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والتنمية)اأفد(  للبيئة  العربي  املنتدى  اأطلق 

يتحدث  الذي  االأخ�سر”  “التغيري  الفيلم 

عامل  يف  االأخ�سر  االقت�ساد  حتديات  عن 

االأفالم  �سل�سلة  �سمن  وذلك  متغرّي،  عربي 

ينتجها  التي  التثقيفية  البيئية  الوثائقية 

دقائق  �سبع  يف  الفيلم  يعر�ص  املنتدى. 

مناذج لالأقت�ساد االأخ�سر من خالل م�ساريع مت 

الزراعة  قطاعات  لتخ�سري  العربي  العامل  يف  تنفيذها 

واملياه وال�سناعة والطاقة والنقل واالأبنية وادارة النفايات وال�سياحة.

ويربز دور االقت�ساد االأخ�سر يف و�سع حد للفقر والبطالة، و�سمان اأمن 

نقلة  وهو  للدخل.  عداًل  اأكرث  توزيع  وحتقيق  والطاقة،  والغذاء  املاء 

نوعية من االقت�ساد االفرتا�سي، القائم اأ�سا�سًا على امل�ساربات العقارية 

طريقًا  يفتح  اإنه  االنتاج.  على  القائم  احلقيقي  االقت�ساد  اإىل  واملالية، 

جديدة لتحول م�ستدام يف عامل عربي متغرّي.

بيئية  “�سهادة  بعد  للمنتدى  وثائقي  رابع  هو  االأخ�سر”  “التغيري 
على الع�سر” عام 2008، و”البحر وال�سحراء” عام 2009، و”القطرة 

االأخرية” عام 2010. وميكن تنزيله عن موقع املنتدى:

www.afedonline.org 

توقف عن تقدمي االأكواب البال�ستيكية. بداًل منها، ميكن 

اإىل كل موظف،  ال�سركة  تقدمي كوب خزيف يحمل �سعار 

هدية له ب�سفته جزءًا من فريق العمل.

ما دام كل �سيء مو�سواًل مباأخذ كهربائي، ي�ستمر ا�ستهالك 

الكهرباء. اطلب من املوظفني اأن يف�سلوا جميع اأجهزتهم عن 

املاآخذ الكهربائية قبل مغادرتهم.

تقدمي  من  بداًل  الرتويجية.  حمالتك  ر  خ�سِّ

واالأقالم  املفكرات  مثل  ترويجية  هدايا 

ترويجية  اأ�سنافًا  قدم  والتذكارات، 

�سديقة للبيئة، مثل االأكيا�س القما�سية 

التي  املاء  وقوارير  اخلزفية  واالأكواب 

يعاد ا�ستعمالها.

مكاتب  تفرط  والتربيد.  التدفئة  يف  تبالغ  ال 

ويف  �ستاء  القيظ  درجة  اإىل  التدفئة  يف  كثرية 

هدر  هذا  ويف  �سيفًا.  ال�سقيع  حد  اإىل  التربيد 

مر�س  يف  يت�سبب  قد  اأنه  كما  واملوارد،  للمال 

املوظفني والزوار.

الن�سخ  اآالت  متثل  الورق.  ا�ستهالك  يف  اقت�سد 

ما  مع  الورق،  يف  تبذير  م�سكلة  والطباعة 

يرافقها من ا�ستهالك للكهرباء. قلل من الن�سخ التي ت�ستخرج 

كل يوم، وا�ستعمل االأوراق املطبوعة للكتابة 

وتدوين املالحظات.

املدخنون  �سركتك.  يف  التدخني  امنع 

يعر�سون اأنف�سهم وزمالءهم الأخطار �سحية.

حقائق واأرقام من تقرير “اأفد” عن القت�ضاد الأخ�ضر

البيئية  واال�ستدامة  االقت�سادي  النمو  دمج  على  مبنّي  نهج  االأخ�سر  االقت�ساد 

وامل�ساواة االجتماعية ب�سكل متكامل.

معظم اأنظمة الري يف البلدان العربية غري فّعالة. وت�ستهلك الزراعة حالّيًا اأكرث 

من 85 يف املئة من موارد املياه العذبة الطبيعية املتوافرة، مع كفاءة ا�ستهالك 

ال تتجاوز 50 يف املئة وميكن اأن تتدّنى حتى 30 يف املئة يف العديد من الدول 

العربية.

