات 

�ملذبوحة وقرونها وحو�فرها وعظامها. وتخلط هذه �لنفايات يف �ملخامر 

مع نفايات �لأ�شماك و�لتبغ وحتمي�ض �لنب )�لتي كانت تطمر عادة(. بعد 

ذلك يتم حتويل �خلليط �إىل كومبو�شت �أو �شماد ع�شوي عايل �جلودة. 

�ملرخ�ض لهم،  �لع�شويني  �ملز�رعني  �إىل  �لأوىل  �ملنتج بالدرجة  ويباع هذ� 

�سنع منتجات جتارية من النفايات
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تخمري  عرب  الع�صوية  النفايات  تدوير  متثل   �لزر�عة:  ـ 

الكومبو�صت جمااًل رئي�صّيًا للنمّو يف الدول العربية نظرًا 

العايل  الكومبو�صت  توّفر  فاإذا  العايل.  الع�صوي  ملحتواها 

اإيجابّية  اآثارًا  �صيوّلد  ذلك  فاإن  معقولة  باأ�صعار  اجلودة 

على قطاع الزراعة. ف�صنع الكومبو�صت يوجد فر�صًا اأمام 

ال�صركات التي توّفر االأنظمة واملعّدات واخلدمات يف هذا 

املجال.

ـ �ل�شت�شارة يف جمال �لنفايات: اإّن ت�صّدد االأنظمة البيئّية 

ودّقتها يف كّل ما يتعّلق مبناولة النفايات ونقلها وخزنها 

خدمات  قطاع  قيام  تفر�س  منها  والتخّل�س  ومعاجلتها 

التقنية  بامل�صاعدة  النفايات  �صركات  الإمداد  ا�صت�صارية 

لتمكينها من ا�صتيفاء ال�صروط اخلا�صة باأ�صغال عقودها. 

كما اإن ال�صركات اال�صت�صارية اأخذت تهتّم مبراحل ت�صميم 

اإدارة املخلفات. فمع ازدياد اهتمام �صركات ت�صغيل اإدارة 

معاجلة  يف  واملبتكر  االأخ�صر  االأداء  بتح�صني  النفايات 

النفايات وت�صنيعها وتقنيات اال�صتعادة، �صيزداد الطلب 

على خدمات االأبحاث والتطوير يف هذا القطاع.

جديدة لالأعمال  النفايات توّفر فر�صًا  اإدارة  اأن    وهكذا جند 

مثل  اقت�صاد  اأي  يف  اخلدمات  قطاعات  من  العديد  يف 

واخلدمات  التجزئة  وجتارة  والنقل  والت�صنيع  االإن�صاء 

اإّنها تتيح الفر�س الإنعا�س  املهنية واخلدمات االإدارية. كما 

عمل  فر�س  خلق  اإمكانيات  بزيادة  الراكدة  االقت�صادات 

البلدان  يف  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  قطاع  ُيعترب  لذا  جديدة. 

العربية عاماًل واعدًا بانتعا�س اال�صتثمارات.

لي�صت اإعادة ا�صتخدام املواد غريبة عن ثقافة العامل العربي 

على  ملمار�صتها  الرتويج  ميكن  لذا  االجتماعية،  وعاداته 

القابلة  للمواد  قائمة  �صوقًا  هناك  اأن  ونعلم  وا�صع.  نطاق 

كما  التدوير،  معّدالت  بزيادة  تو�صيعها  وميكن  للتدوير، 

املرتبطة  والت�صنيع  التجهيز  اأعمال  حتفيز  بذلك  ميكن 

وذلك بن�شف �شعر �لأ�شمدة �لع�شوية �ملرخ�شة �مل�شتوردة.

خالل عملية تخمري نفايات �مل�شالخ و�لأ�شماك و�لتبغ و�لنب، جتمع �ملو�د 

�أ�شبوعني.  ملدة  هو�ئيًا  وتخمريها  �أك�شدتها  وتتم  �ملخامر  من  �لر��شحة 

وقد �أثبتت لدى حتليلها خمربيًا �أنها حتتوي على 30 نوعًا من �ملغذيات 

هذ�  ت�شويق  ويتم  �لثقيلة.  �ملعادن  ملو��شفات  مطابقة  وهي  �لدقيقة، 

�ملياه  يف  تخفيفه  ميكن  مرّكز  �شائل  ك�شماد  للمز�رعني  �جلديد  �ملنتج 

100 مرة. وميكن ��شتعمال �ل�شائل �ملخفف يف �لري بالتنقيط، �أو ير�ّض 

مبا�شرة على �أور�ق �لنباتات. 

�أنتجت �ل�شركة قو�رير �شماد �شائل ب�شعة ليرت ون�شف لال�شتعمال يف 

نفايات  من  �ملنتج  �ملرّكز،  �ل�شماد  ويخّفف  �ل�شغرية.  و�حلد�ئق  �ملنازل 

�مل�شالخ، �إىل معدلت ��شتعمال �آمنة، ويتم تعبئته وت�شنيفه وت�شويقه 

مع �ل�شماد �لع�شوي يف �ل�شوبرماركت وحمال بيع �لزهور.

�إىل جانب �ملنتجات �لع�شوية، جتري »�شيدر �إنفريومنتال« �أبحاثًا لإعادة 

مثل  حاليًا،  تدّور  ل  �أخرى  بال�شتيكية  ومو�د  �لبال�شتيك  �أكيا�ض  تدوير 

�ملدجمة  و�لأقر��ض  �لبال�شتيكية  �ملائدة  و�أدو�ت  و�ل�شحون  �لأكو�ب 

وفر��شي �لأ�شنان و�أنابيب معجون �لأ�شنان. وقد طورت عملية لتقطيع 

ت�شمى  �شميكة  م�شطحة  �ألو�ح  �إىل  وحتويلها  �لبال�شتيكية  �ملو�د  كل 

و�شناعة  �لإن�شاء�ت،  مو�قع  ت�شييج  يف  ت�شتخدم  وهي  بورد«.  »�إيكو- 

�لرفوف و�ملفرو�شات �خلارجية، مثل �ملقاعد و�لطاولت. وت�شعى �ل�شركة 

حاليًا �إىل �إنتاج هذه �لألو�ح على نطاق �شناعي لبيعها. 

 

املالئمة  للتكنولوجيا  اللبنانية  اجلمعية  رئي�ض  هو  غوكا�صيان  بوغو�ض 

.)LATA(
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جميع  من   %70-40 الع�صوية  النفايات  وت�صّكل  بها. 

النفايات ال�صلبة البلدية يف البلدان العربية كاّفًة. وتتمّثل 

اأهّم فر�س اال�صتثمارات يف كومبو�صت النفايات الع�صوية 

املفرزة الإنتاج ال�صماد الطبيعي )لال�صتخدامات الزراعية( 

و/اأو اله�صم الالهوائي الإنتاج الغاز احليوي )ال�صتخدامه 

بداًل من الوقود االأحفوري(. اإاّل اأّن ا�صتخال�س الطاقة من 

واحتماالت  العربي  العامل  يف  مهده  يف  يزال  ال  النفايات 

تو�صعه كبرية. وثّمة حاجة لتوفري احلوافز ملمار�صات اإدارة 

اإىل  النفايات ال�صلبة اخل�صراء وذلك جلذب اال�صتثمارات 

هذا القطاع. وميكن للمبادرات اخل�صراء يف اإدارة النفايات 

ال�صلبة البلدية اأن تولد اأر�صدة تخفي�س انبعاثات كربونية 

النظيفة  التنمية  اآلية  عرب  بها  املقاي�صة  ميكن  للبيع  قابلة 

.)CDM(

IV. النتقال من املمار�سات احلالية 
اإىل اأف�سل املمار�سات

تغيري  قبل  انق�صى  كاماًل  جياًل  اإّن  اليابان  يف  ُيقال  ما  كثريًا 

عادات النا�س ب�صاأن اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية واإّن التوعية 

يف  التغيري  اإحداث  وميكن  املدار�س.  اأطفال  مع  تبداأ  اأن  يجب 

�إعد�د حممد �لأ�شد وو�ئل �ل�شمهوري

�ملنطقة  يف  جند  ه�شبة  قلب  يف  تقع  و�حة  هو  حنيفة  و�دي  حو�ض 

�لو�شطى من �ململكة �لعربية �ل�شعودية. و�لو�دي هو م�شرف طبيعي 

 ومعلم جغر�يف 
2
للمياه �ل�شطحّية ملنطقة تتجاوز م�شاحتها 4000 كلم

ورو�فده  �شعابه  مع  جمر�ه  وُي�شّكل  �جلافة.  �ملنطقة  هذه  يف  بارز 

�ملتعّددة منطقة بيئّية فريدة من نوعها متتّد 120 كيلومرت�ً من جبل 

طويق يف �ل�شمال �لغربي �إىل �ل�شحر�ء �لو��شعة جنوب �شرق �لريا�ض. 

و قد �شّكلت منطقة حو�ض و�دي حنيفة، على مدى قرون، مورد رزق 

ملعي�شة �ملجتمعات �لقائمة على �شفافه حيث �شاد �لتو�زن �لدقيق بني 

يرتبط  لذ�  �لب�شرّية.  و�لتدّخالت  �لطبيعية  و�لعمليات  �لو�دي  مو�رد 

هذ� �لو�دي �رتباطًا وثيقًا بتاريخ �لريا�ض.

عا�شمتها  �شعودّية  دولة  �أّول  جعلت  ع�شر  �لثامن  �لقرن  �أو�خر  يف 

للو�دي،  �لغربّية  �ل�شفة  على  �لإ�شرت�تيجي  �ملوقع  ذ�ت  �لدرعية  يف 

تطّورت  ولحقًا  للزر�عة.  �ل�شاحلة  و�لأر��شي  �ملاء  من  لال�شتفادة 

و�دي  من  �ل�شرق  �إىل  �حلديثة،  �ل�شعودية  �لدولة  عا�شمة  �لريا�ض، 

و�لغذ�ء.  �ملاء  للح�شول على  �لد�ئم  �لعا�شمة  كان م�شدر  �لذي  حنيفة 

ويف �شبعينات �لقرن �لع�شرين متّددت �لريا�ض غربًا ز�حفًة نحو و�دي 

حنيفة، وجرى ��شتغالل �لو�دي ب�شكل مكّثف لتاأمني �لطلب �ملتنامي 

�لتي  �لعمر�ن  حلركة  �لالزمة  �ملعدنية  �ملو�رد  �إىل  و�حلاجة  �ملاء  على 

ر�فقت �لنمّو �ل�شريع.

حيث  �لثمانينات  يف  حنيفة  و�دي  نحو  �لريا�ض  ع  تو�شّ �آثار  وتفاقمت 

�لبيئي  و�لتدهور  �لنفايات  ورمي  �جلوفّية  �ملياه  �رتفاع  يف  ذلك  متّثل 

وّما  �لبيئي.  �لنظام  �إنتاجّية  وتديّن  �لطبيعّية  �لوظائف  وفقد�ن 

وت�شريف  و�لفي�شانات  �ملرّخ�ض  غري  �لبناء  حركة  �لتدهور  حّدة  ز�د 

بحركة  م�شحوبًا  ذلك  وكان  �ل�شناعّية.  �ملخّلفات  ورمي  �ملجاري  مياه 

ع �حل�شري و�لتعّديات، فو�شلت حدود �لتدهور مد�ها، ما حد�  �لتو�شّ

بالهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�ض، يف �لعام 2004، �إىل �لبدء بتنفيذ 

�إىل  وحتويله  حنيفة  و�دي  لتطوير  �ملدى  بعيدة  �شاملة  �إ�شرت�تيجّية 

و��شت�شالح مو�رده  �لطبيعي  و��شتعادة جماله  بيئي و�شياحي  مورد 

�ملائية و�ملحافظة عليها. 

و�ملناظر  �حلد�ئق  هند�شة  �إدخال  �لبيئي  �لتاأهيل  م�شروع  ت�شّمن 

�ملياه،  جودة  و�إد�رة  �لو�دي،  يف  �لزر�عّية  �لأر�ض  وجتديد  �لطبيعية 

تدّفق  يف  للتحكم  �ل�شدود  وبناء  �ملاء،  جريان  حركة  و�شبط  وتنظيم 

�ملاء، وزر�عة �لق�شب لزيادة تطهري �ملياه من �مللّوثات. كما �أُن�شئ مرفق 

�أدّق مو��شفات �حلفاظ على �لبيئة،  ملعاجلة مياه �ل�شرف يتو�فق مع 

ّما وّفر مو�رد مياه �إ�شافّية لل�شّكان يف ريف �ملنطقة ويف �ملدينة. وقد 

�إز�لة ما يقارب من 1.25 مليون مرت مكّعب من  �شملت �لأ�شغال كذلك 

خمّلفات �لبناء بالإ�شافة �إىل �لنفايات �خلاملة وغري �خلاملة �لتي �أُلقيت 

تاأهيل  �إعادة  �لتطوير  عنا�شر  من  وكان  �ل�شنني.  مّر  على  �لو�دي  يف 

جمرى �لو�دي متهيد�ً للبدء بخّطة مّدتها 20 �شنة ل�شبط في�شان �ملاء، 

علمًا باأّن �لفي�شانات كانت تتكّرر ب�شكل و��شع، قبل ذلك، نتيجة لرت�كم 

�لأنقا�ض و�لركام وكرثة �لبناء غري �ملرّخ�ض يف �لو�دي. 

ومن �أبرز معامل هذ� �مل�شروع ُمن�شاأة �ل�شت�شالح �حليوي، وهي عبارة 

تهوية  وم�شّخات  و�أحو��ض  ومنحدر�ت  �حتجاز  قناطر  �شل�شلة  عن 

وخاليا معاجلة بيولوجية، ورو��شب قاعية ��شطناعّية وزر�عات على 

�ل�شفاف. وقد خلقت كل هذه �لعنا�شر جمتمعة �لظروف �ملنا�شبة، يف 

�ملاء وعلى �ل�شفاف، لمت�شا�ض �مللّوثات وتنقية �ملياه عرب بيئة موؤّلفة 

�أثر  ن �شبكة غذ�ئّية. وكان من  من كائنات حّية طبيعّية تتجّمع لتكوِّ

�لنا�ض  �إقبال  يف  وزيادة  �لو�دي  بيئة  جودة  حت�شني  يف  �مل�شاهمة  ذلك 

على هذه �لبيئة و�ل�شتفادة منها كمق�شد للرتفيه و�ل�شتجمام.

لقد �أ�شبح و�دي حنيفة �ليوم »و�ديًا حّيًا« معافى وغد� جزء�ً ل يتجز�أ 

و�شّحية  نظيفة  بيئة  �لتاأهيل  م�شروع  �أنتج  فلقد  �لريا�ض،  حياة  من 

�ملدينة  بني  تربط  �لتي  �خل�شر�ء  و�لأر��شي  باحلد�ئق  مليئة  و�شليمة 

�لريا�ض  مدينة  طول  على  �ملمتدة  �لو�حة  تلك  و�أ�شبحت  و�لو�دي. 

اإعادة تاأهيل وادي حنيفة
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البلدان العربية �صريطة اأن يكون هناك التزام �صيا�صي بالتغيري 

للتوعية  برنامج  ع  يو�صَ واأن  ال�صيا�صات  �صانعي  جانب  من 

املعنيون.  امل�صلحة  اأ�صحاب  ويتعاون  التنفيذ  مو�صع  العامة 

ممار�صات  روؤية  نتوّقع  اأن  ميكننا  احلوافز  هذه  لت  ُفعِّ ما  فاإذا 

ع مع جتّذر فكرة تقليل النفايات  اإدارة النفايات اخل�صراء تتو�صّ

اإىل احلّد االأدنى يف ذهنّية املجتمعات العربية.

�أ. �لهدف

اأّن  املناف�صة  به  تتحّكم  الذي  احلديث  العامل  هذا  يف  نالحظ 

الرثوة  لها  توؤمن  املجتمعات  �صالمة  توؤمن  التي  العنا�صر 

تاأثريات  لها  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  باأن  �صّك  وال  اأي�صًا. 

مبا�صرة على ال�صحة الب�صرية والبيئية واالقت�صاد. لذا فاإن 

اخل�صراء  النفايات  اإدارة  ممار�صات  يف  با�صتثمارات  القيام 

اأمر �صروري لتحقيق الرفاه االجتماعي، وكذلك اال�صتدامة 

اأن  وينبغي  العربي.  العامل  يف  االقت�صادية  االجتماعية 

م�صتدامة  اإدارة  اإ�صرتاتيجية  تطوير  الق�صوى  الغاية  تكون 

للنفايات ال�صلبة تقوم على تقليل النفايات اإىل احلّد االأدنى 

اال�صتثمار  وحتفيز  املوارد  �صيانة  على  وكذلك  وحتويلها، 

ذلك  حتقيق  ميكن  وال  االأخ�صر.  االقت�صاد  اإىل  التحّول  يف 

باعتبارها  واإمنا  ُمكلفًا  عبئًا  النفايات  اعتبار  عن  بالكّف  اإاّل 

ز�خر�ً  موطنًا  بها،  �ملحيطة  �لريفّية  �ملناطق  �إىل  و�شوًل  و�شو�حيها، 

مب�شاريع تطوير �مل�شاكن و�ملز�رع ومر�فق �لرتفيه و�لن�شاطات �لثقافية 

و�ل�شياحية.

�لطاقة  حفظ  حنيفة  و�دي  يف  �لرطبة  �لأر��شي  �شيانة  �شاأن  من  وكان 

من  للعديد  م�شدر  �إىل  حتّول  �لذي  �لبيئي  �لنظام  لهذ�  �لإنتاجّية 

�خلدمات، ومنها تنقية �ملياه �مللّوثة و�شبط حركة جريان �ملاء و�إيجاد 

للن�شاطات  �لفر�ض  وخلق  �لبيولوجي  للتنّوع  �ملالئم  �لبيئي  �ملوطن 

مق�شد�ً  حنيفة  و�دي  �أ�شبح  وهكذ�  و�جلمالّية.  و�لثقافّية  �لرتفيهّية 

�شيد  مثل  �لهو�يات  و�أ�شحاب  و�ل�شتجمام  �لر�حة  لطالبي  مرغوبًا 

��شتخد�م  �أّن  �إىل  وُي�شار  للطيور�ملهاجرة.  وموقفًا  و�لتنّزه،  �ل�شمك 

�حلد�ئق و�ملتنّزهات للن�شاطات �لرتفيهّية و�لزر�عّية و�ل�شياحة ُي�شيف 

ْخل للمنطقة وُي�شاهم يف خلق فر�ض �لعمل. م�شدر دجَ

مل�شاريع  بدياًل  منوذجًا  حنيفة  و�دي  تاأهيل  �إعادة  م�شروع  �أعطى  لقد 

�ملوطن  يف  �لإنتاجّية  �ملو�رد  مو�ءمة  بالإمكان  �أّن  و�أثبتجَ  �ملدن،  تطوير 

�لذين  لل�شكان  �لقت�شادّية   – �لجتماعّية  �لحتياجات  مع  �لبيئي 

�لنا�ض  بني  تربط  م�شتد�مة  عالقة  خلق  �أجل  من  �شمنه،  يعي�شون 

وبيئتهم.

وائل  الدكتور  عّمان.  املبنّية,  البيئة  درا�صات  مركز  رئي�ض  الأ�صد,  الدكتور حممد 

للعلوم  اخلا�صة  الدولّية  اجلامعة  املعمارّية,  الهند�صة  ق�صم  رئي�ض  ال�صمهوري, 

والتكنولوجيا, �صوريا. 

وقد اأعدا هذا العر�ض ا�صتنادًا اىل تقريري معاينة يف املوقع.
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موردًا واإعداد مناذج االأعمال الكفيلة باال�صتفادة من قيمتها 

على ال�صعيدين االقت�صادي والبيئي.

ب. �شُبل �لتغيري

اإىل  باال�صافة  اأنه،  املتقّدمة  الدول  من  العديد  اأدركت  لقد 

التقنيات وعمليات املعاجلة املتطّورة، ال ِغنى للنظام اجليد 

الإدارة النفايات ال�صلبة عن ب�صعة جوانب �صرورية اأخرى، 

وهي  االأدنى،  احلّد  اإىل  النفايات  لتقليل  بالن�صبة  خ�صو�صًا 

التخفي�س واإعادة اال�صتخدام واال�صرتداد.

يف  املمار�صات  اأف�صل  منوذجي  من  ُي�صتَدّل  وكما 

طُرق  عدة  هناك  تكون  فقد  وفانكوفر،  �صتوكهومل 

لتغيري اإدارة النفايات. اأحد تلك االأ�صاليب هو عن طريق 

املتطّورة  التقنيات  ال�صتخدام  الراأ�صمالية  اال�صتثمارات 

ج 
ّ

التدر مع  االأق�صى  احلّد  اإىل  النفايات  ادارة  لتمويل 

اال�صتخدام  واإعادة  التخفي�س  �صيا�صات  تطبيق  يف 

بع  اتُّ الذي  النموذج  هو  ذلك  كان  وقد  واال�صرتداد. 

نحو  اال�صتثمارات  معظم  ه  توجَّ حيث  �صتوكهومل  يف 

حتويل النفايات اإىل طاقة. اأما النموذج الثاين فهو البدء 

ب�صيا�صات التخفي�س واإعادة اال�صتخدام واال�صرتداد من 

وقد  املطامر.  عن  ف�صيئًا،  �صيئًا  النفايات،  حتويل  اأجل 

يكون هذا اخليار الثاين اأن�صب القت�صادات الدول النامية 

حيث تكون اال�صتثمارات حمدودة. كما اإنه يعتمد بدائل 

اأن�صب لتحويل النفايات. وعلى كل حال، فلي�س هناك حّل 

اأوحد لتحويل النفايات، وقد يكون النهج االنتقائي الذي 

بع�س  يف  اأن�صب  النموذجني  هذين  من  جوانب  يجمع 

االأحوال، اإذ ينبغي اأن تكون الطريق املختارة لل�صري نحو 

لة ب�صكل منا�صب الأو�صاع  قطاع اإدارة نفايات اأخ�صر مف�صّ

ال�صروري  من  اأنه  غري  املختلفة.  واملجتمعات  البلديات 

املدن  خربات  من  ن�صتفيد  اأن  االأحوال،  مطلق  يف  جّدًا، 

التي �صبقتنا اإىل حتقيق هذا التحّول.

�لدرو�ض �مل�شتفادة من دول �أخرى

�لروؤية  �لبلدية:  �ل�شلبة  �لنفايات  �إد�رة   .1

و�لإ�شرت�تيجية و�ملبادئ �لتوجيهية و�خلطط 

اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية هي من م�صوؤوليات  اأن  مع 

واجبات  فمن  االأوىل،  بالدرجة  املحلية،  ال�صلطات 

خلدمات  العامة  الطبيعة  حتديد  املركزية  احلكومة 

والبيئة  العامة  ال�صحة  وحماية  البلدية  ال�صلبة  النفايات 

هذه  د  تتج�صّ اأن  ويجب  الوطني.  امل�صتوى  على  الطبيعية 

االأهداف يف بيان الروؤية اخلا�س باإدارة النفايات ال�صلبة 
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واملخّططات  االإ�صرتاتيجية  اخلطط  يف  وكذلك  البلدية، 

العامة لهذا القطاع.

ولقد اعتمدت عدة بلدان يف العامل املتقّدم �صيا�صات وطنية 

النفايات  الإدارة  �صة  خم�صّ وطنية  اإ�صرتاتيجية  وخططًا 

مواد  دورة  جمتمع  لقيام  دعت  فاليابان  البلدية.  ال�صلبة 

مواجهة  للنفايات  نيوزيلندا  اإ�صرتاتيجية  وطرحت  �صليمة، 

حتّدي التقّدم نحو »�صفر نفايات« و»نيوزيلندا م�صتدامة«. 

واململكة  و�صنغافورة  وماليزيا  كونغ  هونغ  لدى  فاإن  وكذلك 

ال�صلبة  للنفايات  مماثلة  اإ�صرتاتيجيات  جميعًا  املتحدة 

البلدية.

وعمدت العديد من الدول العربية اإىل اعتماد روؤًى وخطط 

هذه  اأمثلة  ومن  االقت�صادية.  تنميتها  لتوجيه  اإ�صرتاتيجية 

الوطنية  قطر  و»روؤية   ،»2030 البحرين  »روؤية  اخلطط 

2030«، و»روؤية اأبو ظبي 2030«، و»ُعمان 2020«، باالإ�صافة 

هذه  وت�صّمنت  الوطنية.  اخلم�صية  اخلطط  من  عدد  اإىل 

ال  لكّنها  بعيد،  حّد  اإىل  البيئية،  امل�صائل  التنموية  اخلطط 

ترّكز مبا فيه الكفاية على قطاع النفايات ال�صلبة البلدية.

وُيقرتح يف هذا املجال اأن تقوم احلكومات العربية مبا يلي:

�صياغة بيانات روؤية وا�صحة حول تقليل النفايات اإىل . 1

احلّد االأدنى والتدوير.

الإر�صاد . 2 تقنية  وموا�صفات  توجيهية  مبادئ  اإعداد 

ومراقبة امل�صّغلني من القطاع اخلا�س.

املتكاملة . 3 اإعداد خمططات عامة وخطط عمل لالإدارة 

للنفايات ال�صلبة البلدية. 

2. موؤ�ش�شات �إد�رة �لنفايات �ل�شلبة 

و�أُُطرها �لقانونية 

باإدارة  اخلا�صة  والت�صريعات  باالإدارات  االأمر  هذا  يتعلق 

النفايات ال�صلبة البلدية. ون�صري اإىل اأن خ�صخ�صة خدمات 

النفايات اإ�صرتاتيجية �صائعة لتح�صني اخلدمات املقّدمة يف 

اأخرى متقّدمة. لكن ينبغي  دول اخلليج العربية ويف دول 

احلكومات  تعفي  اأاّل  ينبغي  اخل�صخ�صة  اأن  اإىل  ن�صري  اأن 

ال�صحة  جتاه  م�صوؤوليتها  من  املحلّية  وال�صلطات  املركزّية 

العامة وحماية البيئة.

م�صار  �صلكت  التي  الدول  معظم  اأن  يفوتنا  اأال  ويجب 

�جلمع و�لتحويل  

$8.20 بليون

حت�شني �ملكّبات و�إغالقها 

$2.60 بليون

�لطمر و�شنع 

�لكومبو�شت 

$5.80 بليون

�ملعاجلة �مليكانيكية 

و�لبيولوجية $3.70 بليون

حتويل �لنفايات �إىل طاقة 

$1.30 بليون

�لحتياجات �ل�شتثمارية يف غرب �آ�شيا و�شمال �أفريقيا خالل �ل�شنو�ت �لع�شر �لقادمة�ل�شكل 6
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عندما �أدركت �د�رة حي �شكن �لعمال �لتابع لفري�شت �شكيوريتي غروب 

�أنهم ينفقون �أكرث من 4 ماليني درهم يف �ل�شنة على �شهاريج نقل مياه 

�ل�شرف، علمو� �أن هناك �شيئًا يجب �أن يفعلوه، وب�شرعة.

�أوًل، كان �متالك ع�شرين �شهريجًا لنقل مياه �ل�شرف �ىل مكان بعيد كل 

يوم عماًل مكلفًا جد�ً. ثانيًا، تبني �أن تنظيم �خلدمات �للوج�شتية لهذه 

�ل�شهاريج هو عمل مل. �أخري�ً، مبا �أن هذه �مل�شكلة ن�شاأت يف ذروة فورة 

على  قادرة  �لغالب  يف  �ل�شهاريج  تكن  مل  دبي،  يف  �ل�شري  وحركة  �لبناء 

�لو�شول �طالقًا، ما ت�شبب يف ت�شرب مياه �ل�شرف و�إر�قتها وفي�شانها 

من �خلز�نات.

مياه  ملعاجلة  حمطة  تركيب  خالل  من  ب�شهولة  تدبره  ميكن  ذلك  كل 

�حليز  تو�فر  بعدم  تتعلق  م�شكلة  هناك  تكن  مل  �ذ�  �ملوقع،  يف  �ل�شرف 

�ملنا�شب. يقع حي �شكن �لعمال يف منطقة �شناعية يف دبي، ويتكون من 

�أبنية كثرية مل ترتك �إل ف�شحة �شغرية ملحطة �ملعاجلة، لكنها �شرورية.

مياه  ملعاجلة  م�شغرة  حمطات  تكنولوجيا  با�شتعمال  �مل�شكلة  ُحلت 

وحد�ت  تركيب  مت  ما:  حد  �ىل  تقليدية  غري  تركيب  بطريقة  �ل�شرف، 

حمطة �ملعاجلة يف مر فارغ بني �أبنية �حلي �ل�شكني، ما وفر ��شتغالًل 

جيد�ً للحيز �ملوجود.

يتم ��شتعمال �ملياه �ملعاجلة حاليًا لري �لنباتات يف �أنحاء �حلي �ل�شكني، 

ما �أدى �ىل �نخفا�ض ��شتهالك �ملياه.

