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افتتاح مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2011

تقرير "أفد" :التغيير الخضر ينتشل القتصاد العربي
بيروت27/10/2011 ،
أظهر تقرير "القتصاد الخضر في عالم عربي متغّير" الللذي أطلللق فللي افتتللاح المللؤتمر السللنوي للمنتللدى العربللي للللبيئة
والتنمية )أفد( ،المنعقد في  27و  28تشرين الول )أكتوبر( في فندق الحبتور غراند فلي بيلروت ،أن خفلض دعللم أسلعار
الطاقة في المنطقة العربية بنسبة  25في المئة سوف يحرر أكللثر مللن  100بليللون دولر خلل مللدة ثلث سللنوات ،وهللذا
مبلغ يمكن تحويله لتمويل النتقال اللى مصللادر الطاقللة الخضلراء .وبتخضللير  50فللي المئة مللن قطللاع النقللل فللي البلللدان
العربية ،نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة )هايبريد( ،تتولللد وفللورات تقللدر بنحللو
 23بليون دولر سنويًا .وبإنفللاق  100بليللون دولر فللي تخضللير  20فللي المئة مللن البنيللة القائمللة خلل السللنين العشللر
المقبلةُ ،يتوّقع خلق أربعة مليين فرصة عمل .وعلى البلدان العربية أن تعزز كفاءة الري واسللتخدام الميللاه وتمنللع تلوثهللا،
مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من  20في المئة حاليا ً إلى مئة في المئة .ومن شللأن
ذلك أيضا ً تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقللة العربيللة البالغللة نحللو  95بليللون دولر سللنويًا .وأظهللر التقريللر نتللائج
مشابهة في مجالت متعددة ،كمردود الستثمار في تخضير قطاعات النفايات والصناعة والسياحة والزراعة .وهو يتضمن
أكثر من  60دراسة حالة عن تجارب ومبادرات ناجحة في العالم العربي في مجال التحول الى القتصاد الخضر.
أقيم المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ،وقد مثله وزير البيئة نللاظم الخللوري ،بحضللور أكللثر
من  20نائبًا .وشارك نحو  500مندوب من جميع أنحاء العالم العربي ودول أخللرى 25 ،فللي المئة منهللم مللن الحكومللات
والقطاع العام ،و  25في المئة من القطلاع الخلاص ،و  20فلي المئة ملن منظملات المجتملع الملدني ،و  20فلي المئة ملن
الجامعات ومراكز البحاث ،و  10في المئة ملن المنظملات القليميلة والدوليلة ،إضلافة اللى ممثللي  86مؤسسلة إعلميلة
عربية وأجنبية.
وكان بين الحضور رئيس جمهورية كوستاريكا السابق رئيس غرفة العمليات الكربونية خوسلليه ماريللا فيغيريللس ،ورئيللس
الوزراء الردني السابق الدكتور عدنان بدران ،والمدير العام للصندوق الكويتي للتنميللة عبللدالوهاب البللدر ،ونللائب رئيللس
البنك الدولي أندرو ستير ،ومديرة الكاديمية العربية للمياه أسماء القاسمي .وحضرت وفللود رفيعللة المسللتوى مللن وزارات
وهيئات البيئة في معظم الدول العربية ،تميز بينها وفد الرئاسة العامة للرصاد وحمايلة اللبيئة فلي السلعودية ،اللذي انتلدبه
رئيس الهيئة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب المير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ،الللذي غللاب عللن
المؤتمر بسبب وفاة عمه المير سلطان .وقدم المؤتمر تعازيه الى السعودية حكومة وشعبًا .كما حضللرت وفللود نيابيللة مللن
العراق ومجلس الشورى السعودي وحزب الخضر التونسي للتقدم برئاسللة منجللي الخماسللي ،ووفللود مللن صللناديق التنميللة
العربيلة ،إضلافة اللى علدد كللبير ملن السلفراء ،وحشللد مللن الديبلوماسلليين ورجلال العمللال ورؤسلاء الشلركات والهيئات
العضاء في المنتدى العربي للبيئة والتنمية .وشارك أساتذة وطلب من  18جامعة عربية.