املحا�سيل  اأنواع  واكت�ساف  املعطيات  اأف�سل  اإىل  ل  للتو�سّ االأبحاث  عن  غنى  ال 

االأ�ساليب  ودعم  تعزيز  ينبغي  كما  امللوحة.  حتتمل  والتي  للجفاف  املقاومة 

اأ�ساليب  مثل  واملياه،  واالأرا�سي  الرتبة  حتمي  التي  اجلديدة  البيئية  ـ  الزراعية 

الزراعة الع�سوية والزراعة احلافظة.

فخالل العقدين املا�سيني، هبطت ح�سة قطاع الزراعة يف القوة العاملة يف املنطقة 

العربية من 44 يف املئة اإىل 29 يف املئة. فاإذا ما اأُعيد اإحياء القطاع الزراعي فاإن 

ن م�ستويات املعي�سة ويقّلل الهجرة  ح�سته يف القوة العاملة �ستزداد، مّما �سيح�سّ

من الريف اإىل املدن.

مياه  معاجلة  املبتذلة  املياه  من  اال�ستفادة  جمال  يف  الواعدة  اال�سرتاتيجيات  من 

ي�سابهها.  وما  واال�ستحمام  الغ�سل  مياه  اأي  الرمادية،  املياه  تدوير  واإعادة  ال�سرف 

مل�ساريع  اإلزاميًا  �سرطًا  الرمادية  املياه  تدوير  اإعادة  اأن جتعل  البناء  قوانني  وعلى 

البناء ال�سكني والتجاري اجلديدة.

اال�ستثمارات العربية يف م�سادر الطاقة املتجّددة ال تتعّدى 2 يف املئة من جممل 

يف  جمتمعًة،  العربية  احلكومات  وتنفق  امليدان.  هذا  يف  العاملية  اال�ستثمارات 

الوقت الراهن، 135 بليون دوالر كل عام لدعم اأ�سعار الطاقة، اأي ما يوازي نحو 

7 يف املئة من اإجمايل الناجت املحلي للدول العربية يف العام 2010. ويبدو اأن هذا 

الدعم ي�سّجع على الهدر واالإ�سراف يف اال�ستهالك.

اإذا اأرادت احلكومات العربية اأن تلجم ازدياد الطلب على وقود املوا�سالت، يتوّجب 

عليها اأن تفر�س قانونيًا معايري اقت�ساد ا�ستهالك الوقود لل�سيارات. كما ينبغي 

واملباين  املنازل  يف  واالإنارة  الكهربائية  لالأجهزة  االأداء  كفاءة  معايري  اإقرار 

التجارية واملن�ساآت ال�سناعية.

اإن اإنفاق 100 بليون دوالر لتخ�سري 20% فقط من االأبنية املوجودة حاليًا يف البلدان 

العربية على مدى ال�سنوات الع�سر املقبلة، با�ستثمار 10.000 دوالر يف املتو�سط على 

وظيفة  ماليني   4 اإىل  يحتاج  اأن  ُيتوّقع  التح�سني،  تعديالت  الإدخال  مبنى  كل 

جديدة، علمًا اأن فرتة ا�سرتداد راأ�س املال بالن�سبة لتعديالت كفاءة الطاقة واملاء 

ترتاوح بني �سنتني و7 �سنوات تبعًا مل�ستوى الدعم.

يتوّقع اأن تبلغ كميات النفايات ال�سلبة البلدية امُلنَتجة يف البلدان العربية بحلول 

�سنة 2020 ما يزيد على 200 مليون طن �سنويًا. ال يتجاوز معّدل اإعادة التدوير %5.

تبلغ ح�سة ال�سرق االأو�سط 6% يف �سوق ال�سياحة العاملية، وح�سة �سمال اأفريقيا %2. 

وا�ستنادًا اإىل تقديرات العام 2010، جذب قطاع ال�سياحة العربية نحو 59،2 مليون 

ر اأن يوؤدي املزج بني اعتماد تدابري كفاءة الطاقة وا�ستخدام م�سادر  �سائح. وُيقدَّ

الطاقة املتجّددة اإىل خف�س 45% من اال�ستهالك و52% من انبعاثات ثاين اأوك�سيد 

ا�ستهالكها  املياه ف�سيكون من تاأثرياتها خف�س  اأما تدابري كفاءة  الكربون. 

ط ا�ستهالك املياه لكل �سائح هو 300 ليرت  بن�سبة 18%. وعلى افرتا�س اأن متو�سّ

من   %18 خف�س  فاإن  يومّيًا، 

على  �سيوّفر  املياه  ا�ستهالك 

�سرف  العربية  البلدان 

22.400 مليون ليرت 

�سنوّيًا.