مثل  �ل�شغرية،  �ملعاجلة  حمطات  حلول  ت�شتعمل  �لتي  ووتر"  "�أفريد� 

�حلل يف فري�شت �شكيوريتي غروب، بامكانها تقدمي فو�ئد مالية وبيئية 

لزبائنها:

• وفر كبري يف �لتخل�ض من مياه �ل�شرف ونقلها	

• وفر كبري يف فو�تري ��شتهالك �ملياه	

• �تاحة �لفر�ض ل�شتعمال حمطات معاجلة م�شغرة	

• �نخفا�ض تكاليف �ل�شيانة )ل توجد قطع �آلية(	

• �نخفا�ض تكاليف �لت�شغيل )ل توجد حماأة ول مو�د كيميائية(	

• عائد �شريع على �ل�شتثمار	

• حفظ �ملو�رد �ملائية من خالل �إعادة �ل�شتعمال	

• تخفي�ض تلوث �ملياه �جلوفية نتيجة �ل�شخ غري �مل�شروع	

• ��شتبعاد �لأخطار �ل�شحية �لناجتة من رو�ئح مياه �ل�شرف	

• تخفي�ض �نبعاثات �لوقود وزحمة �ل�شري و�لتلوث �ل�شو�شائي �لذي 	

ت�شببه �شهاريج نقل مياه �ل�شرف

875,4480

125,064125,064

156,3300

2,219,8862,219,886

4,380,0000

01,022,000

7,756,7283,366,950

AED 4,389,778

0.7

معاجلة مياه ال�سرف يف فري�ست �سكيوريتي غروب يف دبي

�ملكان

�ملر�حي�ض

غ�شل �ملالب�ض

�لري

�ملطابخ ومر�شات �ل�شتحمام

�لتخل�ض من مياه �ل�شرف بو��شطة �شهاريج �ل�شحب

ت�شريف �ملياه �ملعاجلة

�جمايل �لكمية �مل�شتهلكة يف �ل�شنة

�لوفر

�لعائد على �ل�شتثمار

�ملبلغ �لذي مت �نفاقه على ��شتهالك �ملياه 

قبل تركيب حمطة �ملعاجلة 

)درهم يف �ل�شنة(

�ملبلغ �لذي مت �نفاقه على ��شتهالك �ملياه 

بعد تركيب حمطة �ملعاجلة
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اأر�صت  قد  البلدية  ال�صلبة  النفايات  خدمات  خ�صخ�صة 

خ�صخ�صة  حتكم  التي  ال�صرورية  املوؤ�ص�صاتية  القاعدة  اأواًل 

اأ�صحاب  جميع  م�صوؤوليات  حتديد  ّت  وقد  اخلدمات.  هذه 

فت اأنواع النفايات وفئاتها وُعنّي  امل�صلحة ب�صكل جّيد، و�صنِّ

امل�صوؤولون عن اإدارتها.

مبختلف  متعّلقة  قوانني  �صّن  اإىل  العربية  الدول  حتتاج 

القطاعات الفرعية للنفايات ال�صلبة البلدية، ومنها:

قانون تدوير االأوعية ومواد التغليف والتعبئة. اأ.  

قانون تدوير االأجهزة املنزلية. ب.  

قانون تدوير نفايات البناء والهدم. ج.  

قانون تدوير الطعام. د.  

قانون تدوير ال�صيارات يف نهاية عمرها. هـ.  

االأنظمة التي ترعى امل�صرتيات العامة اخل�صراء. و.  

التالية  اخلطوات  اّتباع  العربية  الدول  على  ينبغي  كما 

لتحقيق االإ�صالحات القانونية واملوؤ�ص�صاتية:

حتديد فئات النفايات. اأ.  

حتديد م�صوؤوليات اأ�صحاب العالقة. ب.  

اإ�صدار قوانني ت�صاعد على تقليل النفايات اإىل احلّد  ج.  

االأدنى.

ال�صلبة  النفايات  الإدارة  حما�صبة  بنظام  العمل  د.  

البلدية.

مكافحة اإلقاء النفايات ب�صكل غري قانوين. هـ.  

3. �ل�شتد�مة �ملالية

للمدن  بالن�صبة  جّدًا  هامًا  اأمرًا  املالية  اال�صتدامة  ُتعترب 

اخلدمات  قطاعات  خالف  فعلى  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

اإدارة  خدمات  تكاليف  ا�صرتداد  جّدًا  ي�صعب  االأخرى، 

لقاء  املال  بدفع  ير�صون  امل�صتهلكون  كان  واإذا  النفايات. 

ينظرون  ال  فاإنهم  والكهرباء،  كاملاء  االأ�صا�صية  اخلدمات 

اأنها  على  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  خدمات  اإىل  بال�صرورة 

خدمات ت�صتحّق الدفع، وخ�صو�صًا يف البلدان املتو�صطة 

قد  ال�صلبة  النفايات  اأن  ومع  الدخل.  املتدنية  اأو  الدخل 

املتكّررة للبلدية، مبعّدل  امليزانية  ت�صكل جزءًا كبريًا من 

منخف�صة  تظّل  اجلمع  خدمات  تغطية  فاإن   ،%25-20

يف  متدّنية  عام،  ب�صكل  هي،  النفايات  طرح  وم�صتويات 

تلك البلدان.
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ل اإىل اال�صتدامة املالية هي بتكوين  واأول خطوة هامة للتو�صّ

فهم للتكاليف احلقيقية خلدمات النفايات ال�صلبة البلدية. 

املالية  الفجوة  قيمة  ح�صاب  ميكن  التكاليف  حتديد  وبعد 

وحتديد م�صتويات الدخل امل�صتهَدفة.

اأو  املحلية  ال�صرائب  من  االيرادات  جمع  عام  ب�صكل  ميكن 

فواتري  على  ال�صلبة  النفايات  باإدارة  اخلا�صة  التعريفات 

تقّدم  التي  ال�صركة  تفر�صها  التي  الر�صوم  اأو  اخلدمات 

من  بع�صًا  والر�صوم  التعريفات  تغّطي  اأن  وميكن  اخلدمة. 

يظّل  التكلفة  كامل  من  كبريًا  جزءًا  فاإن  لذا  اخلدمة.  كلفة 

معظم  عمدت  وقد  املركزية.  احلكومة  ت�صّدده  الأن  بحاجة 

لردم  للتمويل  بديلة  م�صادر  طرح  اإىل  املتطّورة  الدول 

الهوة. وت�صمل هذه امل�صادر متويل الكربون من طريق اآلية 

م�صوؤولية  وخمّططات  املطامر  و�صرائب  النظيفة  التنمية 

املنتج. وميكن ا�صتخدام هذه االأدوات املالية، باالإ�صافة اإىل 

احلوافز املالية االإ�صافية، كعامل م�صاعد على تغيري اأمناط 

اال�صتهالك.

وذلك  املالية  واحلاجات  املتاحة  املوارد  حتديد  اإذًا  فينبغي 

�صانعو  وي�صتطيع  اال�صتثمارات.  اأولويات  تعيني  اأجل  من 

اأن  واملداخيل،  التكاليف  اأمامهم  حت  تو�صّ اإذا  ال�صيا�صات، 

اأ�صا�س ما ميكن حتقيقه، وخ�صو�صًا  القرارات على  يّتخذوا 

يف ما يتعّلق بالتو�صع يف ا�صتخدام التقنيات ذات التكاليف 

الراأ�صمالية العالية وتكاليف الت�صغيل املرتفعة.

4. �لتوعية �لعامة

ذات  فاعلة  بخدمات  يطالب  اأن  اجلمهور  حق  من  كان  اإذا 

كفاءة يف اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية، فمن ال�صروري اأن 

يكون لدى عامة النا�س فهم الإدارة النفايات ال�صلبة البلدية 

واأن ي�صاهموا يف حتّمل م�صوؤولية تخفي�س اإنتاج النفايات. 

من  العديد  يف  االأطفال،  بتثقيف  هي  االنطالق  ونقطة 

تنظيف  حمالت  ويف  التدوير  ن�صاطات  يف  البلدان، 

مدار�صهم وال�صواطئ العامة واحلدائق العامة.

ال�صلبة  النفايات  اإدارة  �صوؤون  يف  العامة  التوعية  اأّن  اإاّل 
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لوحات  بع�س  على  العربية،  الدول  يف  تقت�صر،  البلدية 

اإبقاء املدن نظيفة.  االإعالنات والالفتات التي توؤكد �صرورة 

املزيد  اإىل  حاجة  فهناك  االإعالنات،  هذه  مثل  اأهمية  وعلى 

من العمل، حيث ينبغي توجيه التوعية العامة يف مو�صوع 

اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية نحو ما يلي:

اأدنى  اإىل  النفايات  تقليل  وت�صجيع  اأهمية  تو�صيح  اأ.  

حّد.

البدء باتباع فرز النفايات من امل�صدر. ب. 

جباية ر�صوم خدمات النفايات ال�صلبة البلدية. ج.  

البلدية  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  واأنظمة  قواعد  تفّهم  د.  

واحلّد من املمار�صات غري القانونية.

5. تطوير �ملو�رد �لب�شرية

قدرات  يف  تقّدمًا  العربية  البلدان  يف  موؤخرًا  �صهدنا 

الر�صمّيني امل�صوؤولني عن اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية. 

بتطوير  النفايات  اإدارة  خدمات  تطوير  زيادة  ميكن  كما 

املجاالت  يف  مهارات  اكت�صاب  و/اأو  داخلّيًا  اخلربات 

التالية:

مراقبة االأعداد املتزايدة من �صركات القطاع اخلا�س  اأ.  

التي تقّدم خدمات النفايات ال�صلبة البلدية.

ملعاجلة  املعّقدة  االأنظمة  يف  اأعمق  معرفة  تطوير  ب.  

النفايات 

ج.  ال�صلبة البلدية.

البلدية  ال�صلبة  النفايات  الإدارة  قوانني  �صياغة  د.  

لتنظيم هذا القطاع.

ن�صر التوعية العامة. هـ.  

ت�صغيل خدمات اأجدى اقت�صاديًا. و. 

6. �أنظمة �إد�رة �ملعلومات

لي�صت اإدارة النفايات ال�صلبة علمًا �صارمًا. فالنفايات لي�صت 

كميات  يف  ومو�صمية  يومّية  تبّدالت  وهناك  متجان�صة 

الكمية  ال�صفتني،  هاتني  لكّن  وتكوينها.  املنتجة  النفايات 

تخطيط  عليهما  يعتمد  اللتان  النقطتان  هما  والتكوين، 

النفايات  جمع  من  بدءًا  النفايات،  اإدارة  خدمات  ومتابعة 

ونقلها، و�صواًل اإىل ت�صميم املرافق وو�صع امليزانيات. لذلك 

يتوّجب تطوير نظام معلومات خلزن البيانات وا�صرتجاعها 

وحتليلها. 

البلدان  يف  البلدية  ال�صلبة  النفايات  خدمات  �صركات  تقوم 

للتلّوث  مراقبة  واأنظمة  للعمليات  �صجاّلت  بحفظ  املتقّدمة 

املالية  البيانات  جميع  دقيق  ب�صكل  ل  ت�صجَّ كما  البيئي. 

وت�صّنف بح�صب بنود التكاليف.

ج. �أهد�ف و�قعية

يف  خ�صراء  بلدية  �صلبة  نفايات  اإدارة  قطاع  تطّور  يقت�صي 

البلدان العربية تنفيذ تدابري بع�صها ي�صري وبع�صها �صعب. 

ت�صمل التدابري ال�صعبة تنفيذ م�صاريع ا�صتثمارات راأ�صمالية 

عمليات  جانب  اإىل  و�صيطة،  معاجلة  مرافق  وت�صغيل 

نة. وهذا بدوره يتطّلب ميزانيات اأكرب الإدارة  �صناعية حم�صّ
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تنفيذ  اأّن  على  ن�صّدد  اأن  ويجب  البلدية.  ال�صلبة  النفايات 

املفهوم الثالثي )التخفي�س واإعادة اال�صتخدام واال�صرتداد( 

�صوف يوّفر بع�س املدخول، اإاّل اأّنه �صيكون من الع�صري، يف 

الراأ�صمالية وتكاليف  جميع االأحوال، تغطية كل التكاليف 

الت�صغيل.

احلكومات  على  ف�صيكون  ال�صهلة،  للتدابري  بالن�صبة  اأما 

البلديات  اأولويات  على  بناًء  االأهداف  حتديد  العربية 

وطنية  �صيا�صة  ب�صياغة  ذلك  حتقيق  وميكن  املختلفة. 

الإدارة النفايات ال�صلبة البلدية يتم على اأ�صا�صها اإعداد خطة 

وخمّططات  البلدية  ال�صلبة  للنفايات  وطنية  اإ�صرتاتيجية 

اأن  ويجب  املناطق.  م�صتوى  على  البلدية  ال�صلبة  للنفايات 

االإ�صرتاتيجية  اخلطط  وكذلك  الوطنية  ال�صيا�صات  تكون 

اأ�صا�س  على  ومبنية  متنا�صقة  جميعًا  العامة  واملخّططات 

 ،)3 )ال�صكل  اآنفًا  الوارد  النفايات  اإدارة  اأولويات  ترتيب 

اأمناط  تغيري  هو  اخلطط  هذه  من  الهدف  يكون  اأن  على 

اإىل  النفايات  تقليل  نحو  وتوجيهها  واالإنتاج  اال�صتهالك 

احلّد االأدنى وفقًا ملفهوم االأعمال الثالثة: التخفي�س واإعادة 

اال�صتخدام واال�صرتداد.

كثريًا ما يقال اإن خ�صخ�صة خدمات النفايات ال�صلبة البلدية 

قد جتعل احلكومات تنف�س يدها من هذا القطاع. لكن يف 

النفايات  اإدارة  قطاع  خ�صخ�صة  اعتبار  عدم  يجب  الواقع 

ومراقبتها  احلكومة  تن�صيق  عن  بدياًل  البلدية  ال�صلبة 

اأن يكون تطوير  واأنظمتها. والدور املنا�صب للحكومة يجب 

الذي  البلدية  ال�صلبة  النفايات  الإدارة  املوؤ�ص�صاتي  االإطار 

يرعى اأعمال جميع اجلهات ذات العالقة.

د. �مل�شار �ملقرتجَح للدول �لعربية

اأعمال مقرتحة لتتبعها الدول العربية  يف ما يلي جمموعة 

ال�صلبة  للنفايات  خ�صراء  اإدارة  قطاع  تطوير  �صبيل  يف 

البلدية يف اإطار اأو�صع هو اإطار االقت�صاد االأخ�صر:

1. �لروؤية �لإ�شرت�تيجية

البلدية  ال�صلبة  النفايات  الإدارة  روؤية  بيان  اإعداد  اأ.  

اإىل  الروؤية  هذه  لرتجمة  اإ�صرتاتيجية  خطة  وكذلك 

على  التاأكيد  ومع  موردًا،  النفايات  اعتبار  على  واقع 

تقليل النفايات اإىل احلّد االأدنى.

خطة  يف  ال�صلبة  البلدية  النفايات  قطاع  اإدخال  ب.  

التنمية الوطنية لكّل بلد.

ا�صتحداث »مبادئ توجيهّية وطنية« الإدارة النفايات  ج.  

ال�صلبة البلدية. 

البلدية  ال�صلبة  للنفايات  عامة  خمّططات  اإعداد  د.  

لعا�صمة كل بلد و�صائر بلدّياته.

البلدية  ال�صلبة  للنفايات  وطنية  عمل  فرقة  اإن�صاء  هـ. 
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ت�صرف على تنفيذ الن�صاطات املذكورة اأعاله.

2. �لأطر �ملوؤ�ش�شاتية و�لقانونية

عن  امل�صوؤولة  املركزية  احلكومية  ال�صلطة  تكليف  اأ.  

ال�صلبة  النفايات  اإدارة  مبلف  بلد  كل  يف  البيئة 

البلدية على امل�صتوى الوطني.

القائمة  واالأنظمة  القوانني  �صعف  مواطن  حتديد  ب.  

حالّيًا يف ما يتعّلق باإدارة النفايات ال�صلبة البلدية.

�صياغة قانون حول اإدارة نفايات البناء والهدم. ج.  

متديد  بغية  التجارية  االتفاقيات  يف  النظر  اإعادة  د.  

تغليفات  اإدارة  عن  االأجانب  املنتجني  م�صوؤولية 

الناجتة  واالإلكرتونية  الكهربائية  املعّدات  وخمّلفات 

رة اإىل الدول العربية. من ب�صائعهم امل�صدَّ

3. �ل�شتد�مة �ملالية

لتحديد  وذلك  النفايات،  الإدارة  منف�صلة  ميزانية  اأ.  

ال�صلبة  النفايات  الإدارة  احلقيقية  التكاليف 

البلدية.

تهيئة خّطة ا�صتدامة مالية الإدارة النفايات. ب.  

امل�صلحة  اأ�صحاب  خمتلف  مع  والتفاهم  التفاو�س  ج.  

للموازنة بني قيود امليزانية و�صرورات االإنفاق.

املنتج  م�صوؤولية  طريق  عن  املالية  املوارد  يف  النظر  د.  

الطويلة االأجل، واأر�صدة الكربون و�صريبة املطامر.

4. �لتوعية �لعامة

و�صع وتنفيذ حملة توعية عامة م�صتدامة. اأ.  

ب.  الدعوة الأ�صبوع نظافة حيث ي�صارك اجلمهور ومقّدمو 

اإدارة  ن�صاطات  يف  الر�صميون  واملوظفون  اخلدمات 

النفايات ال�صلبة البلدية.

ت�صجيع اإقامة م�صابقة املدينة النظيفة وتقدمي جوائز  ج.  

مالية بغية حّث البلدّيات على التجاوب والعمل.

تثقيفية  مواد  االبتدائية  املدر�صية  املناهج  ت�صمني  د.  

حول اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية.

ن�صر الوعي باإدارة النفايات ال�صلبة البلدية يف اأماكن  هـ. 

مراكز  مثل  النفايات  منتجي  بكبار  اخلا�صة  العمل 

هذه  اإدارات  بتنظيم  وذلك  املكاتب،  ومباين  الت�صّوق 

يف  البلدية  ال�صلبة  بالنفايات  خا�صة  خلطط  املرافق 

مواقعها.

5. تطوير �ملو�رد �لب�شرية

اإدارة  حول  االإداريني  وتثقيف  تدريب  برامج  تطوير  اأ.  

هذه  وتوجيه  البلدية،  ال�صلبة  النفايات  وتنظيم 

ال�صعيدين  على  احلكوميني  للم�صوؤولني  الربامج 

املركزي واالإقليمي.

يف  للم�صوؤولني  معلومات  تبادل  رحالت  تنظيم  ب.   

الدول العربية ب�صاأن النفايات ال�صلبة البلدية، وذلك 

اإىل  والتعرف  ال�صيا�صات  وتن�صيق  اخلربات  لتبادل 

ال�صيا�صات واالأ�صاليب اخل�صراء اجلديدة.

ت�صمني مناهج التعليم واالأبحاث يف اجلامعات مواد  ج.  

حول اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية.
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جمال  يف  القدرات  لبناء  الالزمة  االأموال  تخ�صي�س  د.  

اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية.

6. نظام �إد�رة �ملعلومات

ال�صعيد  على  املعلومات،  جلمع  اآليات  تاأ�صي�س  اأ.  

الوطني، حول كّميات وتكوين النفايات.

البدء بربنامج مراقبة ت�صغيلي وبيئي يف كل من�صاأة  ب.  

نفايات �صلبة بلدية.

ال�صلبة  النفايات  بيانات  جميع  ممار�صات  توحيد  ج.  

البلدية ال�صائدة بني خمتلف مرافق النفايات ال�صلبة 

داخل البلد وبني الدول العربية.

اإحداث موقع على االإنرتنت للنفايات ال�صلبة البلدية،  د.  

حتميله  يجري  واأن  حكومية  باإدارة  يكون  اأن  على 

بانتظام بالبيانات الالزمة يف هذا املجال.

هـ. �ل�شيا�شات و�مل�شوؤوليات �لد�عمة للتغيري

النفايات  اإدارة  يف  لال�صتثمار  املنطقة  يف  ما�صة  حاجة  ثّمة 

البيئية  اال�صتدامة  اإىل  للتو�صل  وذلك  البلدية،  ال�صلبة 

ال�صيا�صات  تطوير  وينبغي  االقت�صادية.  والتنمية 

قطاع  يف  املربحة  اال�صتثمار  مبادرات  لت�صجيع  واحلوافز 

اإدارة  اإطار  يف  ال�صعف  مكامن  اأن  غري  النفايات.  اإدارة 

با�صتمرار  ت�صغط  املنطقة  يف  البلدية  ال�صلبة  النفايات 

على اال�صتثمارات يف هذا القطاع. ويف ما يلي عر�س الأهّم 

القيود التي تكّبل هذا القطاع.

1. �لقيود

يجب اأاّل ُيغفل وا�صعو ال�صيا�صات يف البلدان العربية مكامن 

اإدارة النفايات والتي تعيق  ال�صعف القائمة حالّيًا يف قطاع 

هذه  مواجهة  يجب  لذا  اخل�صراء.  املمار�صات  اإىل  االنتقال 

االأخ�صر.  االقت�صاد  اإىل  التحّول  خطط  و�صع  عند  املعيقات 

ال�صكل  على  هي  املنطقة  يف  العقبات  اأخطر  اأّن  اإىل  ون�صري 

التايل:

وتغرّي  البلدية  ال�صلبة  النفايات  كميات  تزايد  اأ. 

تكوينها.

ارتفاع تكاليف اإدارة النفايات. ب.  

ا�صرتداد  معدالت  و�صعف  التمويل  كفاية  عدم  ج.  

التكاليف.

حمدودية اأُطر �صيا�صات اإدارة النفايات. د.  

عدم تو�صيح الوظائف وامل�صوؤوليات يف اإدارة النفايات  هـ.  

ال�صلبة.

عدم اإيالء القطاع اأولوّية �صيا�صية. و.  

االفتقار اىل بيانات موثوقة الأغرا�س التخطيط. ز.  

نق�س املوظفني املدّربني واخلرباء التقنيني يف اإدارة  ح.  

النفايات ال�صلبة البلدية.

ال�صلبة  بالنفايات  يتعّلق  ما  يف  العام  الوعي  قّلة  ط.  

البلدية.

2. �ل�شيا�شات �ملقرتحة للتغيري

على  للتغّلب  ال�صيا�صات  يف  التالية  التغيريات  اإجراء  نقرتح 

هذه العقبات املذكورة اأعاله:

ت�صجيع تبّني اإ�صرتاتيجيات االإدارة املتكاملة للنفايات  اأ.  

ال�صلبة مع الت�صديد على ترتيب اأولوّيات وقائي الإدارة 

النفايات.

واملوؤ�ص�صاتية  القانونية  واالأطر  ال�صيا�صات  تطوير  ب.  

الداعمة لالإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.

التكاليف  حما�صبة  تعك�س  التي  املالية  االأطر  اإن�صاء  ج.  

بالكامل.

ا�صتخدام حوافز ال�صوق لتطوير �صناعة التدوير. د.  

جتّنب  على  وامل�صتهلكني  النفايات  موّلدي  حّث  هـ. 

ا�صتخدامها  واإعادة  بتخفي�صها  وذلك  النفايات، 

وا�صرتداد موادها.
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بناء قدرات موؤ�ص�صات البلديات لتح�صني اإدارة قطاع  و.  

النفايات ال�صلبة البلدية.

الأعمال  ورعايته  اخلا�س  القطاع  م�صاركة  ت�صجيع  ز.  

االإدارة املتكاملة للنفايات ال�صلبة.

الت�صنيع  يف  امل�صتدامة  االإنتاج  ممار�صات  تعزيز  ح.  

و�صائر ال�صناعات.

واالإنتاج  امل�صتدام  اال�صتهالك  حول  العام  الوعي  ن�صر  ط.  

امل�صتدام والعواقب االجتماعية والبيئية الناجمة عن 

عدم كفاية اإدارة النفايات ال�صلبة.

بناء قدرة فاعلة الإدارة النفايات اخلطرة ب�صكل �صليم  ي.  

واآمن.

جماري  خمتلف  وف�صل  املوقع  يف  الفرز  دعم  ك.  

النفايات.

رعاية التعاون االإقليمي يف البحث والتطوير وتبادل  ل.  

اإدارة النفايات ال�صلبة  اخلربات يف خمتلف ميادين 

البلدية واإدارة النفايات اخلطرة.

و. �قت�شاد �إد�رة �لنفايات �ل�شلبة �لبلدية

ذا  هاّمًا  خدمات  قطاع  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  قطاع  ُيعترب 

وزن اقت�صادي كبري باملقارنة مع قطاعات املنافع واخلدمات 

يف  عاملّياً،  النفايات  اإدارة  �صناعة  حجم  ُقّدر  وقد  االأخرى. 

 1715 مع  باملقارنة  دوالر  بليون   433 بحوايل   ،2010 العام 

دوالر  بليون  و515  الكهرباء  مرافق  ل�صناعة  دوالر  بليون 

لقطاع منافع املاء يف العامل Whiteman, 2011( 2008(. وال 

�صك باأن هذه التقديرات تبنّي الوزن االقت�صادي لقطاع اإدارة 

اخلدمات. واإذا نظرنا اإىل اإدارة النفايات ال�صلبة البلدية من 

زاوية حملية، فاإّنها ت�صتنفد جزءًا ال باأ�س به من ميزانيات 

البلديات. فمن املعروف اأّن املدن يف الدول املتقّدمة والدول 

التي متّر اقت�صاداتها يف مرحلة انتقالية تنفق ما بني 20 و 

50 باملئة من ميزانياتها املتكّررة املتاحة على اإدارة النفايات 

ال�صلبة )UN-HABITAT, 2010(. ومع ذلك فمن ال�صائع اأن 

تظّل ن�صف كّميات النفايات ال�صلبة يف املدن غري جمموعة 

واأاّل ت�صمل اخلدمات ن�صف �صكان املدن.

هذا  يف  اال�صتثمارات  زيادة  اإىل  العربية  الدول  حتتاج  لذا 

االأو�صاع  وحت�صني  اخلدمات  �صمول  لتو�صيع  القطاع 

اال�صتثمارات  تقدير  جّدًا  الع�صري  ومن  والبيئية.  ال�صحية 

التي  ال�صناعات  من  هي  النفايات  اإدارة  الأّن  نظرًا  املطلوبة 

ت�صمح  التي  الدقيقة  البيانات  اإىل  غريها  من  اأكرث  تفتقر 

مان  ويت  الباحثني  اأّن  غري  ال�صوق.  حاجات  مناذج  ببناء 

ا�صتكمال  قد   )Whiteman and Soos, 2011( و�صو�س 

احتياجات  لتقدير  املتوافرة  املحدودة  البيانات  باال�صتقراء 

جمال  يف  العامل  لدول  بالن�صبة  االإر�صادية  اال�صتثمار 

اأّن  اإىل  تقديراتهما  وتو�صلت  فقط.  البلدية  النفايات  اإدارة 

ال�صلبة  النفايات  اإدارة  يف  لال�صتثمار  باأ�صره  العامل  حاجة 

البلدية، على مدى االأعوام الع�صرة القادمة، ترتاوح ما بني 

احتياجات  وقّدرت  دوالر.  بليون   499 و  دوالر  بليون   214

اآ�صيا  غرب  يف  البلدية  ال�صلبة  النفايات  اإدارة  ا�صتثمارات 

ال�صنوات  يف  مبعظمها(  عربية  )دول  اأفريقيا  و�صمال 

هذه  وتعود  دوالر.  بليون   21.6 يفوق  مبا  القادمة  الع�صر 

االحتياجات اال�صتثمارية اإىل كامل �صل�صلة اإدارة النفايات، 

وهي موّزعة على ال�صكل التايل: اجلمع والتحويل )%38(، 

وحت�صني اأو�صاع املكّبات اأو اإغالقها )12%(، والطمر و�صنع 

والبيولوجية  امليكانيكية  واملعاجلة   ،)%27( الكومبو�صت 

)17%(، وحتويل النفايات اإىل طاقة )6%(، وهذا مو�صح يف 

ال�صكل 6. وتبلغ االحتياجات اال�صتثمارية التقديرية لبع�س 

البلدان العربية )اجلزائر وم�صر واالأردن ولبنان وموريتانيا 

واليمن(  وتون�س  و�صورية  الفل�صطينية  واالأرا�صي  واملغرب 

.)Whiteman, 2011( ما بني 6.5 و 9.3 بليون دوالر

ت�صتند هذه التقديرات لال�صتثمارات على افرتا�صات متطلبات 

لوحدة  اال�صتثمارية  وامل�صروفات  عة  املتوقَّ التحتية  البنية 

ا�صمية من �صكان املناطق احل�صرية ا�صتنادًا اإىل �صيناريوهات 

يف  البلدان  ملختلف  بالن�صبة  خمتلفة  ا�صتثمارية  توّقعات 

اأخرى  ا�صتثمارات  هنال  ان  كما  التطّور.  مراحل  خمتلف 

مطلوبة ملجاري نفايات خا�صة ال تت�صّمنها التقديرات، ومنها 

املعدات  ونفايات  الطبية  الرعاية  ونفايات  اخلطرة  النفايات 

جماري  من  ذلك  وغري  واالإطارات  واالإلكرتونية  الكهربائية 

النفايات. وكذلك فاإن اال�صتثمارات يف معاجلة املواد املجّمعة 

التوقعات  هذه  ُتعترب  لذلك  م�صّمنة.  غري  للتدوير  القابلة 

بلد  كل  اأ�صا�س  على  تقديرها  اإعادة  ينبغي  تقريبية  تقديرات 

على حدة الأخذ الظروف املحلّية اخلا�صة بعني االعتبار.

