املياه يف كل �شيء
ملاذا ُيعترب كل ما هو دون  500مرت مكعب للفرد ندرة مائية حادة؟ (املرت املكعب ي�ساوي  1.000ليرت)
بع�ض الأرقام ت�ساعد يف فهم هذه امل�س�ألة ،لأن كل ما ن�أكله ونلب�سه ون�ستعمله يف حياتنا اليومية
يحتاج �إىل مياه النتاجه .فنجان واحد من القهوة يحتاج اىل  140ليرت ًا من املياه النتاج ملعقة النب التي
ُح ّ�ضر منها ،بينما يحتاج �إنتاج كيلوغرام واحد من القمح اىل  1.300ليرت ،و�إنتاج كيلوغرام من حلم
البقر اىل  15.500ليرت من املياه .وكلما كرب الفارق بني موارد املياه املتجددة يف منطقة ما واحتياجاتها
املائية ،ارتفعت خماطر �ضعف الأمن املائي والغذائي.
هنا مناذج عن كمية املياه ال�ضرورية لإنتاج �سلع خمتلفة (بالليرتات):
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حقائق و�أرقام من تقرير “�أفد” عن االقت�صاد الأخ�ضر
مبني على دمج النمو االقت�صادي واال�ستدامة البيئية
االقت�صاد الأخ�ضر نهج
ّ
وامل�ساواة االجتماعية ب�شكل متكامل.
حالي ًا �أكرث
فعالة .وت�ستهلك الزراعة ّ
معظم �أنظمة الري يف البلدان العربية غري ّ
من  85يف املئة من موارد املياه العذبة الطبيعية املتوافرة ،مع كفاءة ا�ستهالك
ال تتجاوز  50يف املئة وميكن �أن تتد ّنى حتى  30يف املئة يف العديد من الدول
العربية.
للتو�صل �إىل �أف�ضل املعطيات واكت�شاف �أنواع املحا�صيل
ال غنى عن الأبحاث
ّ
املقاومة للجفاف والتي حتتمل امللوحة .كما ينبغي تعزيز ودعم الأ�ساليب
الزراعية ـ البيئية اجلديدة التي حتمي الرتبة والأرا�ضي واملياه ،مثل �أ�ساليب
الزراعة الع�ضوية والزراعة احلافظة.

ل

فخالل العقدين املا�ضيني ،هبطت ح�صة قطاع الزراعة يف القوة العاملة يف املنطقة
العربية من  44يف املئة �إىل  29يف املئة .ف�إذا ما �أُعيد �إحياء القطاع الزراعي ف�إن
�سيح�سن م�ستويات املعي�شة ويق ّلل الهجرة
مما
ح�صته يف القوة العاملة �ستزدادّ ،
ّ
من الريف �إىل املدن.
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من اال�سرتاتيجيات الواعدة يف جمال اال�ستفادة من املياه املبتذلة معاجلة مياه
ال�صرف و�إعادة تدوير املياه الرمادية� ،أي مياه الغ�سل واال�ستحمام وما ي�شابهها.
وعلى قوانني البناء �أن جتعل �إعادة تدوير املياه الرمادية �شرط ًا �إلزامي ًا مل�شاريع
البناء ال�سكني والتجاري اجلديدة.

العربية على مدى ال�سنوات الع�شر املقبلة ،با�ستثمار  10.000دوالر يف املتو�سط على
كل مبنى لإدخال تعديالت التح�سنيُ ،ي ّ
توقع �أن يحتاج �إىل  4ماليني وظيفة
جديدة ،علم ًا �أن فرتة ا�سرتداد ر�أ�س املال بالن�سبة لتعديالت كفاءة الطاقة واملاء
ترتاوح بني �سنتني و� 7سنوات تبع ًا مل�ستوى الدعم.
ّ
يتوقع �أن تبلغ كميات النفايات ال�صلبة البلدية ُامل َ
نتجة يف البلدان العربية بحلول
�سنة  2020ما يزيد على  200مليون طن �سنوي ًا .ال يتجاوز ّ
معدل �إعادة التدوير .%5
تبلغ ح�صة ال�شرق الأو�سط  %6يف �سوق ال�سياحة العاملية ،وح�صة �شمال �أفريقيا .%2
وا�ستناد ًا �إىل تقديرات العام  ،2010جذب قطاع ال�سياحة العربية نحو  59,2مليون
ويقدَّ ر �أن ي�ؤدي املزج بني اعتماد تدابري كفاءة الطاقة وا�ستخدام م�صادر
�سائحُ .
الطاقة املتجدّ دة �إىل خف�ض  %45من اال�ستهالك و %52من انبعاثات ثاين �أوك�سيد
الكربون� .أما تدابري كفاءة املياه ف�سيكون من ت�أثرياتها خف�ض ا�ستهالكها
متو�سط ا�ستهالك املياه لكل �سائح هو  300ليرت
بن�سبة  .%18وعلى افرتا�ض �أن
ّ
يومي ًا ،ف�إن خف�ض  %18من
ّ
ّ
ا�ستهالك املياه �سيوفر على
البلدان العربية �صرف
 22.400مليون ليرت
�سنو ّي ًا.