ملاذا ُيعترب كل ما هو دون 500 مرت مكعب للفرد ندرة مائية حادة؟ )املرت املكعب ي�ساوي 1.000 ليرت( 

اليومية  ناأكله ونلب�سه ون�ستعمله يف حياتنا  امل�ساألة، الأن كل ما  االأرقام ت�ساعد يف فهم هذه  بع�س 

يحتاج اإىل مياه النتاجه. فنجان واحد من القهوة يحتاج اىل 140 ليرتًا من املياه النتاج ملعقة النب التي 

ر منها، بينما يحتاج اإنتاج كيلوغرام واحد من القمح اىل 1.300  ليرت، واإنتاج كيلوغرام من حلم  ُح�سّ

البقر اىل 15.500 ليرت من املياه. وكلما كرب الفارق بني موارد املياه املتجددة يف منطقة ما واحتياجاتها 

املائية، ارتفعت خماطر �سعف االأمن املائي والغذائي.

هنا مناذج عن كمية املياه ال�سرورية الإنتاج �سلع خمتلفة )بالليرتات(:

للم�سي واالكت�ساف واملغامرة. ميتد على م�سافة  اللبناين م�سار  درب اجلبل 

القبيات �سمااًل مبرجعيون جنوبًا، عرب دروب وطرق  رابطًا  400 كيلومرت 

زراعية جتتاز ما يفوق 70 قرية وبلدة جبلية يف لبنان. وميكن ملحبي امل�سي 

اجتيازه  اأو  اأكرث،  اأو  يومني  اأو  ليوم  منه  ق�سم  اأي  على  ال�سري  الطبيعة  يف 

كاماًل من ال�سمال اىل اجلنوب يف رحلة ت�ستغرق نحو �سهر.

واقت�سادية  بيئية  اأوجه  على   ،2007 عام  انطلق  الذي  امل�سروع،  ينطوي 

واجتماعية ت�سلط ال�سوء على لبنان كوجهة لل�سياحة البديلة. وهو ي�ساهم 

يف حماية الرتاث الطبيعي يف الريف اللبناين، واكت�ساف قرى تتميز بجمالها 

الطبيعي وتقاليدها الفريدة، وتعزيز اإدارة املحميات الطبيعية، اإذ انه مير يف 

ثالث حمميات هي اأرز ال�سوف واأرز اإهدن واأرز تنورين.

عمل  فر�س  وخلق  القرى  يف  االقت�سادية  العجلة  دفع  »الدرب«  �ساأن  ومن 

امل�ساة يحتاجون اىل خدمات مر�سد حملي، وي�سرتيحون  فال�سياح  ل�سكانها. 

يف بيوت �سيافة ميلكها �سكان القرية، وي�سرتون املنتجات القروية، االأمر 

التي  القرى  الدرب يف بع�س  ال�سغرية. ومير  ال�سناعات احلرفية  الذي يعزز 

اأعطت �سعراء وكّتابًا مبدعني، وين�سر الوعي حول اأهمية املباين التاريخية 

يف لبنان و�سرورة احلفاظ عليها.

درب اجلبـل اللبناين:  400 كيلومرت للم�ضي والكت�ضاف واملغامرةدرب اجلبـل اللبناين:  400 كيلومرت للم�ضي والكت�ضاف واملغامرة

27%

43%

30%

الطاقة ال�سكنية 

والتجارية 

والزراعية

النقل

ال�سناعة
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* اآخر الأحجام املتوافرة جلميع 
البلدان العربية الـ22

OAPEC, 2010 :امل�صدر UNDP, 2009 :امل�صدر
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اأفكار عملية لتخ�ضري �ضركتك
التكاليف  زيادة  من  تخوفًا  واإما  ا�ستخفافًا  اإما  البيئية،  احلركة  اإىل  االن�سمام  يف  �سعوبة  ال�سركات  بع�س  جتد 

وتغيري املمار�سات. اإذا كنت تعمل لدى اإحدى ال�سركات اأو متتلك �سركة، هنا بع�س التدابري الب�سيطة التي ميكن 

اقرتاحها اأو تنفيذها حااًل كخطوة على الطريق اإىل مكان عمل اأكرث �سداقة للبيئة
ال�سيارات تلوث الهواء وت�سبب ال�سجيج وتطلق روائح كريهة. وال تطول معظم رحالتنا يف ال�سيارة اأكرث من 

خم�سة كيلومرتات، وهذه الرحالت الق�سرية هي االأ�سد تلويثًا للهواء. ومع تطوير النقل العام تنتفي احلاجة اإىل 

ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�سة. ماذا يقرتح بندر و�سديقه للتخفيف من تلويث الهواء واالقت�ساد بالوقود؟

ال�ضيارة 

ثة امللوِّ

املياه يف كل �ضيء