VI. خال�سة
يف  النفايات  اإدارة  اأو�صاع  حت�صني  يف  االأ�صا�صية  الو�صفة 

البلدان العربية هي وجود االإدارة ال�صيا�صية. لذا يتوّجب اإعادة 

ترتيب االأولويات واتخاذ االجراءات الالزمة لتوفري جّو مالئم 

اخلطوات  خذت  اتُّ فاإذا  القطاع.  هذا  يف  االأخ�صر  لال�صتثمار 

البلدية،  ال�صلبة  النفايات  الإدارة  اإطار  لتطوير  ال�صرورية 

باالإ�صافة اإىل حتديد الوظائف وامل�صوؤوليات بو�صوح، فيمكن 

اال�صتثمارات  لدعم  التنفيذ  مو�صع  اأ�صا�صية  اأر�صية  و�صع 

امل�صتدامة يف هذا القطاع. وال �صك باأن هذه اخلطوات �صوف 

وت�صريع  واالإ�صرتاتيجيات  ال�صيا�صات  تطوير  يف  ت�صاهم 

املالية  اخلطط  وو�صع  والتنظيمية  القانونية  االإ�صالحات 

اإىل  توؤدي  كما  واملحلية،  االإقليمية  العامة  املخططات  واإعداد 

امل�صلحة  اأ�صحاب  مع  والتفاعل  اال�صتثمار  اأولويات  درا�صة 

يف  امل�صتثمرين  ثقة  االإ�صالح  هذا  يعّزز  اأن  ويوؤّمل  املعنّيني. 

القطاع ويدفع خطوات التحّول اإىل االقت�صاد االأخ�صر قُدمًا.



�إد�رة �لنفايات�لف�شل 2347

املراجع

AFED (2008). Arab Environment: Future Challenges 
2008. Arab Forum for Environment and Development 
(AFED), Beirut.

Bass, S., Bigg, T., Halle, M., and Mahadevan, M. (2009). 
“Discussion Paper on Green Economy for Danida 
Strategy Process 2009.” International Institute for 
Environment and Development (IIED).
http://www.povertyenvironment.net/files/PEP15-
Green%20Economy.pdf [Accessed August 5, 2011].

Chandak, S.P. (2010). “Trends in Solid Waste 
Management: Issues, Challenges and Opportunities.” 
International Consultative Meeting on Expanding Waste 
Management Services in Developing Countries, Tokyo. 

ivision of Technology, Industry and Economics, United 
Nations Environment Program (UNEP).
http://80.33.141.76/pashmina/attachments/UNEP_
Waste.pdf [Accessed August 5, 2011].

Council of Europe (2007). Management of municipal 
solid waste in Europe. Committee on the Environment, 
Agriculture and Local and Regional Affairs, 
Parliamentary Assembly, Council of Europe, Doc. 
11173, Strasbourg.

CSD (2011). “CSD Intersessional Conference 
on Building Partnerships for Moving Towards Zero 
Waste.” Chair’s Summary. Background Paper No. 16. 
Commission on Sustainable Development (CSD), United 
Nations Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA).
http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/csd-
19/Background%20Paper%20%2316%20Japan.pdf 
[Accessed August 5, 2011].

EEAA (2008). Egypr State of the Environment Report 
2007. Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA). 
Cairo.

European Parliament (2008). “Directive 2008/98/EC 
Of The European Parliament and of The Council of 
19 November 2008 on waste and repealing certain 
Directives.” Official Journal of the European Union.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF [Accessed 
August 6, 2011].

GTZ, ERM, and GKW (2003). Regional Solid Waste 
Management Project in Mashreq and Maghreb 
Countries - Inception Report. Mediterranean 
Environmental Technical Assistance Program (METAP), 
The World Bank, Washington, DC.

Gueye, M.K. (2010). “Investing in the Green economy 
– Opportunities and Challenges.” Keynote speech at 
Japan’s Challenges in the Global Green Age: Growth 
Strategies towards Biodiversity and a Low Carbon 
Society. Fujitsu Research Institute, Tokyo.

LAS (2009). Arab Regional Strategy for Sustainable 
Consumption and Production. Final draft. League of 

Arab States (LAS), Cairo.

Morris, J. (2009). “Zero Waste Strategy LCA Results: 
Why the Vancouver Region Should Fund & Promote 3Rs 
not 2Ds.” Waste Management Forum 09.
http://rcbc.bc.ca/files/u7/ZW_JeffMorrisReport_0907.
pdf [Accessed August 6, 2011].

Stockholm (2011). “Waste Management.” City of 
Stockholm.
http://international.stockholm.se/Stockholm-by-theme/
Professional-study-visits/5-Waste-management1/ 
[Accessed August 5, 2011].

Strange, K. (2002). “Overview of Waste Management 
Options: Their Efficacy and Acceptability.” In 
Environmental and Health Impact of Solid Waste 
Management Activities (Eds. R.M. Harrison and 
R.E. Hester). The Royal Society of Chemistry (RSC), 
Cambridge.

UK (2006). “UK Government Definitions of The 
Environmental Goods And Services Sector.”
http://www.bis.gov.uk/files/file35102.pdf [Accessed 
August 5, 2011].

UN-HABITAT (2010). Solid Waste Management in the 
World’s Cities. United Nations Human Settlements 
Program (UN-HABITAT), Nairobi.

Vancouver (2009). “Vancouver 2020: A Bright Green 
Future--An Action Plan for Becoming the World’s 
Greenest City by 2020.” City of Vancouver.
http://vancouver.ca/greenestcity/PDF/Vancouver2020-
ABrightGreenFuture.pdf [Accessed August 5, 2011].

Whiteman, A. (2011). “Financial Policy for Waste 
Management.” Keynote speech, 1st Regional Forum on 
Integrated Solid Waste Management, Beirut.
http://www.sweep-net.org/ckfinder/userfiles/files/
events/Forum-beirut-april2011/keynote-Andy-english-
final.pdf [Accessed August 6, 2011].

Whiteman, A. and Soos, R. (2011). “Investing In 
Resources & Waste Management: Policy Context & 
Challenges.” CSD Intersessional Conference on Building 
Partnerships for Moving towards Zero Waste, Tokyo.
http://www.uncrd.or.jp/env/spc/docs/plenary2/
PS2_a%20Andrew%20Whiteman.pdf [Accessed 
August 6, 2011].

Whiting, K. (2006). “’New’ Technologies for ‘Old’ 
- Can they Deliver Local Authority Statutory Waste 
Management Obligations?” Keynote address, Chartered 
Institution of Wastes Management (CIWM) 2006 
Conference and Exhibition, Paignton.

Further Reading
Blue Plan Report (2000). Policy and Institutional 
Assessment of Solid Waste Management in Five 
Countries; Cyprus, Egypt, Lebanon, Syria, Tunisia. Plan 
Blue, United Nations Environment Program (UNEP), 

Sophia Antipolis.

Broome, E., Vaze, P., and Hogg, D. (2000). Beyond the 
Bin: The Economics of Waste Management Options. 
A Final Report to Friends of the Earth, UK Waste, and 
Waste Watch.

DEFRA (2004). Review of Environmental and Health 
Effects of Waste Management: Municipal Solid Waste 
and Similar Wastes. Department for Environment, Food 
and Rural Affairs (DEFRA), United Kingdom (UK).

UNDP (2003). Guidelines for Municipal Solid 
Waste Management in The Mediterranean Region. 
Mediterranean Urban Waste Management Project, 
United Nations Development Program (UNDP).



235

ال�سياحة

هبة عزيز

�إديث �شيفاز

�لف�شل 8



�ل�شياحة�لف�شل 2368

I.  مقدمة

يف  االقت�صادية  القطاعات  اأكرب  اأحد  هو  ال�صياحة  اقت�صاد 

النفط  بعد  العاملية  ال�صادرات  يف  رابعًا  يحل  اإذ  العامل، 

تريليون  بقيمة  ال�صيارات،  ومنتجات  الكيميائية  واملواد 

دوالر �صنويًا )UNEP. 2011(. فاالقت�صاد ال�صياحي ميثل 

وي�صاهم  العاملي،  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   5

ال�صياحة  وت�صكل  التوظيف.  يف  املئة  يف   7-6 بن�صبة 

اخلدمات  من  العامل  �صادرات  من  املئة  يف   30 الدولية 

وو�صل  ال�صادرات.  اإجمايل  من  املئة  يف   6 اأو  التجارية، 

وتعد  مليونًا.   935 اإىل   2010 عام  الدوليني  ال�صياح  عدد 

خم�س  اأعلى  من  واحدة  بلدًا   150 من  اأكرث  يف  ال�صياحة 

امل�صدر  اإنها  بلدًا.   60 يف  اأوىل  وحتل  مربحة،  �صادرات 

البلدان  ثلث  اإىل  بالن�صبة  االأجنبية  للعمالت  الرئي�صي 

 .)UNWTO. 2010( النامية ون�صف البلدان االأقل منوًا

يف اخلم�صينات، كانت ال�صياحة القطاع املف�صل لالقت�صاد 

النظيفة«،  »ال�صناعة  م�صطلح  عليها  طلق 
ُ
اأ العاملي- 

واعُتربت يف ذلك احلني االأكرث مراعاة للبيئة مقارنة مع 

ال�صناعة والتعدين. مل يدم هذا املوقف االإيجابي طوياًل، 

ال�صيا�صية  النقا�صات  �صلطت  الت�صعينات  منت�صف  ففي 

البيئة  على  ال�صياحة  تاأثري  على  ال�صوء  واالأكادميية 

واملجتمع والثقافة واالقت�صاد. وترافق النمو ال�صريع لل�صفر 

الدويل واملحلي مع تعدد اأكرب يف وجهات ال�صفر والرحالت 

اإىل االإ�صراف يف ا�صتعمال و�صائل  اأدى  اأق�صر، ما  لفرتات 

املياه  ا�صتهالك  يف  واالإ�صراف  للطاقة،  م�صتهلكة  نقل 

انتقادات  حمط  ال�صياحة  قطاع  وجعل  النفايات،  وتوليد 

حادة.

العاملية  ال�صياحة  منظمة  عن   2008 عام  �صادر  تقرير  وفق 

التابعة لالأمم املتحدة )UNWTO( وبرنامج االأمم املتحدة 

ت�صل  وال�صياحة،  املناخ  تغري  حول  )يونيب(  للبيئة 

م�صاهمة القطاع يف االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئة 

اإىل نحو 5 يف املئة. ونظرًا اإىل م�صاهمته يف الناجت املحلي 

من  اأ�صكال  ترويج  ُيطرح  والتوظيف،  العاملي  االإجمايل 

ال�صياحة اأكرث ا�صتدامة اقت�صاديًا وثقافيًا وبيئيًا. فال�صياحة 

وتن�صيطها.  املحلية  االقت�صادات  تنويع  يف  اإيجابًا  ت�صاهم 

م�صدرًا  والطبيعية  الثقافية  الرثوة  ت�صبح  خاللها،  ومن 

البيئة.  على  للحفاظ  قويًا  حافزًا  ي�صكل  املالية  للمكا�صب 

هواج�س  الفوائد  هذه  على  تطغى  عديدة  حاالت  يف  لكن 

اقت�صادية وبيئية واجتماعية.  

»يونيب«  قدمته  الذي  االأخ�صر  االقت�صاد  مفهوم  اإن 

هناك  احلقيقة،  يف  امل�صتدامة.  التنمية  عن  بدياًل  لي�س 

اإقرار متزايد االآن اأن حتقيق اأمناط م�صتدامة من التنمية 

ننظر  لذلك،  االقت�صاد.  تخ�صري  على  تقريبًا  كليًا  يقع 

لل�صياحة  ثانوي  كمنتج  امل�صتدامة  ال�صياحية  التنمية  اإىل 

اخل�صراء. 

اأو  امل�صتدامة  ال�صياحة  حول  النقا�صات  قدمت  ما  غالبًا 

النطاق  املحدودة  وتلك  االإيكولوجية  ال�صياحة  اخل�صراء 

�صمت  ُفر�س  تو�صعها،  ومع  للتقدم.  كطريق  واملتباعدة 

وال�صياحة  الكبرية  املنتجعات  تاأثريات  على  ملحوظ 

الدويل  ال�صفر  على  ال�صيطرة  يوا�صل  وهو  اجلماعية، 

بني  بو�صوح  التمييز  يجب  لذلك،  ال�صياحة.  و�صناعة 

مفهومي ال�صياحة االإيكولوجية وال�صياحة امل�صتدامة. وفق 

»يونيب« )2011(، »يعود م�صطلح ال�صياحة االإيكولوجية 

الن�صاطات  على  يركز  ال�صياحة  قطاع  داخل  جزء  اإىل 

على  اال�صتدامة  مبادىء  تنطبق  اأن  يجب  بينما  البيئية، 

واملن�صاآت  الت�صغيل  ال�صياحية:  الن�صاطات  اأنواع  جميع 

وامل�صاريع، مبا فيها االأمناط التقليدية والبديلة«.  

منظمة  عقدتها  التي  االإيكولوجية  ال�صياحة  قمة  اأثارت 

جداًل،   2002 عام  املتحدة  لالأمم  التابعة  العاملية  ال�صياحة 
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حيث اعتقد موؤيدو التنمية امل�صتدامة اأنه كان يجدر البحث 

وحدها.  البيئية  ال�صياحة  بدل  امل�صتدامة  ال�صياحة  يف 

ال�صياحة  بحث  من  متوج�صني  كانوا  الذين  اأولئك  وجادل 

لي�س  ال�صناعة  هذه  العبي  كبار  جمع  اأن  النطاق  الوا�صعة 

هدفًا  كانت  االإيكولوجية  ال�صياحة  اأن  حني  يف  عمليًا، 

تعقد  التي  »ريو+20«  االأر�س  لقمة  حت�صريًا  �صهاًل. 

الهيئات  ت�صع   ،2012 )يونيو(  حزيران  يف  الربازيل  يف 

م�صودات  حاليًا  البيئية  املحفظة  عن  امل�صوؤولة  احلكومية 

جمال  يف  حتقق  الذي  التقدم  على  ال�صوء  ت�صلط  تقارير 

التنمية امل�صتدامة خالل العقدين املا�صيني.

العنوانان الرئي�صيان لقمة »ريو+20« هما: )1( االقت�صاد 

امل�صتدامة،  والتنمية  الفقر  ا�صتئ�صال  �صياق  يف  االأخ�صر 

و)2( اإطار العمل املوؤ�ص�صاتي للتنمية امل�صتدامة بالرتكيز 

العاملية  واملفو�صية  »يونيب«  دور  على  اأ�صا�صي  ب�صكل 

بقطاع  الق�صيتان  هاتان  ترتبط  امل�صتدامة.  للتنمية 

منذ  الفقر  وا�صتئ�صال  اال�صتدامة  نوق�صت  لقد  ال�صياحة. 

االقت�صاد  و�صكل   ،2002 وجوهان�صبورغ   1992 ريو  قمتْي 

العديد  حمور  قبله  اأو  املا�صي  العقد  خالل  االأخ�صر 

العمل  وور�س  املوؤمترات  يف  واجلداالت  النقا�صات  من 

واملفاهيم  امل�صطلحات  جمموعة  وخّلفت  والندوات. 

يف  وكذلك  ال�صياحة،  قطاع  يف  و�صوح  عدم  املطروحة 

وكيف  تبنيه  يجب  ما  حول  احلكومية،  البيئية  الهيئات 

ميكن ذلك.  

وزارات  لت�صكيل  عدة  بلدان  يف  متزايد  توجه  ثمة  حاليًا 

اليها  ُتعهد  الوزارات  داخل  لل�صياحة  منف�صلة  اأق�صام  اأو 

م�صوؤولية �صمان اإيجابية التاأثريات االجتماعية والثقافية 

متلك  ال  هذه  ال�صياحة  وزارات  لكن  لل�صياحة.  والبيئية 

ال�صلطة لتنظيم ا�صتعمال الطاقة اأو املياه اأو االإن�صاءات، مبا 

اأخرى.  حكومية  هيئات  �صلطة  حتت  تقع  امللفات  هذه  اأن 

اإىل حد كبري عن اتخاذ  الوزارات عاجزة  لذلك، تبقى تلك 

تدابري �صيا�صية فعالة ل�صمان ا�صتدامة ال�صياحة. وي�صكل 

ال�صياحة  ملاأ�ص�صة  والتنظيمي  ال�صيا�صي  العمل  اإطار 

اخل�صراء حتديًا على امل�صتويني الوطني والدويل. 

يف  ا�صتثنائية  اأوقات  خالل  التقرير  هذا  م�صودة  ُو�صعت 

اأخرى  اأحيانًا  دة  ومقيِّ حينًا  ملهمة  كانت  العربي،  العامل 

بلدان  من  احلالة  ودرا�صات  املعلومات  على  للح�صول 

ال�صيا�صات  �صانعي  اإىل  الف�صل  هذا  يتوجه  خمتلفة. 

اجلهود  وعلى  مهمة  نواحي  على  االإ�صاءة  اإىل  وي�صعى 

املطلوبة لتخ�صري اقت�صاد ال�صياحة. وهو يعتمد على عدد 

من درا�صات احلالة يف املنطقة ويعك�س وجهات نظر عدد 

من رواد ال�صناعة.   

II. االجتاهات احلالية يف ال�سياحة 

املتحدة  لالأمم  التابعة  العاملية  ال�صياحة  منظمة  وفق 

اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقتا  تلقت   ،)2011(

من  التوايل  على  املئة  يف  و2  املئة  يف   6 ن�صبة   2010 عام 

جميع رحالت ال�صياح الدوليني الوافدين كما ي�صري ال�صكل 

رقم 1. 

 

مليون   60 توافد  االأو�صط  ال�صرق  �صجل  املنظمة،  ووفق 

�صريعًا  منوًا  املنطقة  و�صهدت   .2010 عام  دويل  �صائح 

)14.2 يف املئة(، على رغم البيانات املت�صائمة عام 2009. 

النفط  اأ�صعار  ارتفاع  عززه  الذي  االإقليمي  ال�صفر  و�صاعد 

مليون   49 اأفريقيا  اإىل  وتوافد  الدوليني.  ال�صياح  حركة 

�صائح دويل عام 2010، ما يعني منوًا بن�صبة 6.4 يف املئة. 

وتعززت ال�صياحة نتيجة االأ�صواء التي ا�صتقطبتها بطولة 

كاأ�س العامل لكرة القدم يف جنوب اأفريقيا.

�صمال  اإىل  الوافدين  الدوليني  ال�صياح  حركة  منت  لقد 

 ،2009 مع  مقارنة  املئة  يف   6.2 بن�صبة   2010 عام  اأفريقيا 

يف   7 نحو  عامليًا  الدوليني  ال�صياح  حركة  منت  حني  يف 

املئة.  يف   4 ن�صبته   2009 عام  ا�صتثنائي  هبوط  عقب  املئة 

ال�صرق  ملنطقة  القوي  النمو  على  حتديدًا  هذا  ويوؤ�صر 

االأو�صط و�صمال اأفريقيا. ووفق منظمة ال�صياحة العاملية 

�لتوزع �لعاملي لعدد �ل�شياح �لدوليني �لو�فدين )2010(�ل�شكل 1

امل�سدر: منظمة ال�سياحة العاملية التابعة للأمم املتحدة، 2011
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الدولية  ال�صياحة  ح�صة  تراوحت  املتحدة،  لالأمم  التابعة 

املئة  يف   25.7 بني   2009 عام  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 

م�صاهمة  اأن،  كما  اجلزائر.  يف  املئة  يف  و0.2  لبنان  يف 

االأردن  يف  مرتفعة  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ال�صياحة 

وتون�س  املئة(،  يف   9.8( واملغرب  املئة(،  يف   16.7(

ح�صة  وكانت  املئة(.  يف   9( والبحرين  املئة(،  يف   9.6(

عام  ال�صادرات  اإجمايل  من  الدولية  ال�صياحة  عائدات 

2009 االأعلى يف لبنان )33 يف املئة(، يليه االأردن )28.5 

يف   22.1( وم�صر  املئة(،  يف   26.3( واملغرب  املئة(،  يف 

اأدنى  عن  ليبيا  وك�صفت  املئة(.  يف   19( و�صورية  املئة(، 

م�صاهمة لل�صياحة يف عائدات ال�صادرات عام 2009 )0.2 

ال�صياحة  اأن  يقدر  بالوظائف،  يتعلق  ما  ويف  املئة(.  يف 

�صاهمت بـ3 يف املئة و6 يف املئة على التوايل يف اإجمايل 

 2010 عام  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يف  الوظائف 

.)WTTC. 2011(

م�شار �لتنمية �ل�شياحية

غنية  وطبيعي  ثقايف  جذب  مبناطق  العربي  العامل  ينعم 

املنطقة  وت�صتهر  ال�صنة.  اأيام  معظم  يف  معتدل  ومناخ 

كوجهة لل�صياحة الثقافية منذ ع�صور. وقد �صرعت بلدانها 

اأمناطًا  لتت�صمن  �صياحتها  بتنويع  االأخرية  االآونة  يف 

خمتلفة اأخرى. ويف العامل العربي اليوم، ت�صمل ال�صياحة 

والطب  والن�صاطات،  واملوؤمترات  واحلوافز  االجتماعات 

والرفاهية، والريا�صة واملغامرة، وال�صياحة االإيكولوجية. 

ال�صياحة  ركزت  الثقايف،  باإرثها  اأ�صاًل  تعرف  منطقة  يف 

حتديدًا  املجال  هذا  على  املا�صي  القرن  منت�صف  منذ 

و�صورية  واملغرب  ولبنان  واالأردن  م�صر  مثل  بلدان  يف 

بني  العربي  العامل  يف  ال�صياحة  تنق�صم  واليوم  وتون�س. 

العمود  �صكلت  طاملا  التي  والثقافية  التقليدية  الوجهات 

وح�صة  ال�صياح  توافد  لناحية  ال�صياحة  ل�صناعة  الفقري 

وخدماتها  ال�صياحة  ومنتجات  التنمية  وم�صاريع  ال�صوق 

اجلديدة، بالدرجة االأوىل يف وجهات مثل اأبوظبي ودبي 

وُعمان وقطر واململكة العربية ال�صعودية. وت�صهد املنطقة 

جديدة  وجهات  مع  البحرية  الرحالت  �صياحة  منو  كذلك 

اإىل ُعمان مثاًل.

»ب�شاطة« هي من �أوىل �لقرى �ل�شياحية �لإيكولوجية يف م�شر، تقع يف 

�ل�شاحل �ل�شرقي ل�شبه جزيرة �شيناء بني مدينتي طابا ونويبع على 

�ل�شياحة  من  فريد�ً  نوعًا  �لقرية  تقدم  �لأحمر.  �لبحر  يف  �لعقبة  خليج 

مدى  على  و�ل�شياحة.  و�لبيئة  �لنا�س  بني  تناغم  خلق  عرب  �لبيئية 

ملتزمة  �شيوفها،  حاجات  مع  وتكيفت  »ب�شاطة«  تطورت  عامًا،   25

�ملجتمع  تنمية  يف  و�مل�شاهمة  �لبيئة  حماية  يف  مهمتها  ذ�ته  �لوقت  يف 

�ملحلي. 

�مل�شتد�مة يف �شلب تطوير قرية »ب�شاطة«  �لبيئية  �ملمار�شات  �أُدرجت 

�لنفايات  و�إد�رة  و�ملياه  �لطاقة  و��شتخد�م  �لبناء  لت�شمل  وت�شغيلها، 

�ل�شلبة و�إنتاج �لغذ�ء وحماية �لنظام �لإيكولوجي. و�تخذ مالك �لقرية 

خيار�ً و�عيًا بتبني �لت�شميم �لهند�شي �ل�شديق للبيئة و��شتخد�م مو�د 

و�لعمال  �ملهند�شون  ��شتخدم  وقد  �شيناء.  طبيعة  مع  تن�شجم  بناء 

وت�شييدها،  و�ملباين  �ل�شيافة  دور  ت�شميم  يف  حملية  مو�د  �مل�شريون 

و��شتخدمت  �لرت�ثية.  �لهند�شة  تقليدية تعك�س  معتمدين على طرق 

فقط �ملو�د �لقابلة للتحلل �أو �عادة �ل�شتعمال، مثل �خليزر�ن و�لطني 

و�لأحجار �لطبيعية. ومت جتنب �لبناء �ملكلف �لذي يعتمد على معد�ت 

بناء ثقيلة ونقل مو�د من م�شافات بعيدة. وجرى تقلي�س ��شتهالك 

�لطاقة �إىل حده �لأدنى، ومل ت�شتخدم مكيفات �لهو�ء ول �أي �شكل �آخر 

برودة  توفري  مهمة  للرياح  وتركت  �ل�شطناعي،  �لتكييف  �أ�شكال  من 

�لأدنى، مقت�شرة على  �مل�شاحات �خل�شر�ء يف حدها  و�أبقيت  طبيعية. 

زهرة فلور� �لطبيعية، �إذ� وجدت، وذلك للحفاظ على هوية �ل�شحر�ء 

�لكيماويات  عن  ينجم  �لذي  �لتلوث  ومنع  �ملياه  ��شتهالك  وتقليل 

�لزر�عية. 

هناك جو�نب عدة ل�شتخد�م �ملياه و�إد�رتها بكفاءة يف قرية »ب�شاطة«، 

حيث يتم �شرح دورة �ملياه للنزلء لكي ي�شبحو� �شركاء يف �حلفاظ على 

هذ� �ملورد، كما ت�شتخدم �شنابري مقت�شدة باملياه. وي�شتهلك كل نزيل 

ما معدله 70 ليرت�ً من �ملياه يوميًا، مقارنة بنحو 500 ليرت يوميًا لكل 

»ب�شاطة«  مزرعة  حيو�نات  وتقتات  �لعادية.  �لفنادق  معظم  يف  نزيل 

هذه  ف�شالت  وت�شتخدم  �لطعام.  وفائ�س  �لع�شوية  �لنفايات  على 

�حليو�نات �شماد�ً طبيعيًا للنباتات يف م�شتل »ب�شاطة«، وكذلك كاأحد 

مكونات مو�د �لبناء. ويعتمد �مل�شتل على �لطريقة �لع�شوية يف زر�عة 

وعند  و�لفلفل.  و�لبطيخ  و�خليار  و�لباذجنان  )�لطماطم(  �لبندورة 

وفرة �حل�شاد، تباع �ملنتجات �لطازجة �إىل �لفنادق �ملحلية. كذلك جتمع 

جمعية »حماية« غري �حلكومية، �لتي �أ�ش�شها مالك �لقرية، جميع �ملو�د 

للنفايات  حمطة  �إىل  وتنقلها  �لع�شوية  غري  و�لنفايات  للتدوير  �لقابلة 

�لع�شوية يف نويبع، حيث يتم فزرها ومن ثم نقلها �إىل �لقاهرة لإعادة 

�ل�شتهالك،  لتخفي�س  بالطاقة  مقت�شدة  �إنارة  وت�شتخدم  تدويرها. 

وت�شّخن �ملياه بالطاقة �ل�شم�شية. ول ت�شتخدم �لكهرباء �إل يف �مل�شاحات 

�لعامة ويف بع�س دور �ل�شيافة لتلبية حاجات �أ�شا�شية، علمًا �أن هذه 

�لدور ل حتتوي على ثالجات �أو تلفزيونات �أو مكيفات هو�ء �أو �أجهزة 

قرية »ب�ساطة« ال�سياحية: منوذج لال�ستدامة ال�ساملة
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الوظائف  وخلق  االقت�صادي  التنوع  اإىل  احلاجة  جعلت 

اأ�صا�صيًا  اقت�صاديًا  قطاعًا  ال�صياحة  االأجنبية  والعمالت 

و�صجعت  العربية.  البلدان  من  العديد  اإىل  بالن�صبة 

ملحوظ  تغري  ح�صول  املنطقة  يف  ال�صيا�صية  التطورات 

ملقاربة التنمية ال�صياحية ب�صكل جماعي اأكرث. فقد �صعت 

م�صر، على �صبيل املثال، اإىل ا�صتعادة دور �صيناء يف �صبه 

اجلزيرة و�صجعت بالتايل تنمية املدن ال�صاحلية مثل �صرم 

ال�صيخ وطابا. وبداأت اأ�صكال م�صابهة من التنمية اأي�صًا يف 

العقبة ومنطقة البحر امليت يف االأردن. 