سليمان :تحصيل الضرائب على أساس حجم التلوث
ألقى الوزير ناظم الخوري كلمة رئيس الجمهوريللة العمللاد سللليمان الللذي نللوه بتقريللر المنتللدى ،وقللال" :يشللهد العللالم نمللواً
متسارعا ً لتجارة الخدمات والسلع البيئية مقارنة مع القطاعات التجارية العالمية الخرى ،في حين أن عالمنللا العربللي يبقللى
على هامش هذا القطاع ،بنسبة أدنى من واحد في المئة من القيمة الجمالية لهذه التجارة التي تبلغ نحللو  618بليللون دولر
أميركي" .وأضاف أن نسبة الميزانية التراكمية التي تصرف على البيئة من الصناديق والمصللارف العربيللة التنمويللة عللبر
قروض وهبات ل تتعدى  6في المئة من ميزانيتها الجمالية .واعتبر أنه "أمام المشللاكل البيئيللة والقتصللادية والجتماعيللة
المزمنة ،قد يكون موضوع مؤتمر "أفد" عن القتصاد الخضر هو الحل من خلل الصلح المالي البيئي".
ودعا إلى القتداء بالدول الوروبية في تحصلليل الضللرائب علللى أسللاس حجللم التلللوث وليللس علللى أسللاس حجللم النتللاج،
مضيفًا" :يمكن لهذا النوع من القتصاد الخضر الجديد أن يفتللح أبوابلا ً جديللدة أمللام القطللاع الخللاص العربللي ،يهللدف الللى
إحداث فرص عمل للشباب العربي الواعد الذي لعب الدور الساسي في التغيير الذي شهدناه في المنطقة".
بدران :التغيير ممكن إذا توافرت الرادة
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رحب رئيس مجلس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية دولة الدكتور عدنان بدران بالمشاركين ،وقللال " :قللد يبللدو غريب لا ً
للوهلة الولى الحديث علن القتصلاد الخضلر فلي الوضلاع غيلر المسلتقرة اللتي تملر بهلا المنطقلة ،سياسليا ً واجتماعيلا ً
واقتصاديًا .لكن التمّعن في الموضوع الذي يطرحه المنتدى ُيظهر أن التحول الى القتصاد الخضللر يمكللن أن يسللاعد فللي
نقل العالم العربي الى اتجاه جديد في التنمية يؤمن الستدامة والستقرار ،فلي الللبيئة كمللا فللي القتصللاد" .وأوضللح أن مللن
المبادئ الساسية للقتصاد الخضر إعطاء وزن متساٍو للتنمية القتصادية والعدالة الجتماعية والسللتدامة البيئيللة .وتلبيللة
هذه الهداف الثلثة توفر أساسا ً سليما ً لمعالجة نقاط الضعف فللي القتصللادات العربيللة ،مللن تخفيللف الفقللر والبطالللة ،الللى
تحقيق أمن غذائي وطاقوي ،اللى توزيللع أكلثر عدالللة للمللداخيل .وملن صلفات القتصلاد الخضلر أيضلا ً أنلله يركللز عللى
الستخدام الكفوء للصول الطبيعية من أجل تنويع القتصاد ،وهذا يوفر مناعة في وجه تقلبات القتصاد العالمي.
وعن سبل تأميُن الستثمارات المطلوبة لتنفيِذ مقترحات التقرير للتحللول الللى القتصللاد الخضللر ،قللال بللدران" :هللذا ليللس
ب النهيللار القتصلادي الللذي ضلرب العلالم عللام  ،2008ازدادت الميزانيللات
مستحيلً اذا توفرت الرادة .فلنتذكر أنه عِق َ
المخصصة للتسلح بنسبة  7في المئة عام  ،2009أي ما يتجاوز مئة مليار دولر .إن توفير هذا المبلغ فقط يكفي لمجابهللة
تحديات تغّير المناخ والنتقال الى القتصاد الخضر".
وُعرض الفيلم الوثائقي "التغيير الخضر" الذي أعده المنتدى ،وهو يتنللاول دور القتصللاد الخضللر فللي وضللع حللد للفقللر
والبطالة ،وتحقيق المن في الماء والغذاء والطاقة ،وتحقيق توزيع أكلثر علدلً للللدخل .ويعللرض مشلاريع تعتمللد القتصلاد
الخضر تم تنفيذها في العالم العربي.
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صعب :أعمال المنتدى في سنة
وتحدث أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب ،فقال" :الصلحات السياسية تللؤدي إلللى وضللع حللد للفسللاد
كما لسوء إدارة الموارد الطبيعية .ول بد للحكومات الكثر تمثيلً لشللعوبها أن تعمللل بللإرادة سياسللية أقللوى لدارة المللوارد
الطبيعية والحفاظ على البيئة".