اال�ستثمارات العربية يف م�صادر الطاقة املتجدّ دة ال تتعدّ ى  2يف املئة من جممل
ً
جمتمعة ،يف
اال�ستثمارات العاملية يف هذا امليدان .وتنفق احلكومات العربية
الوقت الراهن 135 ،بليون دوالر كل عام لدعم �أ�سعار الطاقة� ،أي ما يوازي نحو
 7يف املئة من �إجمايل الناجت املحلي للدول العربية يف العام  .2010ويبدو �أن هذا
ي�شجع على الهدر والإ�سراف يف اال�ستهالك.
الدعم ّ
يتوجب
�إذا �أرادت احلكومات العربية �أن تلجم ازدياد الطلب على وقود املوا�صالت،
ّ
عليها �أن تفر�ض قانوني ًا معايري اقت�صاد ا�ستهالك الوقود لل�سيارات .كما ينبغي
�إقرار معايري كفاءة الأداء للأجهزة الكهربائية والإنارة يف املنازل واملباين
التجارية واملن�ش�آت ال�صناعية.

ل

التغيري الأخ�ضر :وثائقي من املنتدى
العربي للبيئة والتنمية
�أطلق املنتدى العربي للبيئة والتنمية(�أفد)
الفيلم “التغيري الأخ�ضر” الذي يتحدث
عن حتديات االقت�صاد الأخ�ضر يف عامل
عربي متغيرّ  ،وذلك �ضمن �سل�سلة الأفالم
الوثائقية البيئية التثقيفية التي ينتجها
املنتدى .يعر�ض الفيلم يف �سبع دقائق
مناذج للأقت�صاد الأخ�ضر من خالل م�شاريع مت
تنفيذها يف العامل العربي لتخ�ضري قطاعات الزراعة
واملياه وال�صناعة والطاقة والنقل والأبنية وادارة النفايات وال�سياحة.
ويربز دور االقت�صاد الأخ�ضر يف و�ضع حد للفقر والبطالة ،و�ضمان �أمن
املاء والغذاء والطاقة ،وحتقيق توزيع �أكرث عد ًال للدخل .وهو نقلة
نوعية من االقت�صاد االفرتا�ضي ،القائم �أ�سا�س ًا على امل�ضاربات العقارية
واملالية� ،إىل االقت�صاد احلقيقي القائم على االنتاج� .إنه يفتح طريق ًا
جديدة لتحول م�ستدام يف عامل عربي متغيرّ .
“التغيري الأخ�ضر” هو رابع وثائقي للمنتدى بعد “�شهادة بيئية
على الع�صر” عام  ،2008و”البحر وال�صحراء” عام  ،2009و”القطرة
الأخرية” عام  .2010وميكن تنزيله عن موقع املنتدى:
www.afedonline.org

�إن �إنفاق  100بليون دوالر لتخ�ضري  %20فقط من الأبنية املوجودة حالي ًا يف البلدان

�أفكار عملية لتخ�ضري �شركتك

جتد بع�ض ال�شركات �صعوبة يف االن�ضمام �إىل احلركة البيئية� ،إما ا�ستخفاف ًا و�إما تخوف ًا من زيادة التكاليف
وتغيري املمار�سات� .إذا كنت تعمل لدى �إحدى ال�شركات �أو متتلك �شركة ،هنا بع�ض التدابري الب�سيطة التي ميكن
اقرتاحها �أو تنفيذها حا ًال كخطوة على الطريق �إىل مكان عمل �أكرث �صداقة للبيئة

توقف عن تقدمي الأكواب البال�ستيكية .بد ًال منها ،ميكن
تقدمي كوب خزيف يحمل �شعار ال�شركة �إىل كل موظف،
هدية له ب�صفته جزء ًا من فريق العمل.
ما دام كل �شيء مو�صو ًال مب�أخذ كهربائي ،ي�ستمر ا�ستهالك
الكهرباء .اطلب من املوظفني �أن يف�صلوا جميع �أجهزتهم عن
امل�آخذ الكهربائية قبل مغادرتهم.
ً
ِّ
خ�ضر حمالتك الرتويجية .بدال من تقدمي
هدايا ترويجية مثل املفكرات والأقالم
والتذكارات ،قدم �أ�صناف ًا ترويجية
�صديقة للبيئة ،مثل الأكيا�س القما�شية
والأكواب اخلزفية وقوارير املاء التي
يعاد ا�ستعمالها.