ال�صياحية يف بلدان جمل�س  التحتية  البنى  يعتمد معظم 

منوذجية  منتجعات  م�صاريع  على  اخلليجي  التعاون 

كبرية مثل اجلمريا التي ت�صم برج العرب ومدينة جمريا، 

برج  ي�صم  الذي  التجاري  دبي  مدينة  وو�صط  والنخيل، 

امل�صاريع  هذه  من  كثري  )معّلق(.  الند«  و»دبي  خليفة 

ل�صناعة  دافعًا  ي�صكل  زال  وما  اال�صتعماالت،  متعدد 

نف�صها  قطر  طّورت  فقد  املنطقة.  يف  املتنامية  ال�صياحة 

واملعار�س،  واملوؤمترات  واحلوافز  لالجتماعات  كوجهة 

العامل  كاأ�س  ملباريات  بالتح�صري  �صخمًا  منوًا  وتتوقع 

للثقافة  عا�صمة  نف�صها  اأبوظبي  بت  ون�صّ  .2022 »فيفا« 

يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي بعدما اأ�صبح م�صروع 

جزيرة ال�صعديات جممعًا �صياحيًا متكاماًل يقدم ت�صكيلة 

امل�صاريع  بع�س  اأي�صًا  هناك  العاملية.  املتاحف  من  فريدة 

وت�صكل  طبيعية.  �صحراوية  مناظر  اإىل  املرتكزة  الفريدة 

ُعمان وجهة اأخرى باإرثها الطبيعي والثقايف الغني، وهي 

تتوقع االآن ا�صتكمال م�صاريع منتجعات كبرية بحلول �صنة 

الكربى،  م�صقط  منطقة  يف  �صيفه  جبل  فيها  مبا   ،2012

و�صاطىء �صاللة، ومنتجع اإيكولوجي يف جزيرة ال�صودة. 

من  عدد  يف  ال�صياحية  للتنمية  احلايل  التوجه  يركز 

مراكز  على  العربية  البلدان  يف  الرئي�صية  الوجهات 

ومنازل  كبرية  فنادق  جممعات  مع  املتكاملة،  ال�صياحة 

هذه  متتد  غولف.  ومالعب  للمراكب  ومرا�صي  بديلة 

يف  عادة  تقع  مربع،  مرت   200000 م�صاحة  على  املراكز 

مناطق �صاحلية وتخ�ص�س للتنمية ال�صياحية والعقارية. 

وهي اأ�صكال رائجة من التنمية يف بلدان جمل�س التعاون 

ترفيه كهربائية.

فتحت  �شيناء،  يف  �ملحلية  �لبدوية  �ملجتمعات  يف  �ندماجها  ولت�شهيل 

و�لتعليم،  �لجتماعية  و�خلدمات  �ملحلية  للتجارة  �أبو�بها  »ب�شاطة« 

لإد�رة  بيئية  بر�مج  �أطلقت  �لتي  »حماية«  جمعية  خالل  من  وذلك 

�أجل  من  �ملتجددة،  و�لطاقة  �ملحيط  على  و�حلفاظ  �ل�شلبة  �لنفايات 

�ملجتمعات �ملحلية يف نويبع ومدن �أخرى، ما وّفر دخاًل �إ�شافيًا وفر�س 

يف  م�شاهمتها  »حماية«  تو��شل  ذلك،  على  عالوة  م�شتد�مة.  عمل 

وثقافية  تعليمية  م�شاريع  عرب  �لقت�شادية  �لجتماعية-  �لتنمية 

خالل  ومن  �لن�شاء.  ي�شتهدف  بع�شها  �ل�شحية،  للرعاية  وم�شاريع 

حملية  م�شاريع  تطوير  يف  �جلمعية  هذه  جنحت  »ب�شاطة«،  قرية 

حلماية �لثقافة و�لبيئة على نطاق �أو�شع يف �أنحاء �ملنطقة بالتعاون مع 

لت�شبح  »ب�شاطة«  تكن  ومل  �ملختلفة.  �ملحلية  و�ملجتمعات  �ل�شلطات 

فل�شفتها  لول  و�لبيئية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  لال�شتد�مة  منوذجًا 

�خل�شر�ء �لثابتة باحرت�م �لثقافة و�لبيئة �لطبيعية �ملحلية. 

جملة البيئة والتنمية 
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اخلليجي، وعلى طول البحر االأحمر يف م�صر، ويف خليج 

للبحر  اجلنوبي  ال�صاحل  طول  وعلى  االأردن،  يف  العقبة 

والبحرين  ُعمان  تبنت  وقد  وتون�س.  املغرب  يف  املتو�صط 

االأجانب  بتملك  احلكومات  و�صمحت  اأي�صًا.  النموذج  هذا 

اأو  احلر  التملك  طريق  عن  هذه  التنمية  م�صاريع  داخل 

حق االنتفاع. وت�صاعد على تف�صيل هذا النوع من التنمية 

االإقليمية  التنمية  تقود  تنموية  اأمناط  توفري  اإىل  احلاجة 

العاطلني  ال�صباب  من  كبرية  الأعداد  عمل  فر�س  وتخلق 

املراكز  هذه  تعمل  الكبري،  حجمها  اإىل  ونظرًا  العمل.  عن 

كمحفزات للتنمية االإقليمية، ويوجد يف بع�صها مدار�س 

وم�صاكن عمال ومراكز خدمات خا�صة بها.

للمراكب  مرا�صي  غالبًا  املتكامل  ال�صياحة  مركز  يت�صمن 

يف  جتزئة.  ومتاجر  وفنادق  ومباين  غولف  ومالعب 

التنمية  قوانني  حتظر  املثال،  �صبيل  على  ُعمان  �صلطنة 

البناء على اأكرث من 30 يف املئة من امل�صاحة االإجمالية وال 

اإجمايل  من  املئة  يف   50 ال�صكنية  املنطقة  بتجاوز  ت�صمح 

امل�صاحة املبنية. يوجد يف ُعمان عدد من املراكز ال�صياحية 

ومنتجع  �صيفه  وجبل   Wave م�صروع  فيها  مبا  املتكاملة، 

املراكز  وتت�صمن  اجلي�صة.  بر  ومنتجع  ال�صاحلي  �صاللة 

غالب  وبور  اجلونة  م�صر  يف  املعروفة  املتكاملة  ال�صياحية 

ومر�صى علم على طول �صاحل البحر االأحمر.

تطور املراكز ال�صياحية املتكاملة �صركات ا�صتثمار كبرية، 

اأ�صبحت  وقد  كثرية.  حاالت  يف  احلكومات  مع  بال�صراكة 

هذه االأنواع من االإن�صاءات الكبرية حمط انتقادات �صديدة 

م�صتهلكة  فهي  واملجتمع.  البيئة  على  تاأثرياتها  ب�صبب 

ونادرًا  للنفايات،  كبرية  ومنتجة  واملياه  للطاقة  كبرية 

حمايدة  م�صاريع  يف  اأو  البديلة  الطاقة  يف  ت�صتثمر  ما 

الكربون. كما اأن اآثارها على االأنظمة االإيكولوجية البحرية 

التزام  هو  ينق�س  وما  بعد.  كامل  ب�صكل  تقييمها  يتم  مل 

احلكومات بفر�س قواعد بيئية ومناذج لالأعمال اخل�صراء 

يف  اال�صتثمار  على  املتكاملة  ال�صياحية  املراكز  ت�صجع 

البنية التحتية اخل�صراء. لدى م�صاريع التطوير ال�صياحي 

الطاقة  يف  لال�صتثمار  واملوارد  االقت�صادية  الوفرة  الكربى 

اأخرى،  خ�صراء  ومبادرات  النفايات  تدوير  واإعادة  البديلة 

اإذا مت توفري ظروف للعمل اأو نظام حوافز لها. 

مبراكز  املحيطة  املخاوف  اأبرز  من  هي  الغولف  مالعب 

التنمية ال�صياحية اأو امل�صاريع التطويرية الكبرية امل�صابهة 

يف البلدان العربية، حيث تتطلب �صيانتها كميات كبرية 

من املياه واملوارد الطبيعية والعمالة. ويقدر اأن ري مالعب 
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من  ليرت  بليون   9.5 يوميًا  ي�صتهلك  العامل  يف  الغولف 

املياه، ما ي�صاوي احلاجات اليومية لـ80 يف املئة من �صكان 

هذه  ت�صتعمل  ذلك،  اإىل  اإ�صافة   .)UNEP. 2011( العامل 

املالعب كميات مفرطة من مبيدات احل�صرات التي تلوث 

املياه اجلوفية والبيئة. 

اال�صت�صارية   KPMG عن   2008 عام  �صدر  تقرير  وفق 

وال�صرق  اأوروبا  عرب  الغولف  �صناعة  وّلدت  الدولية، 

االأو�صط واأفريقيا عام 2006 عائدات قدرها 76 بليون دوالر 

الغولف  اقت�صاد  ويتاألف  وظيفة.  مليون  ن�صف  ونحو 

الغولف،  من�صاأة  ت�صغيل  هي  رئي�صية  قطاعات  �صتة  من 

وال�صياحة،  والبطوالت،  واملعدات،  املال،  راأ�س  وا�صتثمار 

املئة  يف   12.9 الغولف  �صياحة  وت�صكل  العقاري.  والقطاع 

من العائدات املبا�صرة القت�صاد الغولف و13.4 يف املئة من 

االأو�صط  اأوروبا وال�صرق  الوظائف فيه يف منطقة  اإجمايل 

واأفريقيا.  

وارتفاع  املائية  مواردها  بندرة  العربية  املنطقة  تعرف 

الطلب على املياه لتلبية حاجات النمو االقت�صادي ال�صريع. 

لذلك اأفاد تقرير �صادر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

مالعب  بناء  يف  احلديثة  »الطفرة  اأن   2008 عام  )اأفد( 

�صارخ  مثال  هي  املنطقة  من  معينة  اأجزاء  يف  الغولف 

االقت�صادية  التنمية  �صرعة  بني  املوجود  التناق�س  على 

و�صح املوارد املائية. يف احلقيقة، معظم مالعب الغولف 

اخلليج،  ومنطقة  م�صر  يف  موجودة  واملخططة  احلالية 

املوارد  حيث  املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  حتديدًا 

ال  االإقليمية.  باملقايي�س  حتى  اأ�صاًل،  متدنية  املائية 

للمياه  م�صتهلكة  م�صاريع  يف  التو�صع  ا�صتمرار  ميكن 

�صاآلة  مع  خ�صو�صًا  رادع،  دون  من  الغولف  مالعب  مثل 

املياه.  لتحلية  م�صتدامة  تقنيات  تطوير  يف  اال�صتثمارات 

احلالية  الـ16  الغولف  مالعب  عدد  لزيادة  خطط  هناك 

يف  ملعبًا   40 اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف 

امل�صتقبل القريب. يف معظم احلاالت، ُتروى هذه املالعب 

مبياه البحر املحالة اأو بالنفايات ال�صائلة املعاجلة اأو مبزيج 

 KPMG عن   2008 عام  �صادر  تقرير  وقدر  االثنني.  من 

ملعب  كل  يف  املياه  ا�صتهالك  معدل  الدولية  اال�صت�صارية 

�صنويًا،  مكعب  مرت  مليون  بـ1.16  املنطقة  يف  غولف 

كمية  وهي  دبي،  يف  مكعب  مرت  مليون   1.3 اإىل  وي�صل 

تكفي لتغطية حاجات 15000 �صخ�س من املياه«.

III. عوائق ال�سياحة اخل�سراء

�أ. نق�س �لتن�شيق �حلكومي

ا�صتدامة  االأكرث  ال�صياحة  الأمناط  الرتويج  ي�صتدعي 

دبي  يف  �ملها  ومنتجع  فندق 

�لقطاع  ملبادر�ت  منوذج  هو 

�خلا�س �خل�شر�ء، وفق موقعه 

حممية  يف  ويقع  �لإلكرتوين. 

وجهة  وُيعترب  دبي،  �شحر�ء 

�إىل  نظر�ً  لكن  مميزة.  ر�قية 

قربه من �ملحمية، ذهب �ملنتجع 

�خل�شر�ء  �ملعايري  من  �أبعد 

و�فتتاحه  بدئه  »منذ  �لعادية. 

�ملها  منتجع  قاد   ،1999 عام 

جهود �ملنطقة للحفاظ على �لبيئة. ومع بر�جمه �لو��شعة �لنطاق لإعادة 

ونبتة  و�شجرية  �شجرة   6000 من  �أكرث  زرع  �شمنها  ومن  �ملو�ئل،  تاأهيل 

�لأوىل وكثري  �ملها �ملهددة بالنقر��س للمرة  �إطالق قطعان  �أ�شلية، و�إعادة 

من �أنو�ع �حلياة �لربية �ملهددة، ي�شكل �ملها مالذ�ً متناميًا حلماية �لعديد 

من �لثدييات �لكبرية و�ل�شغرية و�أنو�ع �لطيور �لعربية«. 

امل�سدر: املها- حممية دبي، 2011  

(http://www.al-maha.com/dubaiconservation)

احلكومية  ال�صلطات  بني  التن�صيق  من  متقدمًا  م�صتوى 

والت�صغيلية،  والتنظيمية  ال�صيا�صية  امل�صتويات  على 

ب�صبب ارتباطاتها املتعددة بقطاعات النقل واملياه والطاقة 

بالتعاون  التزام  يوجد  ال  احلظ،  ل�صوء  النفايات.  واإدارة 

اإىل  ونظرًا  العربية.  البلدان  يف  احلكومي  والتن�صيق 

متكاملة  �صيا�صات  �صياغة  فاإن  ال�صياحة،  قطاع  ت�صعب 

تطوير  تروج  التي  املن�صقة  لل�صيا�صات  �صروري  �صرط  هو 

�صياحة م�صتدامة وخ�صراء وتطبيقها.

ب. �شعف �لقدرة �ملوؤ�ش�شاتية

هو  ال�صياحة  قطاع  داخل  الرئي�صية  التحديات  اأحد 

تبنيها  ل�صمان  للحكومات  املوؤ�ص�صاتية  القدرة  حت�صني 

احلكومة  دور  يقت�صي  منا�صبة.  وخطط  ا�صرتاتيجيات 

توفري  عرب  لل�صياحة  املوؤ�ص�صاتي  العمل  اإطار  تطوير 

ال�صحيحة،  التحفيز  ومعايري  التن�صيق  واآليات  القوانني 

القطاعني  ل�صراكات  والرتويج  املمار�صات،  اأف�صل  ون�صر 

مهمة  ال�صياحية  لل�صلطات  وُتركت  واخلا�س.  العام 

اأي�صًا  اأخرى، بل  التن�صيق لي�س فقط مع هيئات حكومية 

واخلدمات  املنتجات  ومزّودي  امل�صّغلني  من  العديد  مع 

الهيئات  بني  وتن�صيقًا  تعاونًا  ذلك  ويتطلب  ال�صياحية. 

احلكومية والقطاع اخلا�س واحتادات ال�صناعة واملنظمات 

غري احلكومية. اإن ح�صن اإدارة العمليات وتنظيمها مهمة 

القدرة  اإىل  تفتقر  حني  ال�صياحية  ال�صلطات  على  �صعبة 

املوؤ�ص�صاتية.
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في�شتيفال  »دبي  يف  بالز�  وكر�ون  �نرتكونتيننتال  فندقا  يحتوي 

�شيتي« على 814 غرفة، مع �أكرث من كيلومرتين من �مل�شابيح �لثابتة 

يف �لو�جهة �خلارجية و�أكرث من 35 �ألف م�شباح د�خلي. وكانت �لإ�شاءة 

�لقائمة غري كفوءة، �إذ �نها �أدت �إىل �رتفاع نفقات �ل�شيانة، ومعدلت 

�لت�شرب �حلر�ري من �مل�شابيح �مل�شاءة، و��شتهالك �لطاقة.

فيليب�س  �أجرت  للطاقة،  موفرة  حلول  �ىل  �لتحول  فر�س  ولتحديد 

�لرتكيبة  �أن  �لتدقيق  نتائج  �أظهرت  �لفندقني.  يف  لالإ�شاءة  تدقيقًا 

�شالمة  ي�شمن  كفاءة  �أكرث  �إ�شاءة  بنظام  ��شتبد�لها  ميكن  �لقدمية 

طويلة �لأجل، مع �حلفاظ على جو �لغرف و�ملما�شي باختيار �مل�شباح 

�ملنا�شب لال�شتعمال �ل�شحيح.

بالن�شبة �ىل �لإ�شاءة �لد�خلية، فقد مت ��شتبد�لها مبا�شرة مب�شابيح 

وهالوجني   CFL – I و  لل�شوء(  باعث  ثنائي  �شمام  )ذ�ت   LED
)�شاعات  و�ملوقع  �ل�شتعمال  متطلبات  �أ�شا�س  على  للطاقة  موفرة 

�حلل  هذ�  �ل�شوء(.  خفت  و�حتياجات  �ل�شوء  وم�شتويات  �لإ�شاءة 

وح�ّشن  �لتربيد  حمل  من  بدوره  قلل  مما  �حلر�رة،  توليد  خف�س 

�ل�شيانة  نفقات  و�أ�شبحت  �ملما�شي.  يف  خ�شو�شًا  �ل�شوء،  نوعية 

خا�شة  �جلديدة،  �لإ�شاءة  �شبكة  عمر  لتطويل  نتيجة  زهيدة 

.LED تكنولوجيا

تكنولوجيا  �أن  �خلارجية  �لإ�شاءة  جلدوى  در��شة  �أثبتت  وباملثل، 

�لبديل  �ىل �شيانة هي  �لتي ل حتتاج   LED – I Color Accent
�لتي  �لتحكم،  مرونة  وت�شمح  �لباردة.  �لكاثودية  لالأنابيب  �ملثايل 

�ألو�ن  بتغيري  �ل�شتعمال  �ل�شهل   »Plug & Play« نظام  يوفرها 

�لإ�شاءة لتن�شجم مع نوع �حلدث �لذي يقام يف �لفندقني.

�شيتي«  في�شتيفال  »دبي  يف  بالز�  وكر�ون  �نرتكونتننتال  فندقي  �إن 

يحدد�ن �ملعيار لإحدى �أف�شل �ملمار�شات يف �لتكنولوجيا �خل�شر�ء يف 

�ملنطقة. من �ملتوقع �أن يخف�س �لفندقان �نبعاثاتهما �لكربونية بنحو 

مليوين كيلوغر�م �شنويًا وحتقيق خف�س بن�شبة 80 يف �ملئة يف نفقات 

�لطاقة �لناجتة من �لإ�شاءة.

http://test.lighting.philips.com/me_en/projects/intercontin
entalandcrowneplazahotels.wpd

ج. نق�س �لقو�نني و�لرقابة

حاجزان  هما  الرقابة  ونق�س  امللزمة  القوانني  غياب 

اأخ�صر.  �صياحي  قطاع  اإىل  التحول  حتقيق  اأمام  رئي�صيان 

حاليًا، تبقى املبادرات اخل�صراء يف قطاع ال�صياحة العربية 

طوعية بالكامل تقريبًا، الأن احلكومات العربية غري قادرة 

اأو غري راغبة يف اإ�صدار معايري تنظيمية �صرورية لتحقيق 

هذا التحول. 

د. تقييم غري فعال لالأثر �لبيئي 

متاحة  مهمة  اأداة  هي  البيئي  االأثر  تقييم  درا�صات 

طريقة  لكن  لل�صياحة.  البيئية  االآثار  لتقييم  للحكومات 

فاعليتها.  تلغي  العربية  املنطقة  يف  الدرا�صات  هذه  اإدارة 

ما  حدة،  على  م�صروع  كل  اأ�صا�س  على  حاليًا  جُترى  فهي 

للن�صاطات  الرتاكمية  االآثار  تقييم  ال�صعب  من  يجعل 

ال�صياحية على البيئة واالقت�صاد. ويكلِّف املطّورون غالبًا 

امل�صاريع  عن  درا�صات  الإجراء  بيئية  ا�صت�صارية  �صركات 

وتوؤهلها  كهذه  ل�صركات  �س  ترخِّ ما  وغالبًا  ال�صياحية. 

الدرا�صة.  اأطر  كذلك  ت�صع  التي  احلكومية  البيئية  الهيئة 

امل�صتثمر  الأن  م�صالح،  �صراع  ثمة  اأن  الوا�صح  من  لكن 

اخلدمات  ر�صوم  دفعات  ت�صديد  عن  امل�صوؤول  الطرف  هو 

يف  نق�س  غالبًا  هناك  ذلك،  على  عالوة  اال�صت�صارية. 

مراجعة  املكلفة  احلكومية  الهيئات  داخل  اخلربات 

اإ�صافية  تو�صيات  وتقدمي  البيئي  االأثر  تقييم  درا�صات 

عملية  يف  النظر  اإعادة  املهم  من  وجدت.  اإذا  لتطبيقها، 

تفوي�س هذه الدرا�صات وتبّني مقاربة اإقليمية اأكرث �صمواًل 

ملناطق خم�ص�صة للتطوير ال�صياحي. 

هـ. هيمنة �لقطاع �خلا�س

فالهيئات  اخلا�س.  القطاع  ن�صاط  غالبًا  هي  ال�صياحة 

احلكومية غري منخرطة بفاعلية يف العمليات ال�صياحية، 

كفاءة الطاقة يف فنادق دبي في�ستيفال �سيتي
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اأو  لهم  م�صاكن  وتوفري  البلد  اإىل  ال�صياح  ا�صتقطاب  مثل 

لذلك،  حمدود.  نطاق  على  اإال  �صياحية،  رحالت  تنظيم 

ودعمها  اخل�صراء  ال�صياحة  جدوى  درا�صة  ال�صروري  من 

درا�صة  ونقا�صات  احلوافز  فغياب  حكومية.  بحوافز 

عالوة  ال�صياحي.  القطاع  تخ�صري  �صعوبة  يزيد  اجلدوى 

االقت�صاد  بتخ�صري  االلتزام  يعك�س  اأن  يجب  ذلك،  على 

اخلا�س  القطاع  اإرادة  والدويل  الوطني  امل�صتويني  على 

وقدرته على التطبيق.

و. نق�س �حلو�فز

ال�صوق  حوافز  تقوم  اأن  ميكن  القوانني،  تعزيز  اأجل  من 

بدور مهم يف تخ�صري ال�صياحة، حيث ال توجد يف البلدان 

الذين  للمطّورين  حمدودة  ا�صتثمارية  حوافز  اإال  العربية 

اأو  البديلة  الطاقة  حلول  مثل  خ�صراء،  ممار�صات  يتبنون 

النفايات. وتركز تلك احلوافز على  اأنظمة متقدمة الإدارة 

واالإعفاءات  ا�صتثمارها،  اأو  االأر�س  اإيجار  قيمة  تخفي�س 

ال�صريبية، وحقوق ا�صتعادة الربح، وحقوق امللكية. نادرًا 

تركز  فهي  التطوير،  عملية  على  بيئية  �صروط  تو�صع  ما 

الفنادق  ون�صبة  العمل،  اإجناز  فرتات  على  رئي�صي  ب�صكل 

املفتوحة.  امل�صاحة  مقابل  املبنية  واملناطق  العقار،  اإىل 

للمطّورين  حوافز  توفري  فقط  احلكومات  عن  يغيب  ال 

تدعم  اإنها  بل  القطاع،  تخ�صري  اأجل  من  ال�صياحيني 

اإىل  يوؤدي  ما  كثرية،  حاالت  يف  والوقود  واملياه  الكهرباء 

ا�صتعمالها باإ�صراف ومن دون رادع.

ز. ممار�شات �شناعة �ل�شياحة

تواجه �صناعة ال�صياحة عددًا من التحديات البيئية، حتديدًا 

ارتفاع معدالت انبعاثات غازات الدفيئة، وا�صتهالك املياه، 

وتاأثريات  االإيكولوجية،  النظم  وتدهور  النفايات،  وتوليد 

اجتماعية مرتبطة. كمتو�صط عاملي، تنتج رحلة �صياحية 

الكربون  اأوك�صيد  ثاين  من  طنًا  بـ0.25  يقدر  ما  واحدة 

م�صاهمة  وتقدر   .)UNWTO and UNEP. 2008(

العاملية  االنبعاثات  اإجمايل  يف  حاليًا  ال�صياحة  �صناعة 

منها  املئة  يف   75 ي�صدر  املئة،  يف  بـ5  الدفيئة  غازات  من 

اأن  ويتوقع  االإقامة.  من  املئة  يف  و21  ال�صياحي  النقل  من 

ظل  يف   3-2 بعامل  ال�صياحة  جراء  من  االنبعاثات  تزيد 

يف  املياه  ا�صتهالك  وي�صكل  املعتاد«.  »العمل  �صيناريو 

ال�صياحة م�صدر قلق اآخر، حتديدًا يف مناطق ال�صح املائي، 

حيث يرتاوح اال�صتهالك املبا�صر بني 100 و2000 ليرت من 

الفخمة  املنتجعات  وت�صتهلك  الليلة،  يف  نزيل  لكل  املياه 

الكربى كميات اأكرب من تلك التي ت�صتهلكها مراكز االإقامة 

االأ�صغر حجمًا. على �صبيل املثال، ي�صتهلك ال�صائح املرتف 

يبلغ  بينما  يوميًا،  العذبة  املياه  من  ليرتًا   880 اأوروبا  يف 

بـ241  مقارنة  يوميًا،  ليرت   300 العادي  ال�صائح  ا�صتهالك 

 UNEP.( للفرد  ال�صكني  اال�صتهالك  من  يوميًا  ليرتًا 

من  واحد  كيلوغرام  نحو  الدويل  ال�صائح  وينتج   .)2011
النفايات ال�صلبة يوميًا.  

ح. طلب �مل�شتهلكني

يف  ازداد  قد  م�صتدامة  ممار�صات  ال�صياح  طلب  اأن  يبدو 

ال�صنني االأخرية، على رغم عدم اإظهار البيانات �صعيهم 

لدى  اأن  درا�صات  وتك�صف  عنها.  معلومات  اإىل  جديًا 

املبادرات  لدعم  واالإرادة  الوعي  من  م�صتوى  امل�صتهلكني 

جدي.  التزام  على  بال�صرورة  يدل  ال  وهذا  اخل�صراء، 

ال�صفر  موقع  اأجراه  م�صتخدم   1000 �صمل  ا�صتطالع  يف 

البيئة«  »�صداقة  اأن  املئة  يف   38 اأفاد   ،Trip Advisor
املئة  يف   34 واأبدى  ال�صفر،  يف  قراراتهم  يف  دورًا  لعبت 

ا�صتعدادهم لدفع املزيد لالإقامة يف فندق م�صوؤول بيئيًا. 

 ،CMI ا�صتطالع  وفق  املئة،  يف   62 فاإن  ذلك،  رغم  وعلى 

يف  البيئية  ب�صمتهم  تخفي�س  اأجل  من  املزيد  ينفقوا  مل 

اال�صتدامة  �صنفت  حني  ويف  االأخرية.  رحالتهم  معظم 

 53 فاإن  ال�صفر،  وجهات  اختيار  يف  مهمًا  معيارًا  البيئية 

�لأخ�شر«   بـ»�لكوكب  ُي�شت�شهد 

كاأحد  د�ئمًا   )Green Globe(

بر�مج �لت�شنيف �لربحية �لعاملية 

�لو��شعة �لنت�شار. وهو »تقييم 

�شركات  ��شتد�مة  لأد�ء  منظم 

يف  و�شركائها  و�ل�شياحة  �ل�شفر 

�شل�شلة �لإمد�د«.

يف  �ل�شتد�مة  معيار  يت�شمن 

ق  تطبَّ �متثال  موؤ�شر   337« �لربنامج 

وتختلف  فردي.  ��شتد�مة  معيار   41 يف 

�جلغر�فية  و�ملنطقة  �لت�شنيف  نوع  ح�شب  للتطبيق  �لقابلة  �ملوؤ�شر�ت 

وعو�مل حملية«. تتم مر�جعة هذه �ملعايري وحتديثها مرتني �شنويًا. وهي 

تغطي �لنطاقات �لآتية: �لإد�رة �مل�شتد�مة و�لفئات �لقت�شادية-�لجتماعية 

بها  خا�شني  مرخ�شني  ح�شابات  مدققي  وتوفر  �لثقايف.  و�لإرث  و�لبيئية 

خ�شعو�  و�ل�شتد�مة  �لبيئة  يف  متخ�ش�شني  »م�شت�شارين  يت�شمنون 

م�شتقل  مدقق  تعيني  »يتم  �أنه  مع  �لأخ�شر«،  �لكوكب  برنامج  لتدريب 

من طرف ثالث للعمل مع �لزبائن على �لأر�س« خالل �لعملية. لقد متتع 

�لعامل.  �أنحاء  جميع  يف  م�شروع    100 من  �أكرث  �لأخ�شر«  »�لكوكب  بختم 

ويحق لل�شركة �ملرخ�شة عر�س �ل�شعار و�ل�شتفادة من خدمات �لت�شويق 

و�لرتويج.

Green Globe, 2011 :امل�سدر

(http://www.greenglobe.com/introduction)
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�للبناين م�شار للم�شي و�لكت�شاف و�ملغامرة، ميتد على  درب �جلبل 

عرب  جنوبًا،  مبرجعيون  �شماًل  �لقبيات  ر�بطًا  كيلومرت   400 م�شافة 

جبلية.  وبلدة  قرية   70 يفوق  ما  جتتاز  زر�عية  وطرق  قدم  معابر 

وميكن ملحبي �مل�شي يف �لطبيعة �ل�شري على �أي ق�شم منه ليوم �أو يومني 

�أو �أكرث، �أو �جتيازه كاماًل من �ل�شمال �ىل �جلنوب.

�لدولية  للتنمية  �لأمريكية  �لوكالة  من  مولته  �لذي  �مل�شروع  ينطوي 

بيئية  �أوجه  على   2007 عام  و�نطلق  »�إيكوديت«،  �شركة  ونفذته 

و�قت�شادية و�جتماعية من �شاأنها ت�شليط �ل�شوء على لبنان كوجهة 

يف  �لطبيعي  �لرت�ث  حماية  يف  ي�شاهم  وهو  �لبديلة.  لل�شياحة  جديدة 

وتقاليدها  �لطبيعي  بجمالها  تتميز  قرى  و�كت�شاف  �للبناين،  �لريف 

ثالث  يف  مير  �أنه  حيث  �لطبيعية  �ملحميات  �إد�رة  وتعزيز  �لفريدة، 

حمميات هي �أرز �ل�شوف و�أرز �إهدن و�أرز تنورين.