وقدم صعب تقريراً عن أعمال المنتدى لسنة  .2011فضمن برنامج المسؤولية البيئية لقطاع العمال ،أقللام المنتللدى ورش
عمل حول كفاءة المياه ،بناء على اللدليل اللذي أصلدره ،بلدأت نتائجهلا فلي اتجاهلات جديلدة للسياسلات .وتلم تقلديم تقريلر
المنتدى لعام  2010حول المياه العربية ومناقشته مع مسؤولين من جميع القطاعات ،وصولً الى توصيات لصلحات في
السياسات المائية .وأعد المنتدى مبادرة للقتصاد العربي الخضر ،وأقام ثلث ورش عمل واجتماعات تشاورية حولها في
سبع عواصم.
وشارك المنتدى في مفاوضات تغير المناخ ،وعمل مع العديد من الوفود العربية للتوصل إلى مواقف متقدمللة ،حللتى إقللرار
تقنية احتجاز الكربون وتخزينه ) (CCSفي مؤتمر كانكون ،كإحللدى آليللات التنميللة النظيفللة .كمللا شللارك فللي إعللداد سللتة
تقارير وخطط عمل إقليمية ودولية للتكيف مع تغّير المناخ في المنطقة العربية.
وأصدر المنتدى دليلً عمليا ً لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية وللدارة البيئية في قطاع العمال .كما أعللد دليلً شللاملً فللي
التربية البيئية لستخدامه في المناهج التربوية والتعليم .وتم توسيع التعاون مع وسللائل العلم العضللاء ،حيللث تنشللر 12
صحيفة يومية رائدة في جميع أنحاء العالم العربي صفحات بيئية أسبوعية أو شهرية بالشتراك مع المنتدى.
ستير :العالم العربي يمكن أن يتبوأ القيادة
ألقى أندرو ستير ،المبعوث الخاص للبنك الدولي حول تغير المناخ وأحد كبار مهندسي مؤتمر قمة الرض الولى في ريللو
عام  ،1992كلمة رئيسية حول الترابط بين القتصاد الخضر وتغير المناخ .فقال إن دول العالم حاولت العام الماضي في
مؤتمر كانكون الحد من ارتفاع معدل درجات الحرارة العالمية فل يزيد على درجتين مئويتين .وقللدمت  90دولللة خططهللا
لتخفيض النبعاثات الكربونية .لكن الواقع أن ل أمل في حصر الرتفاع بدرجتين ،بل إننا نتجه إلى زيادة تتراوح بين  3و
 5درجات مئوية .وهذا أمر خطير للمنطقة العربية التي ستشهد أقوى تأثيرات تغير المناخ.
وأشار إلى تقرير البنك الدولي حول تغير المناخ وضرورات التكيف مع تأثيراته ،الذي ستتم مناقشته فللي المللؤتمر ،مشلليراً
إلى أن هناك بشائر في المنطقة العربية ،فقد قدمت اليمن السبوع الماضي خطة ببليون دولر لدخللال تللدابير التكيللف فللي
كل عمليات التنمية .وأمل بإطلق الصندوق الخضر للمناخ في مؤتمر دوربان بعد أسابيع ،مضيفًا" :نحن الن نللدعو إلللى
اقتصاد أخضر ونمو أخضر ،فالقتصاد العالمي هو الن أكبر بضلعفين مملا كلان فلي ملؤتمر الريلو علام  .1992واللبيئة
المتدهورة تضر بالقتصاد ،فالتدهور البيئي يكللف نحلو  5فلي المئة ملن قيملة النتلاج الجملالي العربلي مث ً
ل" .ورأى ان
استثماراً أكبر في تخضير القطاعات القتصادية يسللتدعي ابتكللارات ويخلللق وظللائف" :معظللم الللوزراء وأصللحاب القللرار
الذين نفاوضهم يقولون لنا :إذا كان بامكانكم خلق وظائف فسوف نقبل بالتحول الى اقتصلاد أخضللر .هللذا ممكللن مللن خلل
اعتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وغير ذلك".
