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  األمم المتحدة
  ٢٠١١، نيويورك



ال تنطوي التسميات المستخدمة في ھذا المنشور، وال طريقة عرض مادته، على التعبير عن أي رأي   
كان لألمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي 

  .منھا، أو بشأن تعيين حدودھا أو تخومھا
  

  .شركات ومنتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمھا وال يعني ذكر أسماء  
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  رـتقدي
  

في  الصلبة تشكر اإلسكوا السيد وليد مايكل زبانة على تقديمه دراسة الحالة عن النفايات البلدية  
 أجرى البحث الالزم لھذه الدراسة الفنية وكتبھا السيد روبرت ترافرز وموظفو.  اإلمارات العربية المتحدة

وتخص اإلسكوا بالتقدير مساھمات الدكتور حسن شريف، .  شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا
منظمة األمم (والدكتورة ناتاشا ويزرت ) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية(والدكتور روبرت ھامواي 
أو اإلسقاطات التي تشوب النص ھي من  وجدير بالذكر أن األخطاء  .في المراجعة) المتحدة للتنمية الصناعية

  .مسؤولية الكاتب
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  رـتصدي
  

في مجال السلع والخدمات  والمتوسطةتنظر ھذه الدراسة الفنية في فرص تنمية الشركات الصغيرة   
وتسلط الضوء على االبتكار في المنطقة وعلى .  العتبار التحديات البيئية التي تواجه المنطقةبا             ً البيئية، آخذة  

لقدرة على إنشاء كتوضيح لكل من ا قطريتين لحالتين  ًا لدراسة عرضتقدم ا.  ليل الدقيق للفرص والقيودالتح
الكلي كل من المستوى من التوصيات على تعرض الدراسة مجموعة و.  شركات وتعزيز حماية البيئةال

االنخراط أكثر في ھدف مساعدة صانعي القرارات في الحكومة ورياديي األعمال على بوالمتوسط والجزئي، 
  .االقتصاد األخضر
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  موجز تنفيذي
  

على  للمساعدة سلع وخدمات بيئيةھناك حاجة إلى وتواجه منطقة اإلسكوا تحديات بيئية عديدة   
العمود الفقري ھي والصغيرة والمتوسطة، يمكن للشركات  تبحث ھذه الدراسة الفنية كيف.  التصدي لھا

ھذه الدراسة  حددتكما .  مالءمة للبيئةقتصاد أكثر افي تطوير أبرز             ً أن تلعب دورا  للتنمية االقتصادية، 
ترى و.  ات البيئية في القطاع الخاصيمكن للحكومات أن تعمل فيھا على تطوير السلع والخدمالتي مجاالت ال

تحقيق يساھم في و ؛إيجاد فرص عمل في المنطقةيمكن أن يساعد في السلع والخدمات البيئية  نموأن الدراسة 
المنطقة سكان حيوية لمستقبل رخاء وصحة المعالجة القضايا البيئية يساعد في و؛ األھداف اإلنمائية لأللفية

  .الذين يتزايد عددھم بسرعة
  

المنطقة طابعھا عطي ي ما ،ومن المشاكل البيئية التي تعاني منھا منطقة اإلسكوا ندرة المياه  
الرديئة اإلدارة ؛ ووتدھور األراضي؛ واآلثار السلبية لتغير المناخ؛ والتلوث؛ المتزايد التصحروالصحراوي؛ 

واآلثار السلبية لنمو  ؛الحضريةونوعية الھواء الرديئة في المناطق ؛ بشكل عام النفايات للنفايات وتراكم
القدرة على وبالمرونة الصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا الشركات مع ذلك، تتميز .  السكان السريع

وھي قادرة على توفير حلول للعديد من :  آالف السنينتعود إلى تقاليد ريادة ية وحرفبتقاليد تتمتع والتكيف 
  .       ًاخضرارا بيئية، ويمكنھا المساھمة في بناء اقتصاد أكثر الات خدمالسلع والھذه المشاكل من خالل 

  
                                    ً  الوعي بالحاجة إلى إنتاج أكثر استدامة ، تنامي ھو الطلب على السلع والخدمات البيئية يحرك ما   

                                                           ً                                           ومتطلبات االتفاقيات الدولية، والسياسات الحكومية األكثر مراعاة  للبيئة، وزيادة اھتمام المستھلك بھذه السلع 
األنظمة قوية تيمكن أن تلعب و.  تجاوب مع ھذا الطلباللذا على الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والخدماتو

   .ا، يعود بالنفع على البيئةأساسي  ًا تحفيزي  ًا والمعايير البيئية دور
  

الشركات الصغيرة  يعوقفي المنطقة  الحواجزبوجود عدد من االعتراف بد لنا من غير أنه ال   
النقص في : الحواجزمن ھذه و.  تطوير أنشطتھا في مجال السلع والخدمات البيئية مواصلة منوالمتوسطة 