فر�س  وخلق  �لقرى  يف  �لقت�شادية  �لعجلة  دفع  »�لدرب«  �شاأن  ومن 

عمل ل�شكانها. فال�شياح �مل�شاة �شيحتاجون �ىل خدمات مر�شد حملي 

وي�شرتيحون يف بيوت �شيافة ميلكها �شكان �لقرية وي�شرتون �ملنتجات 

�لقروية، �لأمر �لذي يعزز �ل�شناعات �حلرفية �ل�شغرية. ومير �لدرب يف 

بع�س �لقرى �لتي �أعطت �شعر�ء وكّتابًا مبدعني، وين�شر �لوعي حول 

�أهمية �ملباين �لتاريخية و�شرورة �حلفاظ عليها.

ليبد�أو�  �ل�شمالية  �لقبيات  بلدة  يف  �مل�شاة  جتّمع  �لرحالت،  �حدى  يف 

مزودين  كيلومرت�ً،   20 تبعد  �لتي  تا�شع  قرية  باجتاه  مغامرتهم 

باملعد�ت �ل�شرورية و�لوجبات �خلفيفة و�ملاء، ومعتمدين على جدول 

زمني يحدد �أوقات ومو�قع �لنطالق و�ل�شرت�حة و�لو�شول.

جبال  عرب  قرية  �ىل  قرية  من  ينقلهم  �لذي  �لطويل«  »�مل�شو�ر  بد�أو� 

�أن  دون  من  ي�شريون  �لزهور.  بعطر  عابقة  وغابات  و�شهول  خ�شر�ء 

يعّكر �شفو م�شيتهم �شوى �لقليل من �لتعب بني �حلني و�لآخر. فجاأة 

كامري�تهم  على  �لتهافت  �ىل  يدفعهم  خالب  طبيعي  منظر  ي�شتوقفهم 

حماولني تخليد �مل�شهد يف �آلتهم وذ�كر�تهم. مَل ل، فدرب �جلبل �للبناين 

�لأنهار و�ل�شو�قي  �لآ�شرة، من  ل يبخل على رّو�ده باملناظر �لطبيعية 

و�لينابيع �ملتدفقة �ىل �لنباتات و�لطيور �ملو�شمية و�حليو�نات �لربية، 

مرور�ً مبعامل �أثرية كاملعابد و�لقالع.

يو��شل �مل�شاة م�شريتهم، وما �ن ي�شلو� �ىل بيت �ل�شيافة �لذي �شينزلون 

فيه، حتى تبد�أ �أ�شئلة �أ�شحاب �لبيت عن رحلة �ليوم �لطويل. وبكرم 

�لقرى،  �شكان  �شيما  ول  �للبنانيون،  به  ��شتهر  طاملا  �لذي  �ل�شيافة 

�للذيدة  �جلبلية  �لأطباق  من  خمتلفة  باأنو�ع  �لع�شاء  طاولة  ت  غ�شّ

و�حللوى �ملنزلية، �نهال عليها �مل�شاة بكل �شهية بعد يوم طويل من 

�مل�شي �ملار�ثوين.

�لفريق حمطة من  �جتاز  �لتايل،  �ليوم  يف  تا�شع  قرية  �ىل  بالو�شول 

�إنها  �للبناين.  �جلبل  درب  رحلة  يف  و�لع�شرين  �لأربع  �ملحطات 

�لدرب  م�شار  ر�شم  لأعمال  ��شتكماًل  منها  بد  ل  م�شّوقة  مغامرة 

ز�لت  وما   2006 عام  منذ  بد�أت  �لتي  و�لن�شاطات  �خلر�ئط  و�إعد�د 

�لعاملية لل�شياحة  م�شتمرة بهدف و�شع هذ� �لدرب على �خلريطة 

�لبيئية.

جملة البيئة والتنمية 

www.lebanontrail.org

درب اجلبـل اللبناين
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يف املئة من امل�صتطلعني و�صعوا »الرغبة يف االكت�صاف« 

العائلة  من  والقرب  والكلفة  املوقع  تاله  اأ�صا�صي،  كمعيار 

ال�صاد�صة  املرتبة  يف  اال�صتدامة  وحلت  واالأ�صدقاء، 

.)CMI. 2011(

من الوا�صح جدًا اأنه ال يكفي ترك تخ�صري قطاع ال�صياحة 

اجلماعية  فاملمار�صات  وحدهم.  ال�صياح  عاتق  على 

اخلدمات  وتوفري  بامل�صرتيات  املتعلقة  الفخمة  للفنادق 

تنتج كميات كبرية من النفايات. ويربر م�صّغلو الفنادق 

الراحة  وو�صائل  الطازجة  والزهور  املياه  قناين  ا�صترياد 

داخل الغرف بتلبية توقعات امل�صتهلكني. لذلك، �صوف 

يلعب فهم �صلوك االأفراد ذوي الدخل املرتفع دورًا رئي�صيًا 

يف التطبيق الناجح للمبادرات اخل�صراء. 

IV. الظروف التمكينية 
لتخ�سري قطاع ال�سياحة

�أ. �ل�شياحة �لإيكولوجية

اقت�صاد  االإيكولوجية  ال�صياحة  دعمت  ما  كثريًا 

لل�صياحة  الدويل  التجمع  ويعّرف  اخل�صراء.  ال�صياحة 

اأنها  على  االيكولوجية«  »ال�صياحة    )TIES(البيئية

البيئة  على  يحافظ  طبيعية  مناطق  اإىل  م�صوؤول  »�صفر 

 .)TIES. 1990( املحليني«  النا�س  رفاهية  ويح�صن 

على  احلفاظ  يف  ملحوظًا  دورًا  ال�صياحة  هذه  وتلعب 

ا�صتقرار  حتقيق  عرب  املحلية  االقت�صادات  ودعم  الطبيعة 

من  الداخلية  الهجرة  ووقف  مناطقها  يف  املجتمعات 

اإيجابًا  امل�صاهمة  وبالتايل  املدن،  اإىل  الريفية  املراكز 

حلماية  امللكية  اجلمعية  وتعطي  الفقر.  ا�صتئ�صال  يف 

الطبيعة)RSCN(  يف االأردن مثااًل على هذا التوجه عرب 

ال�صياحية  بامل�صاريع  املحلية  االقت�صادية  التنمية  اإقران 

وحماية الطبيعة. 

�صئيلة  ن�صبة  حاليًا  ت�صكل  االإيكولوجية  ال�صياحة  لكن 

ن�صبيًا من �صناعة ال�صياحة. فهي متثل 3-7 يف املئة من 

ال�صياحة  منظمة  تقديرات  وفق  العاملي،  ال�صياحة  �صوق 

هذه  وتروج   .)2010( املتحدة  لالأمم  التابعة  العاملية 

موجودة  ومتو�صطة  �صغرية  حملية  منظمات  ال�صياحة 

بيئيًا.  ا�صة  ح�صّ مناطق  اأو  بعيدة  ريفية  مناطق  يف 

وبف�صل اعتمادها على البيئة املادية، فهي تلتزم باحلفاظ 

ال�صياحة  تطوير  يحد  الذي  االأ�صا�صي  والعامل  عليها. 

 .)UNEP. 2011( املال  راأ�س  توفر  عدم  هو  االإيكولوجية 

واحلكومات  الدولية  املنظمات  ت�صّهل  اأن  املهم  من  لذلك 

ال�صغرية  املتخ�ص�صة  االأ�صواق  هذه  اإىل  االأموال  تدفق 

لكن املهمة. 

ب. �شمان �جلودة 

كافية  املوجودة  والرتخي�س  اجلودة  �صمان  اأنظمة  اإن 

نظام  اجليدة  االأمثلة  ومن  التخ�صري.  قواعد  ال�صتيعاب 

النقاط  متنح  حيث  اأبوظبي،  اإمارة  يف  الفنادق  ت�صنيف 

بالنقاط  الت�صنيف  نظام  ووفق  البيئية.  املعايري  بح�صب 

الفندق  مُينح  لل�صياحة،  اأبوظبي  هيئة  حاليًا  تتبناه  الذي 

تاأثري  لها  االأقل  على  ن�صاطات  اأربعة  تطبيق  عرب  نقاط   5

غازات  انبعاثات  تخفي�س  مثل  البيئة،  على  اإيجابي 

)التدوير(،  النفايات  واإدارة  الطاقة،  وكفاءة  الدفيئة، 

ميكن  كما  ال�صو�صائي.  التلوث  وتخفي�س  املياه،  واإدارة 

الأنظمة الرتخي�س اأي�صًا اأن تت�صمن موارد الطاقة البديلة 

للفنادق اأو ملن�صاآت مماثلة.

ج. �لتمويل

اإن توفر راأ�س املال لتمويل مبادرات ال�صياحة اخل�صراء هو 

بنجاح.  وتطبيقه  اأخ�صر  �صياحي  اقت�صاد  اإطالق  مفتاح 

فيها  مبا  التحتية،  البنية  يف  اال�صتثمار  ذلك  يت�صمن 

املياه،  وكفاءة  النفايات  واإدارة  البديلة  الطاقة  م�صادر 

�صياحة  يف  اخلا�س  القطاع  ا�صتثمارات  لقيادة  ال�صرورية 

خ�صراء م�صتدامة. وقد يكون ذلك على هيئة �صراكة بني 

مع  احلكومة  تتعاون  حيث  واخلا�س،  العام  القطاعني 

القطاع اخلا�س لتوفري من�صاآت بنى حتتية كهذه. يف كثري 

م�صاريع  يف  اال�صتثمارات  ت�صنف  النامية،  البلدان  من 

الفائدة  معدالت  يرفع  ما  منتجة«،  غري  »اأ�صواًل  خ�صراء 

ي�صمن  �صوف   .)UNEP. 2011( اال�صتثمارات  ويقلل 

ا�صتثمار 0.2 يف املئة من الناجت املحلي االإجمايل العاملي يف 

حتقيق   2050 و�صنة  اليوم  بني  خ�صراء  �صياحية  مبادرات 

يف   18 بن�صبة  املياه  ا�صتهالك  تخفي�س  مثل  كبرية،  فوائد 

املئة والطاقة 44 يف املئة وانبعاثات ثاين اأوك�صيد الكربون 
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 UNEP.(»املعتاد »العمل  ب�صيناريو  مقارنة  املئة  يف   52

اإليها »يونيب«  التي تو�صلت  النتائج  2011(. وتوؤكد هذه 
اأن جناح تطبيق املبادرات اخل�صراء يتطلب تدخاًل حكوميًا 

ويجب اأال ُيرتك للربامج الطوعية لل�صركات.

د. �ملبادر�ت �حلكومية وبر�مج �لتقدير  

ت�صجيعًا  بيئية  جوائز  العربية  البلدان  من  عدد  اأطلق 

االأمثلة  اأبرز  من  البيئة.  حماية  جلهود  وتقديرًا  للبحث 

البيئية(،  اجلوائز  اأهم  كاأحد  )املعروفة  للبيئة  زايد  جائزة 

من  متنح  التي  البيئة  ل�صون  قابو�س  ال�صلطان  وجائزة 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  خالل 

من  عدد  املنطقة  يف  اأخريًا  اأطلق  وقد   .)UNESCO(

املبادرات يركز على ح�صن ال�صيافة وال�صياحة. وُخ�ص�صت 

جائزة دبي لل�صياحة اخل�صراء، التي متنحها دائرة ال�صياحة 

على  الفنادق  لت�صجيع  االإمارة،  يف  التجاري  والت�صويق 

اال�صتثمار يف ممار�صات االإدارة امل�صتدامة. وتكرم اجلائزة 

املوؤ�ص�صة ال�صياحية التي تطبق ممار�صات خ�صراء: زيادة 

كفاءة املوارد، تقليل مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة واإعادة 

ا�صتعمالها، منع النفايات من امل�صدر، التاأثري يف �صل�صلة 

االإمداد لتقليل التو�صيب غري ال�صروري، ا�صتعمال جهتي 

اأو الن�صخ، وجتنب ا�صتعمال منتجات  الورق عند الطباعة 

ذات مكونات �صامة.  

هـ. �ملنظمات �لدولية

االأمم  برنامج  �صمنها  ومن  الدولية،  املنظمات  تقدم 

العاملية  ال�صياحة  ومنظمة  )يونيب(  للبيئة  املتحدة 

االأمريكية  والوكالة   )UNWTO( املتحدة  لالأمم  التابعة 

لكي  للدول  فر�صًا  و�صواها،   )USAID( الدولية  للتنمية 

م�صاريع  قيادة  عرب  اخل�صراء  ال�صياحية  اأجندتها  تعزز 

فعلى  واال�صت�صارات.  القدرات  بناء  وتوفري  خ�صراء 

يف  احلكومية  الهيئات  من  عدد  عقد  املثال،  �صبيل 

�صوؤون  وجهاز  ال�صياحية  التنمية  هيئة  فيها  مبا  م�صر، 

لت�صميم  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  مع  �صراكة  البيئة، 

الربنامج  يهدف  االأحمر.  للبحر  خ�صراء  �صياحة  �صيا�صة 

قوانني  �صياغة  واإعادة  التعليمية،  الفر�س  تو�صيع  اإىل 

�صفوف  يف  �صليمة  بيئية  ممار�صات  وترويج  التق�صيم، 

وهناك   .)USAID. 2006( املختلفني  امل�صالح  اأ�صحاب 

مبادرة عاملية اأخرى هي اإطالق منظمة ال�صياحة العاملية 

للفنادق،  الطاقة  حلول  م�صروع  املتحدة  لالأمم  التابعة 

حت�صني  تقنيات  مل�صاركة  اإلكرتونيًا  موقعًا  يت�صمن  الذي 

كفاءة الطاقة.  

و. �لتز�م �شناعة �ل�شياحة 

اخلا�س،  القطاع  م�صّغلي  من  الوا�صعة  املجموعة  تظهر 

االلتزام  من  مزيدًا  ال�صياحة،  �صناعة  ركيزة  ت�صكل  التي 

عملياتها،  يف  ملحوظة  خ�صراء  تغيريات  بتحقيق  حاليًا 

تقودها احلاجة اإىل الوفاء بالتزامات دولية وتلبية توقعات 

مالية.  مكا�صب  جني  ذلك  من  واالأهم  امل�صتهلكني، 

ال�صياحة  منتجات  على  للطلب  املتنامي  الوعي  دفع  وقد 

اأو  ال�صيافة  اأو  النقل  و�صائل  �صواء  وخدماتها،  اخل�صراء 

اال�صتجمام والرتفيه، ال�صركات الكربى اإىل اتخاذ خطوات 

عملية لتح�صني اأدائها البيئي واإعالن �صيا�صات م�صتدامة. 
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و�صيلة  احلكومات  اإىل  تقدم  فهي  الدوافع،  كانت  ومهما 

ل�صمان التزام القطاع اخلا�س باالنتقال اإىل قطاع �صياحي 

هي  دبي  يف  العقارية  للتنمية  النخيل  ف�صركة  اأخ�صر. 

القوة التي تقف خلف اأبرز م�صاريع البناء يف االإمارة، مبا 

االإن�صاءات  بع�س هذه  والكون.  والعامل  النخيل  جزر  فيها 

بالتايل  اأثار  ما  االإن�صان،  �صنع  من  جزر  دبي  �صاحل  قبالة 

خماوف بيئية جدية من جرف البحر واالإرباك الذي ي�صببه 

النخيل  اأطلقت  ذلك،  اإزاء  البحرية.  واالأنواع  للمخلوقات 

مبادرة ا�صتدامة تعرف بـ»املجتمعات الزرقاء«، مبيزانية 

اإماراتي(  درهم  مليون   500( دوالر  مليون   136 قدرها 

لتح�صني النظام االإيكولوجي ال�صاحلي. لكن هذه املبادرة 

عن  عدا  االقت�صادي،  التدهور  �صحايا  اأوىل  من  كانت 

حلول  اإيجاد  تت�صمن  ومل  عامة  اأهدافًا  حملت  اأ�صا�صًا  اأنها 

ال�صاحلية  االن�صاءات  بها  ت�صببت  التي  البيئية  للم�صاكل 

املحلية.

ز. �مل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركات 

و�شل�شلة �لإمد�د 

اإدارية  اأداة  هي  االأعمال  لقطاع  االجتماعية  امل�صوؤولية 

اتخاذ  على  مل�صاعدتها  ال�صركات  بنية  �صمن  وتنظيمية 

اأنها  على  الدويل  البنك  يعّرفها  اال�صتدامة.  اإجراءات 

االقت�صادية  التنمية  يف  بامل�صاهمة  ال�صركات  »التزام 

واملجتمع  وعائالتهم  املوظفني  مع  والعمل  امل�صتدامة، 

بطرق  احلياة،  نوعية  لتح�صني  االأو�صع  واملجتمع  املحلي 

مفيدة لها وللتنمية« )World Bank. 2004(. ويوؤمل اأن 

الكامن  وااللتزام  لل�صركات،  االجتماعية  امل�صوؤولية  تعزز 

وجتعل  امل�صالح  اأ�صحاب  بني  الروابط  جت�صده،  الذي 

الت�صغيلية  املمار�صات  من  جزءًا  االأنانية  غري  ال�صلوكيات 

العادية لل�صركات. 

امل�صوؤولية  من  اال�صتفادة  اإمكانية  ا�صت�صكاف  بعد  يتم  مل 

االجتماعية لل�صركات يف ردم الهوة بني م�صاريع ال�صياحة 

الكبرية.  امل�صتدامة  واالإن�صاءات  ال�صغرية  االإيكولوجية 

وتو�صي الباحثتان عزيز وبوتينبال )2011( بنظام حمكم 

تطوير  �صركات  اأكانت  ناحية،  من  الكبرية  ال�صركات  بني 

اأو اإدارة، وبني املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة احلجم من 

ناحية اأخرى، اأكانت م�صاريع �صياحة حملية اأو موؤ�ص�صات 

�صياحة اإيكولوجية اأو مزارع اأو حرفيون. هدف النظام هو 

تطبيق  ي�صّهل  الذي  والتدريب  التكنولوجيا  بنقل  ال�صماح 

هذا  يكون  وقد  ودجمها.  اخل�صراء  ال�صياحة  مبادىء 

النوع من ال�صراكة كذلك طريقة للم�صي قدمًا يف تطبيق 

ورمبا  االإمداد.  �صل�صلة  عرب  اخل�صراء  ال�صياحة  م�صاريع 

املزارع  بل  فقط،  وال�صياحة  ال�صيافة  قطاعي  جمع  يتم  ال 

ومراكز احلرف اليدوية اأي�صًا.

ح. بر�مج �لت�شنيف �لبيئي 

وا�صع  نطاق  على  ق  تطبَّ و�صيلة  البيئي  الت�صنيف  اأ�صبح 

وقد  ال�صناعات.  من  لكثري  البيئية  التاأثريات  لتنظيم 

املنظمات  ير�صد  كدليل  الفعال  الت�صنيف  برنامج  يعمل 

بيئي  اأثر  وباأقل  اأكرب  بكفاءة  مواردها  ا�صتخدام  اإىل 

والت�صميم  الطاقة  يف  »الريادة  برنامج  ويوفر  ممكن. 

البيئي«)LEED( ، وهو نظام ت�صنيف للمباين اخل�صراء 

البيئي  لالأداء  ثالث  طرف  من  تدقيقًا  دوليًا،  معروف 

الطاقة  ا�صتهالك  �صمنها  من  مهمة،  معايري  عرب  للمباين 

الهواء  ونوعية  الكربون  اأوك�صيد  ثاين  وانبعاثات  واملياه 

الداخلي وا�صتعمال املوارد. 

ا�صتخدام  على  موؤ�صرًا  للفنادق  »ليد«  برنامج  وي�صكل 

املياه والطاقة، ومواد التنظيف واملمار�صات املف�صلة بيئيًا، 

وجودة  النفايات،  واإدارة  امل�صتدامة،  ال�صراء  و�صيا�صات 

حوافز  الربنامج  تدعم  عدة،  بلدان  يف  الداخلية.  البيئة 

�صريبية مل�صاريع القطاعني اخلا�س والعام، ما ي�صاعد على 

قبل  من  املرخ�س  والتحديث  البناء  تكاليف  بع�س  حتمل 

»ليد«. يف هذا ال�صياق، متكن الربنامج من توفري حوافز 

البناء.  يف  خ�صراء  ممار�صات  لتبّني  للمطّورين  مالية 

العربية،  البلدان  يف  اأي�صًا  النموذج  هذا  يّتبع  اأن  ويوؤمل 

حيث ميكن ربط عملية الرتخي�س بحوافز مالية. 

احلكومية  التنظيمية  الهيئات  بني  الت�صنيف  يجمع 

من  و�صواهم  واملهند�صني  املالية  واملوؤ�ص�صات  واملطّورين 

ذات  ال�صياحية  االأن�صطة  �صل�صلة  يف  امل�صالح  اأ�صحاب 

القيمة امل�صافة، التي توفر غالبًا فر�صًا كبرية لتبادل املعرفة 

واخلربات. وقد جتعل برامج الت�صنيف نف�صها �صهلة املنال 

اإىل  ال�صغرية  الفنادق  من  كلها،  ال�صياحية  للموؤ�ص�صات 

ال�صركات الكبرية. لكن ال بد من اأن تقوم احلكومات بدور 

طورها  التي  »ا�صتدامة«  فمبادرة  لها،  الرتويج  يف  فعال 

ورّوج لها جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين هي منوذج 

جيد ميكن اتباعه واالقتداء به يف املنطقة العربية. 

V. ا�ستنتاجات وتو�سيات

ال�صياحة �صناعة رائدة �صريعة النمو يف اقت�صادات معظم 

يف  وملحوظ  كبري  ب�صكل  ت�صاهم  وهي  العربية.  البلدان 

ي�صبح  و�صوف  الوظائف.  وخلق  االقت�صادي  التنويع 

التحول نحو اقت�صاد ال�صياحة اخل�صراء واقعًا حني يدرك 

حجم  الرحالت  وم�صّغلو  وال�صياح  احلكومات  من  كل 

خ�صراء،  ومعايري  ممار�صات  تبّني  عن  الناجتة  االأرباح 

�صليمة  بيئية  مبادىء  بتطبيق  التزامًا  اأكرث  وي�صبحون 

وم�صتدامة. 
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ختامًا، من املهم االإ�صارة اإىل اأن معظم الن�صاطات املبا�صرة 

يف  ي�صاهم  اأن  ميكن  ال�صياحة  قطاع  يف  املبا�صرة  وغري 

املوؤ�ص�صات  عمليات  ذلك  ويت�صمن  اخل�صراء.  ال�صياحة 

وميكن  املتكاملة.  ال�صياحة  مراكز  وكذلك  ال�صغرية، 

ومراكز  النطاق  الوا�صعة  ال�صياحة  مطّوري  اإن  القول 

�صياحية  اأمناط  تبني  على  قادرون  املتكاملة  ال�صياحة 

والوفرة  واملوارد  االأموال  توفر  اإىل  نظرًا  ا�صتدامة،  اأكرث 

الالعبني.  ل�صغار  متاحة  تكون  ال  قد  التي  االقت�صادية 

�صياحة  نحو  وال�صغرية  الكبرية  ال�صركات  تتحول  �صوف 

م�صتدامة بيئيًا فقط اإذا توفر مناخ عمل مالئم وجمموعة 

كفاءة  يف  اال�صتثمار  ت�صجع  حتفيزية  وتدابري  قوانني 

والنظيفة،  املتجددة  الطاقة  وم�صادر  واملياه،  الطاقة 

اخل�صراء،  واملباين  تدويرها،  واإعادة  النفايات  وتقليل 

وحماية التنوع البيولوجي، واحلفاظ على االإرث الثقايف، 

والتنمية املحلية.

واملوؤ�ص�صات  اخلا�س  القطاع  مطّوري  �صيطرة  رغم  وعلى 

دور  يبقى  ال�صياحة،  على  احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية 

احلكومة جوهريًا خللق مناخ ا�صتثماري موؤيد للتخ�صري. 

والتنظيم  الرتخي�س  �صلطة  متلك  العربية  فاحلكومات 

واملعاقبة، بينما تقدم حوافز لدعم اال�صتثمار يف م�صاريع 

االلتزام،  اإىل  حاجة  ثمة  اخل�صراء.  التحتية  البنى  تطوير 

واالإرادة ال�صيا�صية �صوف تقوم بذلك. 

على املدى الق�صري، يجب اأن تكون احلكومات قادرة على 

مبادىء  لتت�صمن  املوجودة  والقوانني  القواعد  اإ�صالح 

مثل  اجلودة،  �صمان  برامج  وتربط  االأخ�صر،  االقت�صاد 

وم�صادر  واملياه  الطاقة  كفاءة  مبعايري  الفنادق،  ت�صنيف 

الطاقة املتجددة وتقليل النفايات وتدويرها. اإن ربط حوافز 

اال�صتثمار يف ال�صياحة مبعايري االأداء االأخ�صر مهم غالبًا 

ولتقدمي  ربحية.  �صيناريوات  وخلق  امل�صتثمرين  لك�صب 

احلكومات  على  يجب  القطاع،  لتخ�صري  اإ�صايف  دعم 

العربية جمع جميع اأ�صحاب امل�صالح معًا من اأجل توحيد 

اجلهود وت�صجيع تبادل التجارب ون�صر اأف�صل املمار�صات.

العاملي  النمو  ُينتج  �صوف   ،)2011( »يونيب«  وفق 

»العمل  �صيناريو  ظل  يف   2050 �صنة  حتى  لل�صياحة 

املئة،  الطاقة بن�صبة 111 يف  املعتاد« زيادة يف ا�صتهالك 

وانبعاثات غازات الدفيئة بـ105 يف املئة، وا�صتهالك املياه 

بـ150 يف املئة، والتخل�س من النفايات ال�صلبة بـ252 يف 

املئة. ومع ا�صتثمار يف ال�صياحة اخل�صراء ي�صاوي 0.2 يف 

�صوف  احلايل،  العاملي  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة 

»العمل  �صيناريو  ال�صياحة  �صوق  يف  النمو  معدل  يفوق 

»يقتطع  اأن  يتوقع  حني  يف  املئة،  يف   7 بن�صبة  املعتاد« 
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و44  املياه،  ال�صتهالك  املئة  يف   18 نحو  ال�صيناريو  من 

املئة  يف  و52  عليها،  والطلب  الطاقة  الإمدادات  املئة  يف 

 .)UNEP. 2011( الكربون«  اأوك�صيد  ثاين  النبعاثات 

اإىل تخ�صي�س راأ�صمال  وهذا ي�صلط ال�صوء على احلاجة 

اأكرث ا�صتدامة بيئيًا.  اإىل �صياحة  لتمكني انتقال م�صتقر 

وللهيئات  لل�صركات  الطوعية  للربامج  ميكن  حني  ويف 

عن  بديل  ال  فاإنه  التمويل،  بع�س  توفري  املانحة  الدولية 

بال�صراكة  التمويل  توفري  م�صوؤولية  احلكومات  تويل 

مالية  موؤ�ص�صات  تقدمها  وبحوافز  اخلا�س  القطاع  مع 

�صراكة  لربامج  ميكن  اأخ�صر.    ائتمان  �صكل  على 

القطاعني العام واخلا�س اأن توفر و�صيلة جذابة لت�صجيع 

امل�صتثمرين واملطّورين على تبّني �صياحة خ�صراء وتوفري 

االأخ�صر  املال  راأ�س  ا�صتعمال  وميكن  الالزم.  التمويل 

والوحدات  االأخ�صر،  والبناء  الت�صميم  يف  لال�صتثمار 

ال�صم�صية لت�صخني املياه، ومعدات اإعادة تدوير النفايات، 

وجتهيزات كفاءة املياه والطاقة.

يتطلب التطبيق الفعال ال�صرتاتيجيات ال�صياحة اخل�صراء 

املوؤ�ص�صاتي.  والتن�صيق  التعاون  من  عالية  م�صتويات 

ال�صياحة  عن  امل�صوؤولة  احلكومية  الهيئة  توفر  اأن  ويجب 

اأخرى  وزارات  مع  تعمل  بينما  املوؤ�ص�صاتي،  العمل  اإطار 

النفايات  واإدارة  والطاقة  املياه  قطاعات  م�صوؤولية  تتوىل 

التجارة  وغرف  حكومية  �صلطات  مع  وكذلك  والنقل، 

املحلية، لتن�صيق تطبيق املعايري واالمتثال بها.   

وي�صتدعي التطبيق الفعال لالقت�صاد االأخ�صر بناء قدرات 

القطاعني العام واخلا�س. ومن املهم ت�صليط ال�صوء على 

�صرورة تدريب فريقني هما: املفت�صون البيئيون وموظفو 

اإ�صاعة  على  القدرة  اإىل  املفت�صون  يحتاج  حيث  ال�صيافة، 

الثقة ونقل املعرفة لدى التحقق من امتثال م�صاريع القطاع 

اخلا�س باملعايري البيئية. وُيطلب من موظفي ال�صيافة اأن 

بهم،  املحيطة  املادية  بالبيئة  مبا�صر  ات�صال  على  يكونوا 

وميكن لقراراتهم اأن حتدث فارقًا كبريًا. 