ونوه ستير بتقرير "أفد" الذي يتميز عن كل ما اطلع عليه في المنطقة ،لنه يسللأل بالتحديللد مللاذا يمكللن فعللله فللي الزراعللة
والصناعة والسياحة والنقل والمباني وغير ذلك من القطاعات ،وقال" :في وسع العلالم العربلي أن يتبلوأ مركلز القيلادة فلي
مجال الطاقة المتجددة ،مثلما هو الموّرد الرئيسي للطاقة التقليديللة .وقللد رصللد البنللك الللدولي  750مليللون دولر لمسللاعدة
خمس دول عربية أفريقية في مجال الطاقة المتجددة" .وأعرب عن أمله في قيلام تعلاون وثيلق فلي هلذا المجلال بيلن البنلك
الدولي والمنتدى العربي للبيئة والتنمية.
فيغيريس :يمكن تخفيض النبعاثات طوعا ً
وكانت كلمة رئيسية لرئيس جمهورية كوستاريكا السابق خوسيه ماريا فيغيريللس ،وهللو رئيللس غرفللة العمليللات الكربونيللة
وأحد أبرز الوجوه العالمية في التنمية المستدامة والداعية الى القتصاد الحقيقي .فقال" :هناك حربان يتعين علينا خوضللهما
والنتصار فيهما ،الفقر وانعدام المساواة من جهة وتغير المناخ من جهة أخرى .وهذا يستدعي إعادة البتكار في كل شلليء
تقريبًا ،وهو أيضا ً يخلق وظائف ونشاطات جديدة" .وأضاف" :إذا كان المنطلق يقلول بتقليللل البصلمة الكربونيللة ،فلملاذا ل
نفعل ذلك بسرعة؟"
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ورأى أن هناك سوء فهم في ناحيتين رئيسيتين .الولى أن المناخ ل يتغير ،على رغم الدللت الواضحة في كل مكان ،من
ذوبان الجليد وتقلص البحيرات والنهار الى ارتفاع معدلت الحرارة والتللأثيرات المرافقللة فللي كللل قطللاع ،علملا ً أن 350
ألف وفاة تحصل سنويا ً بسبب تغير المناخ .والضللة الثانية هي أن ل مجللال لتخفيللض النبعاثللات إل بتحللرك الحكومللات.
وأكد أنله يمكلن تقليلص  50فلي المئة ملن النبعاثلات بتحلول الشلركات والمؤسسلات طوعلا ً إللى اسلتراتيجيات منخفضلة
الكربون ،وذلك من دون أنظمة حكومية ملزمة .ولكن ،في الللوقت نفسلله ،إن لللم يتللوجه قللادة البلللدان إلللى اعتمللاد سياسللات
منخفضة الكربون لحل مشكلة النبعاثات فكأنهم يكتفون بإعادة ترتيب المقاعد على متن سفينة التايتانيك الغارقة.
وأشار فيغيريس إلى أن العالم ينفق سنويا ً تريليون دولر على التسلح ،و  700بليون دولر على دعم أسعار البترول ،وان
جزءاً ضئيلً من هذه المبالغ الطائلة يكفي للتحول إلى اقتصاد أخضر يقلص النبعاثات الكربونية اتلي ترفللع معللدل حللرارة
العالم.
تخضير قطاعات الزراعة والمياه والطاقة والصناعة
نوقشت في الجلسة الولللى مفللاهيم القتصللاد الخضللر ،الللذي يتطلللب التحللول إليلله مراجعللة السياسللات الحكوميللة وإعللادة
تصميمها لتحفيز تحولت في أنماط النتاج والستهلك والشراء والستثمار ،وذلك في ثمانية قطاعات ذات أولوية .شللارك
في الجلسة الدكتور محمد العشري الرئيس التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي ،وحسين أباظة محللرر تقريللر "أفللد" حللول
القتصاد الخضر في عالم عربي متغّير.
وتناولت الجلسة الثانية ،برئاسة وزير الزراعة السابق في مصر الدكتور أيمن أبو حديد ،تخضير قطاعي الزراعة والميللاه.
فتحدث الدكتور عبدالكريم صادق ،كبير القتصاديين في الصللندوق الكويللتي للتنميللة ،داعيلا ً الحكومللات العربيللة إلللى إيلء
التنمية الريفية الزراعية أولوية ،مع تقديم خدمات الرشاد الزراعي الجيدة التصميم .ومن شأن إعلادة الحيويللة اللى القطلاع
الزراعي أن تزيد حصته في القوة العاملة على نحو يحسن مستويات المعيشة ويحد مللن هجللرة أهللل الريللاف الللى المللدن.
وكان تعقيب للدكتورة أسماء القاسمي مديرة الكاديمية العربية للميلاه فلي أبوظلبي ،واللدكتور عللي الطخيلس عضلو لجنلة
المياه في مجلس الشورى السعودي .وتنللاول النقللاش كفللاءة الللري وحفللظ التربللة وتحسللين نوعيللة البللذور وغيللر ذلللك مللن
الممارسات المستدامة.