ال تبالغ يف التدفئة والتربيد .تفرط مكاتب
كثرية يف التدفئة �إىل درجة القيظ �شتاء ويف
التربيد �إىل حد ال�صقيع �صيف ًا .ويف هذا هدر
للمال واملوارد ،كما �أنه قد يت�سبب يف مر�ض
املوظفني والزوار.
اقت�صد يف ا�ستهالك الورق .متثل �آالت الن�سخ
والطباعة م�شكلة تبذير يف الورق ،مع ما
يرافقها من ا�ستهالك للكهرباء .قلل من الن�سخ التي ت�ستخرج
كل يوم ،وا�ستعمل الأوراق املطبوعة للكتابة
وتدوين املالحظات.
امنع التدخني يف �شركتك .املدخنون
يعر�ضون �أنف�سهم وزمالءهم لأخطار �صحية.

ال�سيارة
امللوثة
ِّ

�صديق البيئة

ال�سيارات تلوث الهواء وت�سبب ال�ضجيج وتطلق روائح كريهة .وال تطول معظم رحالتنا يف ال�سيارة �أكرث من
خم�سة كيلومرتات ،وهذه الرحالت الق�صرية هي الأ�شد تلويث ًا للهواء .ومع تطوير النقل العام تنتفي احلاجة �إىل
ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة .ماذا يقرتح بندر و�صديقه للتخفيف من تلويث الهواء واالقت�صاد بالوقود؟
هل نتف�س هواء
�أم دخان �سيارات؟

�أوووف!

انظر! انه يقود كل
هذه ال�سيارة مبفرده

الزحمة ال
ت�صدق
الزحمة
ال ت�ص ّدق

درب اجلبـل اللبناين 400 :كيلومرت للم�شي واالكت�شاف واملغامرة

ويف معظم
هذه ال�سيارات
�شخ�ص واحد

�صحيح .ولكن ميكن اختيار
�سيارة �صغرية لالقت�صاد يف
الوقود وللتخفيف من التلوث

لكن النا�س
يحتاجون �إىل
و�سيلة للتنقل
يا بندر

كما ميكن امل�شاركة بركوب
�سيارة مع الزمالء.
بذلك يخف التلوث
وتخف زحمة ال�سري

وامل�شي ريا�ضة
متنحنا متعة
اال�ستك�شاف

والنقل العام ينا�سب اجلميع
ويخفف امل�شاكل
هيا بنا يا بندر

الر�سوم خا�صة بـ «البيئة والتنمية» ©
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ك�شف ا�ستهالك الطاقة بح�سب القطاع يف البلدان العربية

7%

درب اجلبل اللبناين م�سار للم�شي واالكت�شاف واملغامرة .ميتد على م�سافة
 400كيلومرت رابط ًا القبيات �شما ًال مبرجعيون جنوب ًا ،عرب دروب وطرق
زراعية جتتاز ما يفوق  70قرية وبلدة جبلية يف لبنان .وميكن ملحبي امل�شي
يف الطبيعة ال�سري على �أي ق�سم منه ليوم �أو يومني �أو �أكرث� ،أو اجتيازه
كام ً
ال من ال�شمال اىل اجلنوب يف رحلة ت�ستغرق نحو �شهر.
ينطوي امل�شروع ،الذي انطلق عام  ،2007على �أوجه بيئية واقت�صادية
واجتماعية ت�سلط ال�ضوء على لبنان كوجهة لل�سياحة البديلة .وهو ي�ساهم
يف حماية الرتاث الطبيعي يف الريف اللبناين ،واكت�شاف قرى تتميز بجمالها

الطبيعي وتقاليدها الفريدة ،وتعزيز �إدارة املحميات الطبيعية� ،إذ انه مير يف
ثالث حمميات هي �أرز ال�شوف و�أرز �إهدن و�أرز تنورين.
ومن �ش�أن «الدرب» دفع العجلة االقت�صادية يف القرى وخلق فر�ص عمل
ل�سكانها .فال�سياح امل�شاة يحتاجون اىل خدمات مر�شد حملي ،وي�سرتيحون
يف بيوت �ضيافة ميلكها �سكان القرية ،وي�شرتون املنتجات القروية ،الأمر
الذي يعزز ال�صناعات احلرفية ال�صغرية .ومير الدرب يف بع�ض القرى التي
ّ
وكتاب ًا مبدعني ،وين�شر الوعي حول �أهمية املباين التاريخية
�أعطت �شعراء
يف لبنان و�ضرورة احلفاظ عليها.

�سحب املياه الزراعية
( %من اجمايل �سحب املياه
العذبة)
�سحب املياه املنزلية
( %من اجمايل �سحب املياه
العذبة)
�سحب املياه ال�صناعية
( %من اجمايل �سحب املياه
العذبة)

* �آخر الأحجام املتوافرة جلميع
البلدان العربية الـ22
امل�صدر:

UNDP, 2009

8%

الطاقة ال�سكنية
والتجارية
والزراعية

ال�صناعة
27%

43%

النقل

30%

85%

امل�صدر:

OAPEC, 2010