الثقافية  وكذلك  االإيكولوجية،  لل�صياحة  الرتويج  ينبغي 

ودعمهما  خا�س،  ب�صكل  املحلية  املجتمعات  اإىل  املرتكزة 

مهمان  م�صدران  فهما  العربية،  احلكومات  قبل  من 

جزء  تخ�صي�س  ويجب  البيئة.  حماية  م�صاريع  لتمويل 

االأموال  جمع  اأجل  من  كهذ  ن�صاطات  عائدات  من  �صغري 

الثقايف.  االإرث  على  واحلفاظ  البيولوجي  التنوع  حلماية 

والأن ال�صياحة االإيكولوجية تكون غالبًا يف مناطق مهمة 

الفقر  تخفي�س  يف  ت�صاهم  فهي  نائية،  مواقع  يف  اأو  بيئيًا 

انخراط  ل�صمان  مهمة  وهي  والوظائف.  املجتمع  وتنمية 

املجتمع يف خمتلف نواحي تطوير امل�صاريع.  

االأبحاث واالبتكارات غاية يف االأهمية لتح�صني ممار�صات 

االقت�صاد االأخ�صر. وعلى رغم ا�صتهدافهما كفاءة الطاقة 

يف قطاعي النقل والبناء، ثمة حاجة اإىل مزيد من االبتكار 

ومنتجات  خدمات  ويف  والرفاهية  ال�صيافة  قطاعي  يف 

املثال، �صوف  �صبيل  الزبائن وحاجاتهم، على  اأذواق  تلبي 

اال�صطناعية  الغولف  مالعب  حول  االأبحاث  تكون 

مع  اال�صتهالك،  لتخفي�س  جدًا  منا�صبة  للبيئة  ال�صديقة 

فهم اأف�صل حلاجات االأفراد وتوقعاتهم.     
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هي  �مل�شافرين  معظم  �أذهان  يف  �لأردن  عن  �ملر�شومة  �ل�شورة  تز�ل  ل 

و�دي  بادية  ما منظر  و�إىل حّد  �لبرت�ء وجر�س،  �لأثرية يف  �ملو�قع  �شورة 

�لأردنية  �ل�شياحة  ل�شناعة  �لأ�شا�شية  �ملعامل  هي  تلك  ظّلت  فقد  رم. 

�لآن لتنويع قاعدته  �لأردن ي�شعى  �أن  �ل�شنني. غري  على مدى ع�شر�ت 

�ل�شياحية يف �إطار �لإ�شرت�تيجية �لوطنية لل�شياحة، فيما �أخذت �ل�شياحة 

�لبيئية تلعب دور�ً هامًا يف �إيجاد �أماكن جديدة جذ�بة لل�شّياح.

و�لالفت �أن تطوير قطاع �ل�شياحة �لبيئية تتوّله، ب�شورة رئي�شية، 

موؤ�ش�شة غري حكومية عريقة، هي �جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة 

�لتي ما �نفّكت تطّور م�شاريع �ل�شياحة �لبيئية، على مدى �ل�شنو�ت 

�لبيئة  حماية  يف  جهودها  لتعزيز  وذلك  �لأخرية،  ع�شرة  �خلم�س 

�لطبيعية يف مناطق �لبالد كافة. طّورت �جلمعّية – من خالل ذر�عها 

�لقت�شادية ذ�ت �ل�شم �لتجاري �خلا�س بها، »برية �لردن«، ومب�شاركة 

مناطق  �شت  يف  �ل�شياحية  �لن�شاطات   – �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومة 

�ل�شيافة  �ل�شغرية وبيوت  �لفنادق  من  رئي�شية ت�شمل عدد�ً  حممية 

�لفريدة �لت�شميم ومو�قع �ملخّيمات. و�أبرز تلك �ملناطق حممية �شانا 

للمحيط �حليوي �لتي نالت، منذ تاأ�شي�شها يف �لعام 1994، �أربع جو�ئز 

�لتابعة  �ملو�قع  �مل�شتد�مة. جتاوز عدد زو�ر  �ل�شياحة  عاملية يف جمال 

�لعام 2010، مما  �مللكية حلماية �لطبيعة 137000 ز�ئر يف  للجمعية 

�أدخل للجمعية مليون دينار �أردين، علماً باأن هذ� �لربنامج �ل�شياحي 

حلماية �لطبيعة قد دعم، يف �لعام 2010، ما يزيد على 16000 �شخ�س 

غّطى  قد  هذ�  �لدخل  م�شدر  �إن  كما  �لفقرية.  �لريفية  �ملجتمعات  من 

�أي�شًا �أكرث من 50% من �لتكاليف �ل�شنوية للمحافظة على �لطبيعة 

يف �لعام نف�شه. ُيظهر �ل�شكل ب1 بيانًا باملبالغ �لتي دخلت �ملجتمعات 

�ليدوية خالل  و�ل�شناعات  و�لتوظيف  �ل�شياحة  �شانا من  �ملحلية يف 

فرتة 5 �شنو�ت.

ع�شر جديد يف فل�شفة حماية �لطبيعة

حماية  �أمر  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعية  �حلكومة  فّو�شت  لقد 

�لنظم �لبيئية يف �لأردن و�إد�رتها. وهي بذلك من �ملنظمات غري �حلكومية 

�لتفوي�س  هذ�  مبثل  حتظى  �لتي  �لعاملي،  �ل�شعيد  على  �ملعدودة، 

مناطقها  �إد�رة  على  عقود،  عدة  خالل  �جلمعية،  عملت  �لوطني. 

على  مة  وحمرَّ م�شّيجة  فكانت  معزولة،  نة  حم�شّ مو�قع  كاأّنها  �ملحمية 

. �نقلب هذ� �لو�شع 
)1(

�جلمهور ومل يكن للمجتمعات �ملحلية دخل بها

ر�أ�شًا على عقب بعد موؤمتر ريو )موؤمتر �لأمم �ملتحدة �ملعني بالبيئة( 

�لتفاقية  على  �لأردن  توقيع  فبعد  �لبيئي.  �لتنّوع  ب�شاأن  و�لتفاقية 

�أّول دولة يف �ل�شرق �لأو�شط مُتنح م�شروعًا جتريبيًا بقيمة عّدة  غدت 

�إقليمي  ماليني من �لدولر�ت من مرفق �لبيئة �لعاملي لتطوير منوذج 

للحماية �ل�شاملة و�لتطوير. ترّكز �مل�شروع على حممية �شانا للمحيط 

�حليوي، يف جنوب �لأردن، حيث جرى لأّول مّرة يف �لعامل �لعربي ربط 

�ملحيط  يف  �لقت�شادي   – �لجتماعي  بالتطوير  حممية  منطقة  �إن�شاء 

�ملحّلي. وقد كانت هذه �ملبادرة �لر�ئدة �إيذ�نًا ببدء عهد جديد يف مفهوم 

�ملحافظة على �لطبيعة، وهو ما تو��شل �جلمعية �لقيام به حتى �ليوم. 

ومن �إجناز�ت �جلمعية، على وجه �خل�شو�س، �إطالقها تطوير �ل�شياحة 

ال�سياحة حلماية الطبيعة – التجربة االأردنية
اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

مد�خيل �ملجتمعات �ملحلية من حممية �شانا �لطبيعية 2006 – 2010�ل�شكل ب1

دينار اأردين
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�لبيئية كاأد�ة رئي�شية لتعزيز �إد�رة �ملناطق �ملحمية وتوفري �شبل للعمل 

�ل�شكل  يف  �ملحليني.  لل�شكان  �لعي�س  توؤمن  �لطبيعة  بحماية  مرتبطة 

ب2 �شور لبع�س معامل حممية �شانا للمحيط �حليوي.

��شتندت �جلمعية �مللكية �إىل خربتها �ملكت�شبة يف حممية �شانا فاأن�شاأت 

�ملحمية  �ملناطق  جميع  يف  �أعمالها  و�أد�رت  �لبيئية  لل�شياحة  مر�فق 

د�ئمة  �شيافة  بيوت  خم�شة  تدير  �لآن  وهي  �إ�شر�فها.  حتت  �لو�قعة 

دروب  من  �لعديد  �إىل  بالإ�شافة  للزّو�ر،  مر�كز  وثالثة  خمّيمات  وثالثة 

وقد  ب4.  و�ل�شكل  ب3  �ل�شكل  يف  بع�شها  ويظهر  و�لن�شاطات،  �مل�شي 

�أثبتت �جلمعية، بف�شل هذه �لجناز�ت و�مل�شاريع �ملتعددة، �أّن �ل�شياحة 

�لبيئية �أد�ة فاعلة لتحقيق جملة فو�ئد �أهّمها:

• �لتنّوع 	 حماية  يف  ل�شتخد�مها  بها  باأ�س  ل  مد�خيل  ك�شب 

�لبيولوجي.

• وبالتايل 	 �ملحلية،  �ملجتمعات  لأبناء  ومد�خيل  عمل  فر�س  �إيجاد 

على  �ملحافظة  جلهود  ودعمهم  �ملحلّيني  �ل�شكان  تفّهم  زيادة 

�لطبيعة.

• �مل�شاعدة يف زيادة وعي �لأردنيني بجمال ثروة بالدهم �لطبيعية 	

و�أهمّيتها.

• منافع 	 ذي  و�قع  كاأمر  �لطبيعة  على  �ملحافظة  مبد�أ  تر�شيخ 

�حلكوميني  �مل�شوؤولني  �أذهان  يف  وخ�شو�شًا  ملمو�شة  �قت�شادية 

ّناع �لقر�ر. وغريهم من �شُ

»برية �لأردن«

�إذ� كانت فو�ئد �ل�شياحة وثمارها و��شحة جلية، فاإن حتقيقها مل يكن 

�أّخاذة وتر�ثًا ثقافيًا  �لأردن رو�ئع طبيعية  د�ئمًا �شهاًل. ول �شّك باأّن يف 

�أكرث مناطق �لعامل  �أّن �لبالد، يف �لوقت عينه، تقع يف و�شط  �إّل  عريقًا، 

�لتي تعاين من �ل�شطر�بات �ل�شيا�شية وتظل عر�شة للتاأثر بتطّور�ت 

�لأحد�ث �لعنيفة غري �ملتوّقعة يف �ملناطق �ملحيطة بها )وخري �شاهد على 

ذلك �لتدين �لهائل يف �أعد�د �ل�شّياح خالل موجات �ل�شطر�ب �لتي ت�شرب 

منذ  تنّبهت،  قد  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعّية  فاإن  لذ�  �ملنطقة(. 

�لبد�ية، �إىل �أّن �لت�شويق �جلّيد هو �ملفتاح لتمكينها من تنفيذ م�شاريعها 

من  كمعلم  �آنذ�ك  م�شهور�ً  يكن  مل  �لأردن  و�أن  خ�شو�شًا  و��شتد�متها 

معامل �ل�شياحة �لبيئية و�لطبيعية.

�لطبيعة  �شون  مديرية  �شمن  لل�شياحة  وحدة  �أوًل  �جلمعية  �أن�شاأت 

لالهتمام بالدرجة �لأوىل بالعمل مع �أدلء �جلولت �ل�شياحية �لأردنيني 

�لعاملني  �إقناع  يف  �لبد�ية،  يف  �شعوبات،  و�جهت  �أّنها  �إّل  �ملتمّر�شني. 

�ل�شياحة  يف  �جلديدة  �لعمل  فر�س  على  بالإقبال  �ملحليني  �ل�شياحّيني 

معتادون  �لأردنيون  �لعاملون  فهوؤلء  �جلمعية.  تتيحها  �لتي  �لبيئية 

�سان للمخّيم.  ال�سكل ب2: املرافق ال�سياحية يف حممية �سانا. ال�سورة العليا اإىل الي�سار: بيت ال�سيافة. ال�سورة العليا اإىل اليمني: املطبخ واملخزن املخ�سّ

ال�سورة ال�سفلى الي�رسى: ال�سيارة اخلا�سة باملحمية تنقل الأ�سخا�ص بني خمتلف املواقع. ال�سورة ال�سفلى اليمنى: مو�سع املخّيم ووراءه اجلبال.
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على �جلولت �لأثرية �لتقليدية، لذ� مل يرّحبو� بهذ� �ملنطق �جلديد ومل 

ي�شتوعبو� مبد�أ �ل�شياحة �لبيئية وما ي�شتتبعها.

�أو�شاط �شناعة �ل�شياحة،  وملو�جهة هذه �لالمبالة وهذ� �لتحّفظ يف 

و�لإقد�م  باجلر�أة  �لت�شّلح  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعّية  قّررت 

��شمًا  لها يحمل  تابع  �لأردن«، وهو ق�شم خا�س  »برّية  بفكرة  و�أتت 

منتجات  وت�شويق  بتطوير  �لأردن  برية  تخت�ّس  م�شتقاًل.  جتاريًا 

�لجتماعية  �مل�شاريع  من  )وغريها  �لبيئية  �ل�شياحة  يف  �جلمعية 

يف  �لعاملني  من  فريقًا  �لأردن  برية  وّظفت  وقد  �لقت�شادية(.   –
عملها  يف  و�أدخلت  �خلا�س  �لقطاع  من  �لعامة  و�لعالقات  �لت�شويق 

وحتت  بالأد�ء.  �ملتعّلقة  و�حلو�فز  �خلا�س  �لقطاع  عمل  مفاهيم 

»برية  ق�شم  �لنا�س«، متّكن  �لطبيعة... م�شاعدة  �شعار »م�شاعدة 

�لأردن« تدريجًا من حتقيق �أهد�ف �جلمعية وم�شاريعها يف �ل�شياحة 

�لبيئية. ومّت تدريب م�شوؤويل �جلولت �ل�شياحية �ملحليني باملثابرة 

و�ملتابعة، وُعقدت �تفاقات مع �أكرث من 40 �شركة لإر�شال زبائنها �إىل 

ت�شويقية  مبادر�ت  عّدة  �لأردن  برية  �أطلقت  كما  �جلمعية.  مر�فق 

مبتكرة، �أبرزها »مركز برية �لردن« يف قلب �لعا�شمة، عمان. �أُن�ِشَئ 

ي�شًا لهذ� �لغر�س، وهو ُي�شرف على �ملدينة �لقدمية  مبنى �ملركز خ�شّ

وُيعترب حموًر� للمعلومات حول �لن�شاطات �ل�شياحية، وي�شّم متجًر� 

�إنه  �لكامل.  �لطبيعي  للغذ�ء  ومطعمًا  �لطبيعية  للمنتجات  كبرًي� 

و�جهة �شعبية يف و�شط �ملدينة تعك�س منتجات و�أعمال �جلمعية يف 

جمال �ل�شياحة.

 �مل�شائل و�لدرو�س �مل�شتفادة

��شتناًد� �إىل م�شرية 15 عامًا، فاإن �مل�شاكل و�مل�شائل �لرئي�شية �لتي تعيق 

�لأردن  يف  �لبيئة  على  للمحافظة  كاأد�ة  �ل�شحر�وية  �ل�شياحة  تطّور 

�لأوىل، م�شاكل �جتماعية وجتارية ل عالقة مبا�شرة لها  هي، بالدرجة 

رت  ُطوِّ �لتي  �ملحمية  �ملناطق  يف  �لأ�شا�شية  �لبيئية  فاملوؤ�شر�ت  بالبيئة. 

�لن�شاط  بزيادة  �شلبية  عالقة  �أي  �لآن(  )حتى  ُتظِهر  مل  لل�شياحة 

�ل�شياحي. و�ل�شتثناء �لوحيد يتعّلق باأ�شباب رزق �ملجتمع �ملحلي. فقد 

ُظّن �أّن زيادة فر�س �لعمل يف �ل�شياحة �شوف تثني �ل�شكان �ملحلّيني عن 

ا رعي �ملاعز.  ممار�شات ��شتغالل �لأر�س �لتي ت�شّر بالبيئة، وخ�شو�شً

غري �أن هذ� مل يتحّقق حتى �لآن.

، �أي بعد مرور خم�س 
)2(

لت در��شة �أُجريت يف �شانا يف �لعام 2001 تو�شّ

�شنو�ت على بدء �لعمل �ل�شياحي يف �ملنطقة، �إىل �أن �إ�شرت�تيجية �جلمعية 

يف  تفلح  مل  �لبيئية(  �ل�شياحة  فيها  )مبا  �لقت�شادية   – �لجتماعية 

حتقيق تخفي�س ملمو�س لرعي �ملاعز يف �ملحمية. ومع ذلك فاإن �ملوؤلفة 

قد �أ�شارت �إىل �أن �إ�شرت�تيجية �جلمعية »جنحت جناحًا باهًر� يف حت�شني 

مو�قف �ل�شّكان �ملحّليني من �ملحافظة على �لطبيعة ووجود �ملحمّية«.

رّدة فعل  �ل�شياحية  تاأثري�ت م�شاريع �جلمعية  )و�أغرب(  �أبرز  كان من 

�ملناطق  على  �لبيئيني  �ل�شياح  تدّفق  جتاه  �ملحليني  �لأعمال  رجال 

�ملحمية. وهذ� و��شح جًد� يف قرية �شانا حيث حّولت تعاونيات �ل�شكان 

فنادق  �إىل  �لقدمية  �لقرية  بيوت  �لأعمال  �أ�شحاب  من  �لأفر�د  وبع�س 

�شغرية لال�شتفادة من �ل�شهرة �ملتنامية ملحمية �شانا للمحيط �حليوي 

�إن  – ل بل  كمق�شد �شياحي هاّم. وهذ� �لعمل بحّد ذ�ته لي�س م�شكلة 

�مل�شاريع مل  �أ�شحاب هذه  �أن  – غري  به عادًة وتتبّناه  �جلمعّية ترحب 

يكرتثو� مطلًقا ل�شورة �لقرية �ملعمارية و�لتاريخية و�ل�شكلية، و�لنتيجة 

موؤذًيا  منظًر�  ت�شّكل  �أ�شبحت  �لتي  �ل�شيافة  وبيوت  �لفنادق  هذه  هي 

للعني. فبالإ�شافة �إىل �أعمال �لرتميم غري �ملتجان�شة، �أقحمت تلك �مل�شاريع 

�إ�شافات �شغرية  �أنو�ر �لنيون وجمموعات  يافطات متنافرة وحباًل من 

متناثرة. وهذه جميًعا ت�شّوه �ل�شورة �لعمر�نية لهذه �لقرية �لتي تعود 

�إىل �لعهد �لعثماين. كما �إن �لفنادق �ملحلية �أخذت توّظف ن�شاء من خارج 

مع  يتنافى  وهذ�  و�خلدمة،  و�لرتتيب  �لنظافة  باأعمال  للقيام  �لقرية 

�ملحلّيني.  �لعمل لل�شكان  �ل�شياحة يف توفري فر�س  �ملرجّوة من  �لفو�ئد 

وقد ن�شاأ عن هذه �لتطّور�ت، وكذلك عن �لتناف�س على �لزبائن، عد�و�ت 

ونز�عات بني �ملالكني و�لعائالت. كما تعّر�شت �جلمعية لالنتقاد لأنها 

ح�شرت �أعمال �لتطوير يف د�خل �ملناطق �ملحمية.

لالأردنيني. ف�شيا�شة  بالن�شبة  �لأ�شعار  �أخرى هامة هي  وثّمة م�شكلة 

و�لإقامة  �لدخول  ر�شوم  لتحديد  �جلمعية  تتبعها  �لتي  �لت�شعري 

و�لن�شاطات ت�شتند �إىل ما حتتاجه لتغطية تكاليف ت�شغيل كل �ملر�فق 

�ملحمية. ويف  �ملناطق  �إد�رة  �لكايف لدعم كلفة  �لدخل  �ل�شياحية وتاأمني 

القدمية وبالعمارة  القوافل  املتاأّثر بخانات  البيئي  نُزل فينان  ال�سكل ب3: 

اليمنية، وهو ي�سّم 26 غرفة خمتلفة الأ�سكال بطريقة مدرو�سة. ا�سُتخدمت 

يف ت�سميمه عدة و�سائل �سديقة للبيئة منها اأنظمة الطاقة ال�سم�سية والعزل 

الفائق والتهوية ال�سلبية. ونظرًا لعدم ربط النزل بال�سبكة الكهربائية فاإّنه 

ا حامًلا جّذاًبا لل�سياح. ونزل فينان  ا خا�سً ُي�ساء ليًل بال�سموع، مما ي�سيع جوًّ

هو اأّول مرفق تابع للجمعية يتم تلزمي اإدارة اأعماله للقطاع اخلا�ص.
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�أّن هذه �لأ�شعار ُتعترب متدّنية وفًقا للم�شتويات �لعاملية )معّدل  حني 

�شكان  ملعظم  بالن�شبة  مرتفعة  فهي  دولًر�(   70 مزدوجة  غرفة  �أجرة 

�أّنها، باأ�شعارها �لعالية، ُتق�شي ق�شًما  �لأردن. ولذ� فاإن �جلمعية ُتّتهم 

كبرًي� من �ملجتمع �لأردين. وهذه م�شاألة هامة جًد� بالن�شبة ملنظمة غري 

حكومية �أُنيطت بها م�شوؤولية �إد�رة مو�قع تر�ث وطني نيابًة عن �لبالد 

باأ�شرها، علًما باأن �لدخول �إىل مثل هذه �ملو�قع هو بالفعل حّق طبيعي 

لكل مو�طن �أردين. و�لو�قع �أّن فكرة حتّول �جلمعية �إىل »�لعمل �لتجاري« 

من �أجل �ملحافظة على �لطبيعة لي�شت فكرة م�شت�شاغة لدى �جلميع، 

ومنهم بع�س موظفي �جلمعية نف�شها �لذين �أخذو� ي�شعرون �أنها بد�أت 

تبتعد عن هدفها يف حماية �لطبيعة وعن جذورها كجمعية �أهلية. لذلك 

�شعت �جلمعية لإز�لة هذ� �لإجحاف يف �لت�شعري، فاأقّرت �أ�شعاًر� خمّف�شة 

لالأردنيني و�أن�شاأت �ملزيد من مر�فق »�لدرجة �ل�شياحية«. 

و�جهتها  فقد  �لتجاري  �لعمل  �إىل  �أهلية  جمعية  من  �لتحّول  تهمة  �أّما 

�خلا�س  للقطاع  �لأردن«  »برية  عمليات  تلزمي  يف  بال�شروع  �جلمعية 

ليتاح لها زيادة �لهتمام مبهّماتها �لأ�شا�شية. �إّل �أن �جلمعية لن تتخّلى 

و�شوف  �لبعيد  �ملدى  على  لبقائها  كدعامة  بال�شياحة  �لتم�ّشك  عن 

تو��شل دعم �مل�شاريع �ل�شياحية يف �ملناطق �ملحمية بال�شر�كة مع �لقطاع 

�خلا�س.

)1( هذا با�ستثناء حممية ال�سومري للأحياء الربية التي كانت ت�سّم جمموعة 

من احليوانات وكانت مفتوحة للزّوار وجمموعات طلب املدار�ص.

املتحدة،  الوليات  يونغ،  بريغام  نايت، جامعة  اأمربيل  ر�سالة ماج�ستري،   )2(

.2001

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

ال�سكل ب4: تتمّيز املرافق ال�سياحية التي اأجنزتها اجلمعية موؤّخرًا بتنوع اأ�ساليبها املعمارية. يف الأعلى اإىل الي�سار: �ساليه خ�سبي يف حممية غابات عجلون. 

اأعيد  اإىل اليمني: �ساليهات ذات قبب ف�سّية يف املوجب على �ساطئ البحر امليت. يف الأ�سفل: نزل الأزرق يف البادية ال�رسقية، وهو مبنى قدمي  يف الأعلى 

ترميمه، وكان الربيطانيون قد بنوه، يف اأربعينات القرن املا�سي، ليكون م�ست�سفى ميدانيًا ع�سكريًا.
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العمل  من  بّد  ال  التحّول  ذلك  وت�سهيل  االأخ�سر  االقت�ساد  اإىل  للتحّول  املجال  اإتاحة  اأجل  من 

مبجموعة تدابري. وتتوقف طريقة حتديد هذه التدابري وترتيب اأولوياتها وتطبيقها على �سياق 

ال�سيا�سات وو�سعية املوؤ�س�سات ال�سائدة والظروف املحّددة القائمة يف البلد املعني. واإىل جانب 

تطويرها  ينبغي  املحدد  البلد  حلاجات  وفقًا  لة  مف�سّ العامة  ال�سيا�سات  تدابري  جمموعة  كون 

مه. مة ليدعم بع�سها بع�سًا ويتمِّ بحيث تكون خمتلف االإجراءات واالأدوات م�سمَّ

1- االقت�ساد ال�سيا�سي

يف اأي نظام �سيا�سي هناك دائمًا من يقاوم التغيري ويحّبذ املحافظة على الو�سع الراهن. وقد 

يكون هوؤالء اأفردًا يف منا�سب عليا يرون اأّن اأي تغيري اأو حتّول كبري يف ال�سيا�سة ي�سكل تهديدًا 

اأن تتكّبد خ�سائر  الفئة �سركات كربى تخ�سى  ال�سيا�سي وم�ساحلهم. كما ت�سّم تلك  لنفوذهم 

ب�سبب التبّدالت الكربى يف ال�سيا�سة. لذا يحاول هوؤالء االأفراد وال�سركات ح�سد املعار�سة ل�سّد 

الطريق على اأي تغيري ينجم عنه خ�سارة النفوذ اأو املال، حتى ولو كان هذا التحّول مل�سلحة اأغلب 

النا�س والبالد ب�سكل عام. لذا من ال�سروري جدًا اأن يتنّبه وا�سعو ال�سيا�سات لهذه الفئات واأن 

يّتخذوا االإجراءات الكفيلة باحتواء و/اأو جمابهة كل املحاوالت التي تعرت�س التغيري.

2- البيئة االقت�سادية الكلية

االأعمال  واأ�سحاب  امل�ستثمرين  جلذب  �سروريًا  �سرطًا  واآمنة  م�ستقّرة  بيئة  وجود  ُيعترب 

وم�ستقّر  �سّفاف  اقت�سادي  مناخ  تاأمني  طريق  عن  ذلك  حتقيق  وميكن  واالأجانب.  املحليني 

وخا�سع للم�ساَءلة. فال بّد، من اأجل جذب راأ�س املال االأجنبي، خ�سو�سًا للقطاعات اجلديدة 

واالبتكارية، من توافر نظام مايل وا�سح ميكن التنّبوؤ به يتمّيز باأ�سعار �سرف م�ستقّرة واأنظمة 

ة باال�ستثمارات يف خمتلف القطاعات وحتويل االأموال. وينبغي العمل بحوافز لل�سوق  خا�سّ

اأن �سوق ال�سندات �سعيفة وهزيلة،  لت�سجيع اال�ستثمار، ففي معظم بلدان املنطقة مثاًل نرى 

والطويلة  الكربى  امل�ساريع  يف  اخلا�س  والقطاع  احلكومي  القطاع  م�ساركة  يعرقل  ما  وهذا 

.
1
االأجل

3- املقاربة املتكاملة

االعتبارات  دمج  ي�سمن  اأن  وتطبيقها  ال�سيا�سات  لتطوير  متكاملة  مقاربة  اإقرار  �ساأن  من 

البيئية واالجتماعية يف ال�سيا�سات القطاعية واالقت�سادية الكلية. ال بّد من الكّف عن التعامل 

ال�سائدة. ويجب عدم  ال�سيا�سات االقت�سادية  البيئية واالجتماعية مبعزل عن  مع االعتبارات 

جعل املكا�سب املالية واالقت�سادية ق�سرية املدى املحّرك االأ�سا�سي يف ر�سم ال�سيا�سات القطاعية 

اأ�سا�سية  اعتبارات  حول  ال�سيا�سات  ت�سكيل  عملية  تتمحور  اأن  وينبغي  الكلية.  واالقت�سادية 

مثل العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر والتوزيع العادل للرثوة واملحافظة على البيئة ورفاهية 

ملحق

تدابري ال�سيا�سات العامة 

للتحول اإىل القت�ساد الأخ�سر
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اأن  ميكن  التي  االأدوات  اأهم  ومن  فعاًل.  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اأردنا  اإذا  وذلك  االإن�سان، 

اأجل  من  ال�سيا�سات  وو�سع  التقومي  تكامل  هي  اإليها  وت�سعى  الوطنية  املوؤ�س�سات  ت�ستخدمها 

التنمية امل�ستدامة، وذلك الإتاحة التحّول اإىل االقت�ساد االأخ�سر.

4- االأنظمة

وتطبيق  لتنظيم  البلدان  من  كثري  يف  امل�ستخدمة  االأ�سا�سية  االأدوات  هي  والقوانني  االأنظمة 

ال�سيا�سات، مبا فيها ال�سيا�سات البيئية. ينبغي و�سع االأنظمة لدعم التدابري االأخرى، ومنها 

حوافز ال�سوق.

اإىل االقت�ساد االأخ�سر ينبغي، عند  اإطار تنظيمي فّعال يدعم التحّول  اإىل  ل  التو�سّ اأجل  ومن 

و�سع االأنظمة، اأخذ النقاط التالية بعني االعتبار:

• م�ساندة البحث والتطوير وا�ستخدام التقنيات البيئية.	