تلت ذلك جلسة تشاورية خاصة حول مسودة تقرير البنك الدولي عن "التكيف مع آثار تغير المنللاخ فللي المنطقللة العربيللة".
وانعقدت طاولتان مستديرتان ،واحدة حول الوظائف الخضراء نسقتها السكوا ،والثانية حول الستثمار في مجال الرياضللة
والبيئة قدمت فيها حلول مبتكرة لبناء الملعب وإضاءتها بكفاءة.
خصصت الجلسة الثالثة لتخضير قطلاعي الطاقللة والصللناعة .فتحلدث الللدكتور ابراهيللم عبلدالجليل ،مللدير برناملج الدارة
البيئية فلي جامعلة الخليلج العربلي ،علن أهميلة السلتثمارات المسلتدامة فلي مجلالت كفلاءة الطاقلة وفلي مصلادر الطاقلة
المتجددة ،من خلل الجمع بين المقاييس التنظيمية والحوافز القتصادية .وأكد طارق السيد ،المدير في بوز آند كللو الشللرق
الوسط ،أن على البلدان العربية أن تضع استراتيجيات منخفضة الكربون للتنمية الصللناعية ،تحفزهللا فرصللة التطللور إلللى
اقتصادات فعالة في مجالت الطاقة والنتاج النظف ،وهذا يعزز المنافسة الصناعية وتنوع المداخيل وخلق فرص العمللل.
وكان تعقيب لمارون سللمعان الرئيللس التنفيللذي لبتروفلاك إنترناشلليونال ،ومحمللد مكللاوي مللدير المشلاريع فلي نفلط الهلل
بالشارقة.
أما الجلسة الرابعة فتناولت سبل التحول إلى اقتصاد أخضللر فللي عللالم عربللي متغّيللر .وشللاركت فيهللا مجموعللة مللن كبللار
المسؤولين وقادة العمال في حوار مفتوح مع الحضور.
دليل كفاءة الطاقة والتوصيات
يبدأ اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة حول تخضير المللدن والمبللاني والمواصلللت ،برئاسللة الللدكتور عبللدالرحمن العوضللي
المين التنفيذي للمنظمة القليميلة لحمايللة الللبيئة البحريللة .وتبحلث الجلسللة السادسلة ،برئاسلة خالللد اليرانلي وزيلر الللبيئة
والطاقة السابق في الردن ،تخضير قطاعي السياحة وإدارة النفايات .وتتناول الجلسة السابعة القتصاد الخضللر كمحللرك
للنمو .يلي ذلك إطلق دليل "أفد" حول كفاءة استخدام الطاقة ،وهو الدليل الول مللن نللوعه الللذي ُ
طلّور خصيصلا ً للمنطقللة
العربية .وتعقد جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الفكار والسياسات التي تتيح التحول الى اقتصاد عربي أخضر ،يشارك فيهللا
وزراء ورؤساء منظمات وشركات.
وسوف تعلن توصيات المؤتمر في جلسة ختامية.
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تقرير "أفد" في موجز
باتت تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية مرجعا ً رئيسيا ً لحالة البيئة العربية .في ما يأتي بعللض أبللرز مللا تضللمنه تقريللر
"القتصاد الخضر في عالم عربي متغّير" ،الذي يضم ثمانية فصول في  320صفحة ،مع رسوم بيانية وجداول إحصائية
وصور.
يقدر معدل الكلفة السنوية للتدهور البيئي في البلدان العربية بنحو  95بليون دولر ،أي ما يعادل  5فللي
المئة من مجموع ناتجها المحلي الجمالي عام .2010
الزراعة :إذا ارتفعت نسبة العمال الزراعيين في المنطقة العربيلة إللى  40فلي المئة ملن القلوة العامللة
نتيجة التحول الى الممارسات المستدامة ،فسوف يوّلد ذلك أكثر من  10مليين وظيفللة فللي القطللاع .إضللافة الللى
هذا ،ومن المتوقع أن يحقق هللذا التحللول ُوفللورات فللي البلللدان العربيللة تللراوح بيللن  5و  6فللي المئة مللن الناتللج
المحلي الجمالي ،أي ما مقداره نحو  100بليون دولر سنويًا ،نتيجة ازدياد النتاجيللة المائيللة وتحسللين الصللحة
العامة وحماية أفضل للموارد البيئية.
المياه :على البلدان العربية أن تركز على سياسات تضبط وتنظللم الوصللول الللى الميللاه ،وتعللزز كفللاءة
الري واستخدام المياه ،وتمنع تلوث المياه ،وتقيم مناطق محمية حيوية لمللوارد الميللاه .ويجللب العمللل علللى زيللادة
نسبة مياه الصرف المعالجة من  60في المئة حاليا ً إلى ما بين  90و  100في المئة ،كما يجب زيادة نسبة المياه
المعالجة التي يعاد استخدامها من  20في المئة حاليا ً إلللى مئة فللي المئة .ول بللد مللن تطللوير تكنولوجيللات جديللدة
للتحلية محليًا ،خاصة باستخدام الطاقة الشمسية.
الطاقة :إذا انخفض معدل الستهلك الفردي السنوي للكهرباء في البلدان العربية الى المعللدل العللالمي،
من خلل إجراءات كفاءة الطاقة ،فسوف يولد ذلك وفورات في استهلك الكهرباء يقّدر أن تصل الللى  73بليللون
دولر سنويًا .وإذا خفض دعم أسعار الطاقة بنسبة  25في المئة ،فسوف يحرر ذلك أكثر من  100بليللون دولر
خلل مدة ثلث سنوات ،وهذا مبلغ يمكن تحويله لتمويل النتقال الى مصادر الطاقة الخضراء.
الصناعة :من أهم الجراءات لتخفيللض انبعاثللات ثللاني أوكسلليد الكربللون اعتمللاد تكنولوجيللات النتللاج
ً
الكثر كفاءة في المصانع الجديدة ،وتجهيز المصانع القائمة بمعللدات كفللوءة بالطاقللة حيثمللا كللان ذلللك عمليلا مللن
الناحية القتصادية .ويقّدر أن يؤدي تخفيض متطلبات الطاقة بنسبة  30في المئة ،نتيجللة عمليللات صللناعية أكللثر
جدارة ،الى وفورات سنوية مقدارها  150,000بليون كيلوواط ساعة ،أو  12,3بليون دولر.
النقل :بتخضير  50في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية ،نتيجللة ارتفللاع فعاليللة الطاقللة وازديللاد
استعمال النقل العام والسيارات الهجينة )هايبريد( ،تتولد وفورات تقدر بنحو  23بليون دولر سنويًا.
المباني :من المتوقع أن يسفر دمج اعتبارات فعالية الطاقة في تصميم البنية عن انخفللاض بنسللبة نحللو
 29في المئة في النبعاثات الكربونية بحلول سنة  ،2020ما يخفللض السللتهلك بمقللدار  217بليللون كيلللوواط
ساعة ويولد وفورات بمقدار  17,5بليون دولر سنويًا .الى ذلك ،فإن إنفاق  100بليون دولر فللي تخضللير 20
في المئة من البنية القائمة في البلدان العربية خلل السنين العشر المقبلللة ،باسللتثمار مللا معللدله  10,000دولر
لكل مبنى لتركيب تجهيزات حديثةُ ،يتوّقع أن يخلق أربعة مليين فرصة عمل.
النفايات :يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية  5,7بليون دولر سنويًا .وتسللاهم
الدارة الخضراء للنفايات في خلق الوظائف ،كما توّفر فرصا ً استثمارية فريدة في إعلادة التللدوير وإنتللاج السللماد
العضوي وتوليد الطاقة.
السياحة :يجذب قطاع السياحة العربية نحو  60ألف سائح سنويًا ،ويقدر أن يلؤدي الملزج بيلن اعتملاد
تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة الى خفض  45في المئة مللن اسللتهلك الطاقللة ،و  52فللي
المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون .يضاف الى ذلك تخفيلض اسلتهلك الميلاه بنسلبة  18فلي المئة باعتملاد
تدابير كفاءة المياه.
5

يشدد تقرير "أفد" على أن المنطقة العربية غير مضطرة الى الختيار بين التنمية القتصادية والمسللاواة
الجتماعية والنظم اليكولوجية السليمة .فالقتصاد الخضللر ،فللي تصللميمه ،يسللعى الللى تحقيللق أهللداف سياسللية
اقتصادية واجتماعية وبيئية .وسوف تحتاج التغيرات التي يقترحهلا التقريلر اللى تحلولت فلي السياسلات والنظلم
القتصادية.
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