• تن�سيق االأن�سطة بني االأجهزة احلكومية و تو�سيح حدود م�سوؤوليات كّل منها.	

• بالبيئة 	 املتعّلقة  الق�سايا  يف  املحلي  ال�سعيد  على  امل�سوؤولني  �سلطات  تعزيز  �سرورة 

ثات البيئية حتى م�سادرها. وقدراتهم يف مالحقة امللوِّ

• مة ملراعاة 	 ينبغي اأن تكون االأنظمة املطروحة لتوفري قواعد �سلوك ملخلتف القطاعات م�سمَّ

االعتبارات البيئية واالجتماعية والتنموية.

• يجب االحتياط ملجمل التكاليف الناجمة عن االأنظمة وانعكا�ساتها على االقت�ساد والبيئة 	

وخمتلف �سرائح ال�سكان.

• ت�سمني االأنظمة ن�سو�سًا وا�سحة حول حقوق امللكية وحقوق اال�ستفادة من االأرا�سي الزراعية 	

واملراعي وم�سائد االأ�سماك والغابات لت�سجيع ا�ستخدامها واإدارتها بال�سكل املالئم.

5- حوافز ال�سوق

اخل�سراء  املمار�سات  نحو  واال�ستهالك  االإنتاج  اأمناط  لدفع  املحّفزة  التدابري  ا�ستخدام  يتزايد 

زة على اأدوات مثل ال�سرائب واالإعانات املالية واالأجور والر�سوم  وامل�ستدامة. ت�ستمل التدابري املحفِّ

والرخ�س القابلة للتداول والو�سم البيئي واملدفوعات مقابل خدمات النظام االإيكولوجي. كما اإن 

اعتماد التعرفات التف�سيلية الإمدادات الطاقة املتجّددة واأنظمة العدادات هي من االأدوات املحّفزة 

اأجرًا  ينالون  فامل�ستهلكون  املتجّددة،  الطاقة  تقنيات  يف  اال�ستثمار  على  احلّث  يف  ت�ساهم  التي 

ه مثل هذه االأدوات بحيث  ن اأن توجَّ مقابل توليد الطاقة الزائدة عن حاجتهم املنزلية. وُي�ستح�سَ

من  كثري  ويف  واالقت�سادية.  واالجتماعية  البيئية  االعتبارات  وتراعي  لالأنظمة  مكّملة  تكون 

التقليدية  ال�سرائب  البيئية( ُتطرح متمّيزًة عن  احلاالت ال تزال ال�سرائب اخل�سراء )ال�سرائب 

اأاّل تكون حتقيق الدخل للحكومة  االأ�سا�سية من فر�س ال�سرائب يجب  الغاية  الرمادية. لكن  اأو 

فح�سب، بل اأي�سًا من اأجل تعديل اأمناط ال�سلوك وتوجيهها نحو ا�ستدامة اال�ستهالك واالإنتاج. 

لذا بداًل من فر�س ال�سرائب على الدخل والعمل ينبغي و�سع ال�سرائب الإيقاف الت�سّرفات ال�ساّرة 

بالبيئة. كما ينبغي بذل عناية خا�سة العتبارات العدل واالإن�ساف وتوزيع العبء ال�سريبي على 

خمتلف �سرائح املجتمع وفقًا لفئات الدخل والقدرة على التحّمل.

6- اإ�سالح االإعانات

من اأهّم اأ�سباب ت�سّوهات ال�سوق التي ت�ساهم يف عدم كفاءة توزيع املوارد وا�ستخدامها االإعانات 
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من�ساآت  لكفاءة  الرئي�سية  العوائق  من  هي  املالية  االإعانات  فاإن  الدويل  للبنك  وفقًا  ال�ساّرة. 

.
2 

الطاقة واملياه واال�ستثمار يف الطاقة املتجّددة

وينبغي اأخذ النقاط التالية بعني االعتبار من اأجل اإ�سالح االإعانات املالية:

• اأو تعريفات 	 حتديد االإعانات و�سبطها الأن بع�سها قد يكون على هيئة دعم مايل مبا�سر 

خمّف�سة اأو ر�سوم خمّف�سة للمنافع.

• التمييز بني االإعانات ال�ساّرة واالإعانات التي تدعم اأن�سطة التنمية امل�ستدامة.	

• اإعداد اإ�سرتاتيجية الإ�سالح االإعانات مع االهتمام الكّلي مب�ساعفاتها.	

• ر�سد مفاعيل اإ�سالح االإعانات.	

• املنح 	 اخل�سراء  االإعانات  وت�سمل  ال�ساّرة.  االإعانات  من  بداًل  خ�سراء  اإعانات  اعتماد 

يف  اال�ستثمارات  لت�سجيع  ال�سريبية  احل�سومات  اأو  والتخفي�سات  والقرو�س  املبا�سرة 

.
3
القطاعات اخل�سراء

• جعل االإ�سالحات جزءًا من حزمة حوافز وتدابري نظامية هادفة اإىل تخفي�س التاأثريات 	

ال�سلبية على الفقراء وعلى القدرة التناف�سية.

• رّدة 	 اأو  حمتمل  رف�س  اأي  جمابهة  اأجل  من  بها  والعمل  االجتماعية  للحماية  اآلية  تطوير 

فعل �سلبية من قبل النا�س عمومًا.

7- تطوير املوارد الب�سرية

توظيف راأ�س املال الب�سري �سرط حيوي و�سروري لالنتقال اإىل »االقت�ساد االأخ�سر«. ينبغي 

جمموعات  ت�سميم  على  قادرة  فنية  كوادر  توفري  على  التاأكيد  نحو  القدرات  تعزيز  يتوّجه  اأن 

تكامل  على  الت�سديد  ويجب  امل�ستدامة.  التنمية  حتقيق  اىل  تهدف  عامة  �سيا�سات  تدابري 

االعتبارات البيئية واالجتماعية مبا يف ذلك اعتبارات االإن�ساف والعدالة االجتماعية يف اأعمال 

التخطيط واتخاذ القرارات. كما يجب تركيز اجلهود على تعزيز القدرات التي متّكن من تطوير 

مة لال�ستفادة الق�سوى من اال�ستثمار يف البنية التحتية البيئية. ال�سيا�سات امل�سمَّ

تنتج  كي  جتديد  اإىل  بحاجة  العربي،  العامل  يف  التعليم،  اأنظمة  اأن  اإىل  املجال  هذا  يف  وي�سار 

مناهج درا�سية تلبي الطموحات احلالية والتحّديات امل�ستقبلية. فال حاجة لتدري�س اجلوانب 

االخت�سا�سات.  كافة  يف  اإدماجهما  يجب  بل  منف�سلني،  كاخت�سا�سني  واالجتماعية  البيئية 

ي�سمل  وهذا  واملتوّقعة.  احلالية  ال�سوق  احتياجات  واملهنية  اجلامعية  املناهج  تلّبي  اأن  وُينتظر 

وحتلية  التدوير  واإعادة  املياه  ا�ستخدام  وكفاءة  الطاقة  وكفاءة  املتجّددة  الطاقة  يف  اخلربة 

املياه والزراعة امل�ستدامة والتقنيات النظيفة والعمليات واملمار�سات ال�سناعية املالئمة للبيئة 

بتعليم  البدء  وينبغي  اخل�سراء.  والعمارة  واملدن  اخل�سراء  واملوا�سالت  البيئية  وال�سياحة 

اأن ت�سمل هذه  التدريب، على  اأدوات اال�ستدامة ومنهجّياتها يف املدار�س واجلامعات ومراكز 

وحتليل  املتكاملة/امل�ستدامة،  والتقييمات  املتكاملة،  ال�سيا�سات  و�سع  واملنهجّيات:  االأدوات 

االإيكولوجي  والنظام  للبيئة،  االقت�سادي  والتقييم  ال�سوق،  حوافز  وا�ستخدام  احلياة،  دورة 

اأخرى.  اأدوات  جانب  اإىل  املتكاملة،  واالقت�سادية  البيئية  واملحا�سبة  يوّفرها،  التي  واخلدمات 

وعالوًة على ذلك ُينتظر اأن يهدف التعليم اإىل ت�سجيع التفكري امُلبِدع والبحث والتطوير.

8- التكنولوجيا واالبتكار

على امل�ستوى العاملي احلايل، تبلغ اال�ستثمارات يف البحث والتطوير وتطبيق التقنيات حدود 

قطاع  اإىل  التحول  حتقيق  اأجل  ومن  واخلا�س.  العام  القطاعني  يف  �سنويًا  دوالر  بليون   12.5

للقدرات  ما�سة  حاجة  هناك  باأن  علمًا   ،
4
ثالثة اأو  �سعفني  الرقم  هذا  زيادة  ينبغي  اأخ�سر  طاقة 
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اإىل  بالتحّول  القيام  اأجل  من  بيئّيًا  وال�ساحلة  املالئمة  التقنيات  وتطوير  ال�ستيعاب  الوطنية 

حوايل  هي  النامية  للبلدان  بالن�سبة  واالأرقام  امل�ستدامة.  التنمية  وحتقيق  االأخ�سر  االقت�ساد 

العربية  البالد  توّفر  اأن  وينبغي  اأوروبا.  يف   %2،5 و  العاملي  للمعّدل   %1،4 بـ  مقارنة   %0،15

�س احلكومات العربية ما ال يقل  اعتمادات املوازنات املالئمة للبحث والتطوير. وُيقرتح اأن تخ�سّ

عن 5% من الناجت القومي االإجمايل للبحث والتطوير. وي�سل ذلك اإىل 9،5 بليون دوالر �سنويًا 

با�ستخدام  البدء  اأن  اإىل  وُي�سار   .2010 العام  يف  للمنطقة  االإجمايل  القومي  الناجت  على  بناء 

التقنيات املالئمة للبيئة �سوف يعّزز كفاءة املوارد ويقّلل اإنتاج النفايات وي�ساهم يف خلق فر�س 

جديدة يف ال�سوق، وكذلك يف رفع القدرة التناف�سية للمنتجات يف االأ�سواق املحلية والدولية.

9- االت�سال والتوعية

اإىل  التحّول  جدوى  لبيان  والتوعية  لالت�سال  تدابري  جمموعة  تطوير  مبكان  االأهمية  من 

اأ�سحاب  خمتلف  اإىل  للتوّجه  مة  م�سمَّ التدابري  هذه  تكون  اأن  وينبغي  االأخ�سر.  االقت�ساد 

لل�سيا�سات  املنطقي  باالأ�سا�س  الوعي  درجة  رفع  من  للتمّكن  امل�ستهدفة  والفئات  امل�سلحة 

ما  وهذا  لذلك.  املوؤاتية  والظروف  ونتائجها  وفوائدها  االأخ�سر  االقت�ساد  اإىل  للتحّول  املقرتحة 

�سيزيد احتماالت دمج ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع املقرتحة يف عملية �سناعة القرار. وهنا 

يلعب االإعالم دورًا هامًا. لكن مع اأّن االإعالم ُي�ستخدم يف بع�س البلدان العربية، كاأداة لرتويج 

ال�سيا�سات احلكومية، تظّل و�سائل االإعالم بحاجة للعمل ب�سكل م�ستقّل والأداء دورها كم�سدر 

للثقافة واملعرفة والتوعية العامة.

10- الت�ساور وامل�ساركة

من ال�سروري جدًا اعتماد طريقة العمل الت�ساوري امل�سرتك الذي ي�سمل كل اأ�سحاب امل�سلحة 

املعنيني بتطوير ال�سيا�سات وتطبيقها . وهذا ال ي�سمن ا�ستيفاء ال�سيا�سات املعتمدة الحتياجات 

واأولويات قطاعات ال�سكان املختلفة فح�سب، لكنه اأي�سًا يزيد فر�س تطبيق ال�سيا�سات املقرتحة 

كما  تقليدية.  وغري  مبتكرة  املقرتحة  ال�سيا�سات  تلك  كانت  اإذا  خ�سو�سًا  جناحها،  واإمكانيات 

باحلكومات  الثقة  م�ستوى  ويرفع  املحلية  املجتمعات  اإمكانات  يزيد  امل�ساركة  عملية  اّتباع  اإن 

و�سيا�ساتها.

11- التن�سيق امل�سرتك بني الوزارات

كما  ودعمها.  القطاعية  ال�سيا�سات  تكامل  ل�سمان  الوزارات  بني  امل�سرتك  التن�سيق  من  بّد  ال 

مكا�سب  �سايف  ويرفع  واالقت�سادية،  واالجتماعية  البيئية  ال�سيا�سات  تكامل  ي�سمن  ذلك  اإن 

بني  التن�سيق  يف  عام  نق�س  وثّمة  الكلي.  االقت�ساد  و�سيا�سات  القطاعية  ال�سيا�سات  تطوير 

الوزارات، ال يف العامل العربي فح�سب، بل يف العديد من البلدان املتقّدمة اأي�سًا. لذا يجب اإن�ساء 

اآلية تن�سيق على امل�ستوى الوطني ل�سمان التن�سيق امل�سرتك بني الوزارات. وُيقرتح و�سع هذا 

الكيان التن�سيقي حتت �سلطة اأو رئا�سة رئي�س الوزراء.

12- املالية

اخلا�س  القطاع  من  اأخ�سر  اقت�ساد  اإىل  التحّول  لدعم  الالزم  التمويل  معظم  يكون  اأن  يجب 

االأخ�سر  اال�ستثمار  اإىل  التقليدي  اال�ستثمار  من  احلكومي  لالإنفاق  التدريجي  والتحويل 

اإىل  وامل�ستدامة  اخل�سراء  التنمية  م�سار  اّتباع  يوؤدي  اأن  ينبغي  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستدام. 

عن  الناجم  التوفري  اإىل  يعود  وهذا  البعيد.  واملدى  املبا�سر  القريب  املدى  يف  احلكومي  التوفري 
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التوقيف التدريجي لالإعانات ال�سارة وزيادة الفعالية واإىل التوفري يف الّنفقات الطبية نتيجًة 

لال�ستثمار  الالزم  التمويل  معظم  اأّن  مع  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  ال�سحية.  الظروف  لتح�سني 

االأخ�سر ُيتوّقع �سدوره من القطاع اخلا�س، فاإن االنتقال اإىل االقت�ساد االأخ�سر يجب اأن يكون 

مدعومًا من االإنفاق احلكومي و�سيا�سات احلكومة وتدابريها املحّفزة.

بداًل  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  اخل�سراء  القطاعات  يف  اال�ستثمار  يجتذب  اأن  ُينتظر 

على  واملوافقة  امل�ساريع  درا�سة  املالية  املوؤ�س�سات  على  ينبغي  لذا  التقليدية.  اال�ستثمارات  من 

اأ�سا�س  على  اال�ستثمار  ت�سجيع  اأجل  من  وذلك  اال�ستدامة،  تقييمات  على  بناًء  القرو�س 

م�ستدام. كما يجب درا�سة حماوالت اإدخال االأخالقيات يف عمليات االإقرا�س. وينبغي كذلك 

تطبيق مثل هذا التقييم على القرو�س املقّدمة لدول املنطقة. وعلى احلكومات كذلك ت�سجيع 

تعزيز  طريق  عن  االقت�سادية  الن�ساطات  يف  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ا�سرتاك 

التمويل ال�سغري.

13- �سيا�سات التجارة

لتعزيز  فّعالة  اأداة  تكون  اأن  ميكن  فاإّنها  املالئم  بال�سكل  التجارة  �سيا�سات  �سياغة  مّتت  ما  اإذا 

التقنيات  من  اال�ستفادة  �سبل  ت�سّهل  اأن  ميكن  التجارة  ف�سيا�سات  اخل�سراء.  اال�ستثمارات 

املتعّلقة  واملعايري  واالإعانات  التدابري  عرب  ذلك  يتّم  وقد  االأخ�سر.  اإىل  للتحّول  الالزمة  البيئية 

ال�سلبية  التاأثريات  اأو تخفي�س  اإيالء االأهمية الالزمة لتجّنب  االأ�سواق. وينبغي  اإىل  بالو�سول 

املحتملة ل�سيا�سات التجارة على البيئة وتوفري الوظائف ومكافحة الفقر يف املنطقة.

14- التنظيم العام

العربي  العامل  يف  امل�ستدامة  التنمية  اإىل  التحّول  �سبيل  تعرت�س  التي  املعيقات  اأخطر  من 

البيئية  بااللتزامات  موؤخرًا  االهتمام  تزايد  من  وبالرغم  املوؤ�س�سات.  وبنية  العام  التنظيم 

مالئمة  غري  الراهنة  واملمار�سات  حاليًا  القائمة  املوؤ�س�سات  فاإن  العربية،  البلدان  معظم  يف 

اإىل  النظرة  على  طراأ  تغيريًا  اأن  اإىل  ُي�سار  لكن  امل�ستدامة.  التنمية  �سيا�سات  وتطبيق  لو�سع 

اإىل  العامة  ال�سحية  وامل�سائل  ال�سحية  الهند�سة  على  اقت�سارها  من  العربي  العامل  يف  البيئة 

اأو�سع واأ�سمل هو التنمية امل�ستدامة. وقد �ساهم يف حتقيق هذه النقلة املبادرة العربية  معنى 

للتنمية امل�ستدامة التي طرحتها اجلامعة العربية يف العام 2002. وعملت اللجنة االقت�سادية 

واالجتماعية لغرب اآ�سيا )اإ�سكوا( على م�ساعدة الدول العربية يف دعم التنظيم العام من اأجل 

التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية، فاقرتحت اإن�ساء جمل�س اأعلى للتنمية امل�ستدامة بهدف 

تن�سيق اجلهود بني الدول االأع�ساء واملجال�س الوطنية واأن يدعم ذلك م�ست�سار لرئي�س الوزراء 

التنمية  بني  التوفيق  �سرورة  اإىل  ال�سياق،  هذا  يف  وُي�سار،    .
5
امل�ستدامة التنمية  يف  خمت�ّس 

ة. امل�ستدامة واالعتبارات االقت�سادية عند اتخاذ القرارات يف الوزارات املخت�سّ

15- امل�سرتيات العامة

�سيا�سات  احلكومات  تبّنت  ما  فاإذا  العامة.  النفقات  من  هاّمًا  جزءًا  العاّمة  امل�سرتيات  ت�سّكل 

جّدية  مدى  وال�سركات  للم�ستثمرين  ُتثبت  بذلك  فاإّنها  اخل�سراء،  العامة  للم�سرتيات  داعمة 

نواياها بالن�سبة لل�سيا�سات احلالية واجلديدة فيما خ�ّس تعزيز اال�ستثمارات اخل�سراء. واإن 

على  الطلب  من  املزيد  تخلق  فاإّنها  البيئة  مع  يتالءم  ما  اإىل  العامة  النفقات  احلكومات  لت  حوَّ

اأ�سواق  قيام  اإىل  يوؤدي  ال  وهذا  اخل�سراء.  اال�ستثمارات  ت�سّجع  وبالتايل  اخل�سراء،  املنتجات 

واال�ستهالك  امل�ستدام  االإنتاج  ويدعم  جديدة  عمل  فر�س  اأي�سًا  ُيوجد  بل  ب،  فح�سْ جديدة 
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ال�سحيح، ويخّف�س، يف الوقت عينه، التدهور البيئي ال�سلبي. واإذا ما نظرنا اإىل بع�س البلدان 

االأوروبية )مثل النم�سا والدامنرك وفنلندا واأملانيا وهولندا وال�سويد واململكة املتحدة( فاإننا جند 

بامل�سرتيات  اخلا�سة  الكربون  اأك�سيد  ثاين  ب�سمة  خّف�ست  قد  اخل�سراء  العامة  امل�سرتيات  اأن 

.
6
بن�سبة %25

16- دور القطاع اخلا�ص

العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  ُتدعم  واأن  فّعال  ب�سكل  اخلا�س  القطاع  ي�سارك  اأن  من  بد  ال 

القطاع  االأخ�سر.  االقت�ساد  اإىل  االنتقال  من  للتمّكن  واخلربات  التمويل  خالل  من  واخلا�س 

اخلا�س بحاجة اإىل ت�سجيع، واحلكومات مدعّوة لتوفري االإجراءات النظامية املنا�سبة وتدابري 

والتدابري  واالأنظمة  ال�سيا�سات  حيث  من  املالئمة  البيئة  فاإيجاد  ذلك.  لتحقيق  ال�سوق  حوافز 

احلكومية  ال�سيا�سات  دعم  يف  بفعالّية  ُي�ساهم  اخلا�س  القطاع  جلعل  �سرورة  اإذًا  هي  املحّفزة 

الهادفة اإىل االنتقال لالقت�ساد االأخ�سر. وهناك حاجة ما�سة للقدرات الوطنية من اأجل و�سع 

نحو  التحّول  دعم  يف  امل�ساهمة  على  اخلا�س  القطاع  حتّث  التي  التدابري  واإعداد  ال�سيا�سات 

االأخ�سر. هذا ف�ساًل عن اأن تعزيز م�ساركة ال�سركات ال�سغرية يقت�سي من احلكومات ت�سجيع 

التمويل ال�سغري.

17- ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص وال�سمانات

طريق  عن  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  بتعزيز  متزايدًا  اهتمامًا  االأخرية  ال�سنوات  �سهدت 

جمال  يف  ال�سراكات  هذه  وا�سُتخدمت  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  امل�سرتكة  الن�ساطات 

. قد تاأخذ ال�سمانات اأ�سكااًل خمتلفة، اإاّل اأن الغاية االأ�سا�سية منها جميعًا هي 
7
الطاقة النظيفة

توفري التمويل الالزم لتغطية التكاليف املبدئية للم�ساريع حيث اإن احلكومة ت�سمن القرو�س 

مع  �سراكات  فعقدت  املجال  هذا  يف  الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  ن�سطت  وقد  لذلك.  املخ�س�سة 

م�سارف يف عدد من البلدان النامية. كما اإن الدمج بني تقدمي القر�س وتوفري التدريب كان 

.
8
و�سيلة فّعالة لت�سجيع اال�ستثمارات يف كفاءة الطاقة

18- التدابري االختيارية

ثّمة مبادرات اختيارية ُت�ستخدم اأي�سًا للتاأثري على املواقف املتعّلقة بالبيئة. وي�سمل ذلك العمل 

بنظام تقومي كفاءة الطاقة وخمّططات الو�سم البيئي. وت�ساهم مثل هذه االأدوات يف رفع درجة 

يف  اخلا�س  القطاع  م�ساركة  على  وحتّث  وامل�ستدامة  اخل�سراء  اال�ستثمارات  بفوائد  الوعي 

اإذا  مبادرات واأن�سطة التنمية البيئية وامل�ستدامة، علمًا باأن مثل هذه الّتدابري تكت�سب فعالّية 

.
9
كانت مدعومة باأنظمة وقوانني

19- املحا�سبة البيئية واالقت�سادية املتكاملة

املقيا�س االأ�سا�سي للنمّو االقت�سادي هو نظام احل�سابات القومية الذي ت�ستخدمه احلكومات 

منذ  عام،  ب�سكل  النظام،  هذا  ا�سُتخدم  االقت�ساد.  اأداء  تقييم  اإىل  للتو�سل  العامل  اأنحاء  يف 

ال  اأنه  اإاّل  ما،  بلد  يف  املنَتجة  واخلدمات  الب�سائع  قيمة  لقيا�س  املا�سي،  القرن  يف  الثالثينيات 

ُيعترب موؤ�سرًا مالئمًا لقيا�س رفاهية االإن�سان. فنظام احل�سابات القومية، بو�سعه احلايل، ال 

ياأخذ يف االعتبار ا�ستنفاد املوارد وتدهورها. ال بل اإنه يعطي �سورة م�سّوهة عن اأداء االقت�ساد 

فهو ُيدخل تكاليف ال�سرر وتكاليف بيع االأ�سول الطبيعة مثل النفط والغاز الطبيعي يف خانة 

موؤ�سر  اأو  مقيا�س  توفري  حماوالت  الع�سرين،  القرن  ثمانينيات  مطلع  منذ  وبداأت،  املداخيل. 

تدابري ال�ضيا�ضات العامة  للتحول اإىل القت�ضاد الأخ�ضر

مالحظة

�ساهمت مه



261البيئة العربية: القت�ضاد الأخ�ضر

لدرا�سة  مبادرة  الدويل  البنك  مع  باال�سرتاك  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  اأطلق  حني  بديل 

اإمكانيات اعتماد املحا�سبة البيئية كمقيا�س فعلي لالأداء احلقيقي لالقت�ساد.

اأو  اخل�سراء  للمحا�سبة  منهجيات  تطوير  �سعيد  على  احلني،  ذلك  منذ  الكثري،  جنز 
ُ
اأ وقد 

املحا�سبة البيئية اأو ما ت�سري اإليه �سعبة االإح�ساءات يف اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية 

�ستيغلتز  جلنة  فاإن  وكذلك  املتكاملة.  واالقت�سادية  البيئية  املحا�سبة  با�سم  املتحدة  االأمم  يف 

)اللجنة املعنية بقيا�س االأداء االقت�سادي والتقدم االجتماعي(، يف تقريرها يف العام 2008، 

رفاهية  على  كموؤ�سر  به  االكتفاء  وعدم  االإجمايل  القومي  الناجت  جتاوز  �سرورة  على  �سّددت 

القومية:  املحا�سبة  »دليل  يف  اخل�سراء  للمحا�سبة  املقرتح  النظام  معامل  وتتو�سح  االإن�سان. 

االقت�سادية  املعلومات  الدليل  هذا  يجمع   .»2003 املتكاملة،  واالقت�سادية  البيئية  املحا�سبة 

جانب  واإىل  بالعك�س.  والعك�س  البيئة،  على  االقت�ساد  تاأثريات  لقيا�س  عاّم  اإطار  يف  والبيئية 

عدة دول متقّدمة طّورت اأنظمة للمحا�سبة اخل�سراء، مثل هولندا واأملانيا وفرن�سا، فاإن ب�سع 

.
10

دول نامية بداأت العمل بهذا النظام، منها ال�سني واإندوني�سيا والفلبني

20- الر�سد والتقييم

والغاية  والتنفيذ.  القرارات  واتخاذ  التخطيط  عمليات  من  اأ�سا�سّيًا  جزءًا  ذلك  يكون  اأن  ينبغي 

واالأعمال  االإجراءات  طرح  طريق  من  املقرتحة  لل�سيا�سات  دة  املحدَّ الغايات  ق  حتقُّ �سمان  هي 

الت�سحيحّية الالزمة اإذا دعت احلاجة الإحراز النتائج املرجّوة. وحتتاج الدول العربية اإىل تعزيز 

قدراتها من اأجل تطوير اأدوات وتقنّيات للمتابعة والر�سد والتقييم كي ت�سمن �سري ال�سيا�سات 

واخلطط والربامج نحو حتقيق اأهدافها والغايات املرجّوة منها.
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الكّتاب امل�شاركون

حممد الأ�سد

معمار وم�ؤرخ معماري واملدير امل�ؤ�س�س ملركز درا�سات البيئة املبينة يف عّمان )الأردن(. دّر�س 

يف معهد ما�سا�س��ست�س للتكن�ل�جيا واجلامعة الأردنية وجامعة اإلين�ي يف اأوربانا - �سامبني 

وجامعة برن�ست�ن.  كذلك عمل كزميل اأبحاث ما بعد الدكت�راه يف جامعة هارفارد ويف معهد 

الدرا�سات املتقدمة يف مدينة برن�ست�ن الأمريكية.

طارق اأمطريه

باحث رئي�سي يف املعهد الدويل لالقت�ساد ال�سناعي البيئي يف جامعة ل�ند )ال�س�يد(، حيث 

البيئية  والدارة  الأنظف  والنتاج  امل�ارد  كفاءة  جمالت  يف  التدريب  ويت�ىل  بدرا�سات  يق�م 

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  مبادرة  وه�  »وفري«،  مل�سروع  واملن�سق  املطّ�ر  كان  ال�سناعية. 

لالدارة الكف�ءة للمياه يف منطقة جده ال�سناعية يف ال�سع�دية. امل�ساهم الرئي�سي يف تط�ير 

وان�ساء اأول مبنى من�ذجي مقت�سد يف املياه والطاقة يف العقبة )الأردن(.

د. اأحمد جابر 

رئي�س “ت�سيم�نيك�س م�سر”، وهي من اأوىل �سركات الإ�ست�سارة الإدارية والهند�سة البيئية يف 

م�سر. اأ�ستاذ يف الهند�سة الكيمائية يف جامعة القاهرة. اخت�سا�سي يف املياه وال�سرف ال�سحي 

والإدارة البيئية. �سارك يف تاأليف عدد كبري من املن�س�رات والأوراق العلمية.

د. ليلى داغر 

من  وا�سعة  جمم�عة  بح�ثها  تغطي  بريوت.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  القت�ساد  يف  اأ�ستاذة 

اآثارها  من  والتخفيف  الطاقة  على  الطلب  يف  التنب�ؤ  مثل  الطاقة،  اقت�ساديات  يف  امل�ا�سيع 

والتن�يع يف قطاع الطاقة وا�ستهالك الطاقة والتنمية القت�سادية ، وكفاءة الطاقة. وقد ن�سرت 

اأبحاثها يف جمالت اأكادميية وقدمت يف م�ؤمترات اأكادميية ومهنية.

حممود ريا�ض

م�ساريع  يف  ا�سرتك   1984 عام  منذ  ال�سلبة.  النفايات  اأدارة  تخطيط  اأ�ست�ساري  ريا�س  حمم�د 

امل�ساريع  �سملت  العامل.  اأنحاء  يف  دولة   23 يف  مدينة   39 من  اأكرث  يف  ال�سلبة  النفايات  لدارة 

وتط�ير  الت�سغيل  ومراقبة  والت�سميمات  اجلدوى  ودرا�سات  والتخطيط  امليدانية  الدرا�سات 

امل�ارد الب�سرية وال�سراف على الأعمال الن�سائية. م�سري امل�لد ويحمل اجلن�سية اليابانية.

طارق ال�سّيد

والكيماويات  الطاقة  يف  ال�سركة  عمل  فريق  يف  وع�س�   )Booz & Co( ك�  اآند  ب�ز  يف  مدير 

واخلدمات. خربته ال�ست�سارية متتد اإىل ال�ليات املتحدة واأوروبا وال�سرق الأو�سط، ويركز على 

جمالت  يف  وتنظيمية  ا�سرتاتيجية  م�ساريع  يق�د  كما  املتجددة.  والطاقة  املناخ  تغري  م�ا�سيع 

اخلدمات والبنى التحتية.
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د. رامي ال�سربيني

يف  خربة  مع  البيئة،  ل�س�ؤون  امل�سرية  الدولة  ل�زارة  فني  وم�ست�سار  القاهرة  جامعة  يف  اأ�ستاذ 

الأطر  ح�ل  الدرا�سات  من  عديد  يف  �سارك  ال�سلبة.  النفايات  وادارة  بيئية  ـ  اجلي�  الهند�سة 

ومراقبة  ت�سميم  ويف  م�سر،  يف  ال�سلبة  النفايات  لدارة  والقت�سادية  والعمالنية  امل�ؤ�س�سية 

وبناء واغالق كثري من مطامر النفايات ال�سلبة يف م�سر وال�ليات املتحدة.

د. فريد �سعبان

اأ�ستاذ يف كلية الهند�سة و العمارة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت وعميد �سابق لكلية الهند�سة 

يف جامعة ظفار، �سلطنة عمان، بني الأع�ام 2٠٠٧ – 2٠1٠. للدكت�ر �سعبان براءة اإخرتاع اأوروبية 

وما يزيد عن ٦٠ بحثًا يف املجالت وامل�ؤمترات العلمية املتخ�س�سة .  �سارك يف العديد من الدرا�سات 

وال�ست�سارات ح�ل ا�ستدامة قطاع الطاقة مع هيئات حملية وعاملية.

د. اإديث �سيفاز

خبرية يف تنمية ال�سياحة الدولية ومديرة الأبحاث وال�ست�سارات يف اأكادميية المارات لدارة 

قطاع ال�سيافة التابعة ملجم�عة اجلمريا يف دبي. عملت لفرتة 15 عامًا كباحثة وحما�سرة يف 

جامعة �ساري الربيطانية يف م��س�ع القت�سادي ال�سياحي.

د. عبد الكرمي �سادق

ملا  اإمتدت  ولفرتة  العربية،  األإقت�سادية  للتنمية  الك�يتي  ال�سندوق  يف  اإقت�سادي  م�ست�سار 

يزيد عن خم�سة وع�سرين عامًا مبا يف ذلك ثماين �سن�ات كمدير تنفيذي لدولة الك�يت يف 

يف  تنفيذي  ملدير  كم�ست�سار  �سن�ات  ثماين  اأم�سى  وقد  الزراعية.  للتنمية  الدويل  ال�سندوق 

البنك الدويل. له عدد كبري من الأوراق املن�س�رة منها مع اآخرين، ب�ساأن ق�سايا خمتلفة تتعلق 

بالتنمية، مبا يف ذلك ح�ل اإقت�ساديات املياه، وم�ساكل املياه والأمن املائي يف الدول العربية.

د. اإبراهيم عبد اجلليل

اأ�ستاذ كر�سي ال�سيخ زايد ومدير برنامج الدارة البيئية يف جامعة اخلليج العربي يف البحرين. 

الرئي�س التنفيذي ال�سابق جلهاز �س�ؤون البيئة يف م�سر ورئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق جلهاز 

تخطيط الطاقة امل�سري. له مئات الدرا�سات يف ق�سايا البيئة العربية.

د.هبة عبد العزيز

رئي�سة ق�سم ال�سياحة امل�ستدامة والتنمية الإقليمية باجلامعة الأملانية للتكن�ل�جية يف �سلطنة 

عمان، وباحثة وا�ست�سارية يف �س�ؤون ال�سياحة. �سغلت عدة منا�سب حك�مية واأكادميية ويف 

لقطاع  التنفيذية  الرئي�سة  و  عمان  ب�سلطنة  ال�سياحة  وزارة  م�ست�سارة  منها  اخلا�س،  القطاع 

اجلمريا،  مبجم�عة  والإبتكار  البح�ث  وم�س�ؤولة  البحرين  مبملكة  الثقافة  وزارة  يف  ال�سياحة 

يف دبي. لها اهتمام خا�س يف جمال ال�سياحة امل�ستدامة ودور ال�سياحة يف التنمية الجتماعية 

والإقت�سادية. 

د. بن نا�سر العلوي

اخت�سا�سي يف املحا�سيل احلقلية ومدقق يف الزراعات الع�س�ية واأ�ستاذ الهند�سة الزراعية يف 

معهد احل�سن الثاين للزراعة والبيطرة يف الرباط، املغرب. اهتماماته البحثية ت�سمل التنمية 

الريفية املتكاملة والزراعة الع�س�ية واجلبلية. رئي�س اجلمعية املغربية لعل�م الزراعة وم�ؤلف 

اأربعة كتّيبات عن ادارة املحا�سيل.

الكتاب امل�ساركون
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د. وليد فّيا�ض

�سريك يف ب�ز اآند ك� )Booz & Co( وع�س� يف فريق عمل ال�سركة يف الطاقة والكيماويات 

واعادة  واخل�سخ�سة  ال�سرتاتيجيات  تط�ير  يف  اخلربة  من  �سنة   12 من  اأكرث  له  واخلدمات. 

ن�ساطات  يدير  حاليًا  والت�سالت.  واخلدمات  الطاقة  جمالت  يف  الأعمال  وتط�ير  الهيكلة 

�سركة ب�ز اآند ك� يف ال�سرق الأو�سط يف اخلدمات والطاقة املتجددة وتغرّي املناخ.

د. ع�سام قي�سي 

يف  دكت�راه  على  حائز  بريوت،  يف  المريكية  اجلامعة  يف  النقل  واقت�ساديات  تخطيط  اأ�ستاذ 

تخطيط واإدارة اأنظمة النقل من معهد ما�سات�س��ست�س للتكن�ل�جيا. ميلك خربة عاملية تزيد 

عن 25 عاما يف تخطيط اأنظمة وو�سائل النقل ودرا�سات اقت�سادية ودرا�سات اجلدوى مل�ساريع 

النقل و�سيا�سيات وا�سرتاتيجيات النقل. ع�س� جمل�س حترير عدد من املجالت العلمية العاملية 

املرم�قة وله اأكرث من 8٠ بحثًا من�س�رًا يف املجالت وامل�ؤمترات العلمية العاملية.

د. مو�سى نعمه

اأ�ستاذ الرّي يف كلية العل�م الزراعية والغذائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت. ترتكز اأبحاثه 

نظم  وادرارة  وت�سميم  املياه  وانتاجية  عليها،  واملحافظة  املياه  وت�فري  املائية  امل�ارد  ادارة  على 

وحم�سنة  جديدة  اأ�ساليب  تط�ير  الدرا�سات  لهذه  الرئي�سي  الهدف  الإفرتا�سية.  واملياه  الرّي، 

وم�ستدامة لإدارة املياه. خبري يف املياه والرّي والإ�ستدامة الزراعية ملنظمات دولية واإقليمية، 

وله عدة اأبحاث يف هذه املجالت.
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املحررون

ح�سني اأباظة 

عام  تقاعده  حتى  للبيئة  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابعة  جنيف  يف  والتجارة  الإقت�ساد  �سعبة  رئي�س 

2٠٠9. و�سع العديد من الربامج ح�ل اإقت�ساديات البيئة وله الكثري من امل�ؤلفات ح�ل اأ�ساليب التقييم 

الأدوات  وا�ستخدام  الطبيعية،  امل�ارد  وتقييم  والبيئة،  التجارة  بني  والتفاعل  املتكاملة،  البيئية 

القت�سادية لالإدارة البيئية.

جنيب �سعب 

نا�سر ورئي�س حترير “البيئة والتنمية”، واأمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية. مهند�س معماري 

وكاتب، بداأ حياته العملية مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة، قبل ان يبا�سر العمل اخلا�س يف الهند�سة 

املعمارية والت�سميم البيئي. له ع�سرة كتب من�س�رة يف التكن�ل�جيا املالئمة والبيئة والطبيعة. 

ب�سار حممود زيتون

مدير برنامج يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(. يقيم يف ب��سطن، ال�ليات املتحدة الأمريكية، 

�سراكة  برامج  اإقامة  على  وعمل  هارفرد  وجامعة  للتكن�ل�جيا  م�سات�س��ست�س  معهد  من  تخرج  حيث 

وتخفي�س  الكفاءة  لزيادة  التجارية  العمليات  ت�سميم  اإعادة  يف  للم�ساعدة  عاملية  �سركات  مع  بيئية 

انبعاثات تل�ث اله�اء.

اللجنة امل�شرفة

د. عدنان بدران، رئي�س جامعة البرتاء ورئي�س وزراء الأردن ال�سابق.

جنيب �سعب، اأمني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية ورئي�س حترير جملة »البيئة والتنمية«.

د. م�سطفى كمال طلبه، رئي�س املنتدى العربي للبيئة والتنمية واملدير التنفيذي ال�سابق لربنامج 

الأمم املتحدة للبيئة

د. حممد الع�سري، زميل رئي�سي يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة 

العاملي.

د. عبد الرحمن العو�سي، الأمني التنفيذي للمنظمة القليمية حلماية البيئة البحرية ووزير ال�سحة 

ال�سابق يف الك�يت.

د. حممد عبد الفتاح الق�سا�ض، ا�ستاذ �سرف يف جامعة القاهرة والرئي�س ال�سابق لالحتاد الدويل 

ل�س�ن الطبيعة 
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امل�شاركون يف الجتماعات الت�شاورية لإعداد تقرير »اأفد« يف: القاهرة )مركز 

 ،)2011 ني�شان/اأبريل   14 �شيداري،   - واأوروبا  العربية  للمنطقة  والتنمية  البيئة 

بريوت )اجلامعة المريكية يف بريوت، 18 ني�شان/اأبريل، 2011(، عّمان )جامعة 

البرتاء، 20 ني�شان/اأبريل، 2011(.

)بالرتتيب الأبجدي ح�سب الأ�سم الأول(

�إبر�هيم عبد �جلليل )جامعة �خلليج �لعربي(، �أحمد جابر )كيمونك�س م�رص(، �أحمد درغامي 

)�سيد�ري(، �إديث �سيفاز )جامعة �ساري(، �أ�سامة �لنوري )�جلمعية �ل�سورية حلماية �حلياة 

روبل  �إيز�بيال  �لنباتية (،  للجينات  �مل�رصية  �ل�سحاري  ) بنك  �جلليل  �إ�سماعيل عبد  �لربية(، 

)�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، باتر وردم )وز�رة �لبيئة، �لأردن(، بربر �لزغندي )جامعة 

ار زيتون  �لروح �لقد�س، �لك�سليك(، ب�سام �حلايك )�حلايك لالأ�ست�سار�ت �لبيئية، �لردن(، ب�سّ

�لروح  )جامعة  �لأ�سد  جوزيف  �ملغرب(،  �لثاين،  �حل�سن  )جامعة  �لعلوي  نا�رص  بن  )�أفد(، 

�لقد�س، �لك�سليك(، جينا تلج )موؤ�س�سة �حلريري للتنمية �لب�رصية �مل�ستد�مة(، ح�سام عالم 

ان حر�جلي )برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي، م�رصوع �سيدرو(، ح�سن ر�سو�ن  )�سيد�ري(، ح�سّ

�أباظة )�أفد(، حمو �لعمر�ين )مركز �لبحوث للتنمية �لدولية(،  )جامعة �ل�سارقة(، ح�سني 

خالد  �لردن(،  و�لبيئة،  للطاقة  �ل�سابق  )�لوزير  �لير�ين  خالد  )�سيد�ري(،  زيد  �أبو  خالد 

غامن )جامعة �لأزهر(، خالد يحيى )�جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة، �لأردن(، ر�جي حرت 

)�أر�مك�س(، ر�مي �ل�رصبيني )جامعة �لقاهرة(، ر�مي �ساهر )�رصكة تر�ث لال�ست�سار�ت(، ربى 

�لزعبي )هيئة تطوير �ملناطق �حلرة، �لأردن(، زياد �لدعيج ) جمموعة �لطاقة �ملتكاملة(، �سامح 

عفيفي )برنامج �إد�رة �ملياه يف �لدول �لعربية، �لأمم �ملتحدة(، �سوز�ن عفانة )وزيرة �ل�سياحة 

يد )بوز  �ل�سابقة، �لأردن(، �سفاء �جليو�سي )�جلمعية �لردنية لل�سياحة �لو�فدة(، طارق �ل�سّ

�لرحمن )�جلامعة  �لفتاح عبد  �ل�سويد(، عبد  �أند كومباين(، طارق �ملطرية )جامعة لوند، 

�لمريكية يف بريوت(، عبد �لكرمي �سادق )�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لقت�سادية �لعربية(، 

عدنان بدر�ن )جامعة �لبرت�ء(، ع�سام قي�سي )�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، علي �خلولدة 

)وز�رة �لتنمية �ل�سيا�سية �لأردنية(، فوؤ�د ح�سوة )�جلامعة �للبنانية �لمريكية(، فريد �سعبان 

)�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، ف�سل مقّلد )�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، فلورنتني في�رص 

)GIZ �لدولية للخدمات - �لقاهرة(، لر� زنقول )ز�وية(، ليلى د�غر )�جلامعة �لمريكية يف 

بريوت(، مازن خوري )جمموعة �لطاقة �ملتكاملة(، ماهر �أبو جعفر )جامعة �لبرت�ء(، حممد 

�ل�سد )مركز در��سات �لبيئة �ملبينة، �لأردن(، حممود �أبو زيد )�ملجل�س �لعربي للمياه(، حممود 

�لهندي )�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، مرو�ن مول )جامعة �لبرت�ء(، م�سطفى كمال طلبه 

)�ملركز �لدويل للبيئة و�لتنمية - �أفد(، معت�سم �لفا�سل )�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، معن 

كعد�ن )�جلمعية �ل�سورية حلماية �حلياة �لربية(، منى ذهبية )جامعة �لبرت�ء(، ميادة فهمي 

ح�سني )جامعة �لبرت�ء(، نادر �لنقيب )موؤ�س�سة G - ��ست�سار�ت �ملباين �خل�رص�ء(، نادية مكرم 

عبيد )وزيرة �لبيئة �ل�سابقة - �سيد�ري– م�رص(، جنيب �سعب )�أفد(، نز�ر �لعدربه )�جلمعية 

�لردنية لل�سياحة �لو�فدة(، ن�رصين غّد�ر )�جلامعة �لمريكية يف بريوت(، هبة عزيز )�جلامعة 

�ل�ساد�ت )�جلمعية  �لقاهرة(، هنادى  �أبو علي )جامعة  ُعمان(، هال  للتكنولوجيا،  �لأملانية 

�ل�سورية  حلماية �حلياة �لربية(، و�ئل �مل�رصي )و�ئل �مل�رصي معماريون وخمططون(، و�سيم 

حب�سي )�جلامعة �للبنانية �لمريكية(.
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الم�شطلحات المخت�شرة

 AAAID Arab Authority for Agricultural Investment and Development

 AC Air-conditioning

 AC Alternating current

 ABSP Agricultural Biotechnology Support Programme 

 ACSAD Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands

 ADA Arriyadh Development Authority (Riyadh)

 ADFD Abu Dhabi Fund for Development

 ADR  Alternative Disputes Resolution

 ADWEA  Abu Dhabi Water & Electricity Authority

 AED 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 Arab Fund for Economic and Social Development

 AG Associated gas

 AGERI Agricultural Genetic Engineering Institute

 AGU Arabian Gulf University

 AHD  Aswan High Dam

 AHDR  Arab Human Development Report

 AIA Advance Informed Agreement

 AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

 AIECGC Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation

 AKTC Aga Khan Trust for Culture

 Al Aluminum

 ALBA Aluminium Bahrain

 ALECSO  Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization

 ALOA Association for Lebanese Organic Agriculture

 AMCEN African Ministerial Conference on the Environment

 AMF Arab Monetary Fund

 AMU Arab Maghreb Union

 ANME National Agency for Energy Management

 AoA Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round)

 AOAD Arab Organization for Agricultural Development 

 API Arab Planning Institute

 AREE Aqaba Residence Energy Efficiency

 ASABE American Society of Agricultural and Biological Engineers

 ASR Aquifer storage and recovery

 AU African Union

 AUB American University of Beirut

 AUM American University of Madaba (Jordan)

 AWA Arab Water Academy
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 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 Boston University

 C&D 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 Coastal Area Management Project

 CAMRE Council of Arab Ministers Responsible for the Environment

 CBC Community-Based Conservation

 CBD Convention on Biological Diversity

 CBO Community-Based Organization

 CBSE Center for the Study of the Built Environment (Jordan)

 CCS Carbon Capture and Storage

 CD Compact disk

 CDM Clean Development Mechanism

 CDRs Certified Emissions Reductions

 CEDRO Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration 

  Project for the Recovery of Lebanon

 CEIT Countries with Economies in Transition

 CEDARE Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe

 CEP Coefficient of performance

 CERES 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

امل�سطلحات املخت�سرة
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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 Technical Center of Organic Agriculture

 cum Cubic meters

 CZIMP Coastal Zone Integrated Management Plan

 DALYs Disability-Adjusted Life Years

 DBO  Design-Build-Operate

 DC Direct current

 DED Dubai Economic Department

 DEFRA 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
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 EITI Extractive Industries Transparency Initiative

 EMA 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  Environmental Program for the Danube River Basin

 EPSA Exploration and Production Sharing Agreement

 EPI Environment Performance Index

 ESAUN  Department of Economic and Social Affairs

 ESBM Ecosystem-Based Management

 ESCWA United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

 ESI Environment Sustainability Index

 ESMAP World Bank Energy Sector Management Assistance Program

 ETM  Enhanced Thematic Mapper

 EU European Union

 EU ETS European Union Emission Trading System

 EVI Environmental Vulnerability Index

 EWS Emirates Wildlife Society

 EWRA  Egyptian Water Regulatory Agency

 FACE 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 Feed-in-tariff

 FOEME  Friends of the Earth Middle East

 FTIAB 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 Good Agricultural Practices

 GAS  Guarani Aquifer System

 GATT General Agreement on Tariffs and Trade

 GERD  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 Global Climate Observing System

 GDP Gross Domestic Product

 GE General Electric

 GECF Gas Exporting Countries Forum

 GEF Global Environment Facility

 GEMS Global Environment Monitoring System

 GEO Global Environment Outlook

 GFEI Global Fuel Economy Initiative

امل�سطلحات املخت�سرة
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 GFU Global Facilitation Unit for Underutilized Species

 GHGs Greenhouse Gases

 GIPB Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building

 GIS Geographical Information Systems

 GIWA Global International Waters Assessment

 GLASOD Global Assessment of Soil Degradation

 GLCA Global Leadership for Climate Action

 GM Genetically Modified

 GMEF Global Ministerial Environment Forum

 GMO Genetically Modified Organism

 GNI Gross National Income

 GNP Gross National Product

 GPC Green petroleum coke

 GPRS Green Pyramid Rating System

 GRI Global Reporting Initiative

 GRID Global Resource Information Database

 GSI IISD Global Subsidies Initiative

 GSLAS 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  Hectares

 HACCP Hazardous Analysis and Critical Control Points

 HDI Human Development Index

 HFCs Hydrofluorocarbons

 HIV Human Immunodeficiency Virus

 HNWI High net worth individuals

 HVAC Heating, ventilation, and air-conditioning

 I/M Inspection and maintenance

 IAASTD International Assessment of Agricultural Knowledge 

  Science and Technology for Development

 IAS  Irrigation Advisory Service

 IC  Irrigation Council

 ICAM Integrated Coastal Area Management

 ICARDA International Center for Agricultural Research in Dry Areas

 ICBA  International Center for Biosaline Agriculture

 ICC International Chamber of Commerce

 ICGEB International Center for Genetic Engineering and Biotechnology

 ICM Integrated Coastal Management 

 ICPDR  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 International Energy Agency Demand-side Management

 IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers

 IFOAM International Federation of Organic Agriculture Movements
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 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  Capacity Building International-Germany

 IPCC 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 Internal rate of return

 ISCC Integrated solar combined cycle

 ISESCO  Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization

 ISWM 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 Jordanian Dinar

 JI Joint Implementation

 JMWI  Jordan Ministry for Water and Irrigation

 JVA  Jordan Valley Authority

 KA-CARE 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 Land Degradation Assessment of Drylands

 LAS League of Arab States

امل�سطلحات املخت�سرة
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 LATA Lebanese Appropriate Technology Association

 LAU 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 Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform

 MAD Moroccan Dirham

 MALR  Ministry of Agriculture and Land Reclamation

 MAP UNEP Mediterranean Action Plan

 MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

 MBT Mechanical-biological treatment

 MCM Million Cubic Meters

 MD Membrane distillation

 MDGs Millennium Development Goals

 MEA Multilateral Environmental Agreement

 MECTAT Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology

 MED  Multiple-Effect Distillation

 MED-ENEC Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean

 MED WWR WG  Mediterranean Wastewater Reuse Working Group

 MEES Middle East Economic Survey

 MEMAC Marine Emergency Mutual Aid Centre

 MENA Middle East and North Africa

 METAP 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 Million ton

 MTPY Metric tons per year

 Mt Megatonnes

 MW Megawatt

 MWRI  Ministry of Water Resources and Irrigation

 NARI National agricultural research institutes

 NASA  National Aeronautics and Space Administration
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 NBC National Biosafety Committee

 NBDF  Nile Basin Discourse Forum

 NBF National Biosafety Framework 

 NBI  Nile Basin Initiative

 NBM  Nile Basin Management

 NCSR Lebanese National Council of Scientific Research

 ND Neighborhood development

 NDW Moroccan National Drought Watch

 NEEAP National energy efficiency action plans

 NEEREA National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon)

 NF  Nano-Filtration

 NFC  Nile Forecast Center

 NGV Natural gas vehicles

 NGWA  Northern Governorates Water Authority (Jordan)

 NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration

 NOC National oil company

 NOGA National Oil and Gas Authority (Bahrain)

 NORDEN Nordic Council of Ministers

 NOx Nitrogen oxides

 NRC  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  Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel)

 PACD Plan of Action to Combat Desertification

 PC Personal computer

 PCB 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  public-private partnership

 POPs Persistent Organic Pollutants

 PPM Parts Per Million

 PPM Process and Production Methods

 PRM Persons with reduced mobility

 PRY Potential researcher year

 PTSs Persistent Toxic Substances

 PV Photovoltaic

 PWA  Palestinian Water Authority

 QP Qatar Petroleum

 QSAS Qatar Sustainable Assessment System

 R&D  Research and Development

 RA Risk Assessment

 RADEEMA  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 Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea

 REN21 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 Royal Society for the Conservation of Nature

 RSC Royal Society of Chemistry (UK)

 RSGA 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  Shuttle Imaging Radar

 SIWI  Stockholm International Water Institute

 SL Syrian Pound

 SLR Sea Level Rise

 SME Small and medium-size enterprises

 SPM Suspended Particulate Matter
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 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 solar water heating

 SWRO 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 Trade-Related Aspects of International Property Rights

 TRAFFIC Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce

 TRMM  Tropical Rainfall Measuring Mission

 UAE  United Arab Emirates

 UCLA University of California at Los Angeles

 UCS Union of Concerned Scientists

 UF  ultrafiltration 

 UfM Union for the Mediterranean

 UK United Kingdom

 UNCED  United Nations Conference on Environment and Development

 UNESCO  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization

 UNESCO-ROSTAS  UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States

 UIS  UNESCO Institute for Statistics

 USA  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 Urban Heat Island

 UMA Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union)

 UN 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 United Nations Convention on the Law of the Sea

 UNCOD United Nations Conference on Desertification

 UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development

 UNDAF 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 United Nations World Tourism Organization

 UPC 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 United States Environmental Protection Agency

 USJ Saint Joseph University

 UV Ultraviolet (A and B)

 VAT Value-added tax

 VC  vapor compression

 VCM Volatile combustible matter

 VMT Vehicle miles traveled

 VOC Volatile organic compounds

 VRS Vapor recovery system

 WaDImena  Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa

 WAJ  Water Authority of Jordan

 WALIR  Water Law and Indigenous Rights

 WB  West Bank

 WDM  Water Demand Management

 VOC    Volatile Organic Compound

 WBCSD World Business Council for Sustainable Development

 WBGU German Advisory Council on Global Change

 WCED World Commission on Environment and Development

 WCD World Commission on Dams

 WCMC 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 Water Supply and Sanitation Collaborative Council

 WSSD World Summit on Sustainable Development

 WTO 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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اإدارة مـ�ستدامــة لــمـورد مـتـناقـ�ص

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010

حترير: حممد الع�سري

جنيب �سعب

ب�سار زيتون

البيئة العربية: تغري املناخ

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2009 

البيئة العربية: حتديات امل�ستقبل

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2008 

البيئة العربية: املياه

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 

»اأثر تغري املناخ على البلدان العربية« ه� الثاين 

ي�سدرها  التي  ال�سن�ية  التقارير  �سل�سلة  يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية. وقد مت ت�سميم 

للحك�مات  م�ث�قة  معل�مات  لت�فري  التقرير 

عامة  واجلمه�ر  والكادمييني  الأعمال  وقطاع 

ح�ل اآثار تغرّي املناخ على الدول العربية، وال�سبل 

املتاحة مل�اجهة التحدي. ويحلل التقرير م�ست�ى 

لتخاذ  العاجل  التحدي  مع  العربي  التعامل 

وه�  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  التكّيف  تدابري 

العلمية  الأبحاث  اليه  ت��سلت  ما  اآخر  ي�ستخدم 

الطبيعية  الأنظمة  يف  ال�سعف  م�اطن  لي�سف 

ويف  الن�سان.  على  هذا  واأثر  املناخ،  تغرّي  جتاه 

حماولة للم�ساعدة يف تط�ير �سيا�سات منا�سبة، 

العربية  للدول  املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث 

دويل  اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�سات  يف 

ملا بعد بروت�ك�ل كي�ت�.

تقرير  العام  النقا�س  قيد  ي��سع  الأوىل  للمرة 

»البيئة  العربية.  البيئة  ح�ل  وم�ستقل  �سامل 

املنتدى  اأعده  امل�ستقبل«  حتديات  العربية: 

العربي للبيئة والتنمية بالتعاون مع بع�س اأبرز 

اخلرباء العرب.

يعر�س التقرير حالة البيئة العربية، ا�ستنادًا اإىل 

اأحدث املعل�مات املت�افرة. لكنه يذهب اأبعد من 

هذا اإذ يجري تقييمًا للتقدم احلا�سل يف حتقيق 

ال�سيا�سات  ويحلل  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 

العربية  امل�ساهمات  فعالية  متفح�سًا  الراهنة 

املح�سلة،  ويف  الدولية.  البيئية  امل�ساعي  يف 

عملية  وحل�ًل  بديلة  �سيا�سات  التقرير  يقرتح 

لال�سالح.

ه�  متناق�س«  مل�رد  م�ستدامة  اإدارة  »املياه: 

الثالث يف �سل�سلة التقارير ال�سن�ية التي ي�سدرها 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية »اأفد«. وه� يلي 

امل�ستقبل«  حتديات  العربية:  »البيئة  تقريري 

و»اأثر تغري املناخ على البلدان العربية«.

يف  للم�ساهمة   2٠1٠ تقرير  ت�سميم  مت  لقد 

املائية  للم�ارد  امل�ستدامة  الدارة  ح�ل  النقا�س 

للمياه  نقديًا  فهمًا  ي�فر  وه�  العربي،  العامل  يف 

اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يك�ن  اأن  دون  من  املنطقة  يف 

يف طبيعته اأكرث مما ينبغي.

والدارة  ال�سيا�سات  يف  ا�سالحات  يقدم  التقرير 

لتط�ير قطاع مائي م�ستدام يف البلدان العربية، 

كما ي�سّلط ال�س�ء على درا�سات حالت، حتت�ي 

على ق�س�س جناح وف�سل، لتعميم الفائدة.

يف   2٠1٠ »اأفد«  تقرير  ي�ساهم  اأن  املاأم�ل  من 

على  ويحفز  املياه  م�ستقبل  ح�ل  ح�ار  فتح 

اتخاذ  اىل  و�س�ًل  م�ؤ�س�ساتية  ا�سالحات  اجراء 

اإجراءات فاعلة ل��سع �سيا�سات مائية م�ستدامة 

يف البلدان العربية.

www.afedonline.org
info@afedonline.org
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