المعرفة الفنية وتفاوت نوعية مھارات اإلدارة والتسويق؛ وصعوبة بيئات األعمال؛ ومحدودية االستثمار في 
على لمنافسة الدولية التدريب والبحث؛ واالعتماد الكبير على السلع والخدمات البيئية المستوردة وحدة ا

وتفاوت الدعم  ؛األساسية في بعض البلدان؛ ومحدودية الشراكات التجارية والمرتفعة التكلفة للمرافق؛ مداداتھاإ
  .الحكومي

  
بعض مجاالت السلع والخدمات في تقف منطقة اإلسكوا يالحظ أن وبالرغم من نقاط الضعف ھذه،   
ھي ة يضافميزة إ               ً في اإلسكوا حاليا  بعض البلدان األعضاء لدى ، وفي الطليعة فيما يتعلق باالبتكار البيئية

  .ينبغي استغاللھاة كبيرتلك نقاط قوة و ،التكنولوجيا الخضراءالستثمار في التي تمكن من االنفطية  ةثروال
  

  :بالسلع والخدمات البيئية وتبحث فيھاالمتعلقة  التاليةالفرص الدراسة  برزوت  
  

  ؛الرياحية وطاقة الطاقة الشمس •
  ؛لبيئية القائمة على موارد طبيعيةالسلع والخدمات ا •
  ؛والنقل األخضراألخضر تكنولوجيا البناء  •
  ؛يات واسترجاعھا وإعادة تدويرھاإدارة النفا •
  ؛مياه المستعملةالإدارة المياه ومعالجة  •
  .ة الخضراءيمنتجات الزراعال •
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           ً                      المياه فرصا  خاصة للشركات الصغيرة المحافظة على مجال ومجال الطاقة الشمسية كل من ويوفر   
ولالبتكار دور .  على االبتكار والمعتمدة ،القائمة على السلع والخدمات البيئية في منطقة اإلسكواالمتوسطة و

لمعالجة قضايا   ًا جھود تبذل جميع بلدان اإلسكوا برحت ماو.  األخضر    ً                          أيضا  في مجال تكنولوجيا البناء 
 . السياسة العامة كما على المستويات القانونية والمؤسسية والعملية والماليةالنفايات الصلبة على مستوى 

ثمة فرص ھامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت إدارة  ،التحدياتاستمرار على الرغم من و
في                                              ً      ً     ًويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي دورا  بارزا  أيضا . النفايات واسترجاعھا وإعادة استخدامھا

بين القطاعين             ًأفضل تنظيما شراكات ل تطور ظفي مجالي إدارة المياه ومعالجة المياه المستعملة، ال سيما 
  .والخاص العام

  
على انتشار القيادة واالبتكار في المنطقة، و تدالن على توفر ينمفصلتحالة  يدراستويقدم ھذا البحث   

توسع قطاع الشركات الصغيرة إلى  ىأدما  ،خدمات البيئيةاألنشطة المولدة للقيمة في مجال السلع والسل سال
  :والمتوسطة

  
  النفايات في اإلمارات العربية المتحدة؛إدارة  •
  .قائمة على الموارد الطبيعية من خالل السياحة البيئية في األردنإنشاء شركات  •

  
 ةت الكلي    ً                         عددا  من التوصيات على المستويا الفنية الدراسةھذه وعلى ضوء ما تقدم، تعرض   
حث بين ھذه التوصيات  منو  .ثوالبحبإجراء مزيد من توصيات بما في ذلك ، ةوالجزئي ةوالمتوسط

لبيئة ل مراعيةجعل عملياتھا تتمحور حول الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد إستراتيجيات خضراء 
وتتمكن من  حصتھا فيهتحصل على و السوق المتنامية للسلع والخدمات البيئية كي تدخل السوقورصد 

مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة  العمل بصورة جماعية على ويمكن.  المنافسة على المستوى الدولي
في مجال السلع والخدمات البيئية من خالل شبكة متنامية من مراكز الدعم والتمويل ة تطوير أنشط في

  .بعضھا لبعض خالل دعم ھذه الشركاتمن كما األخضر والحوافز الضريبية، 
  

ما يتعلق بتحفيز الطلب على السلع والخدمات يز على دور الحكومات، ال سيما فيالترك كما جرى  
بالقضايا الجمھور  ةوعيتزيادة و، المشتريات الخضراءالبيئية من خالل تعزيز التشريعات البيئية وسياسات 

لحكومات العربية تتوفر لو.                   ًبيئة أكثر اخضرارا لفي أنحاء العالم طلب المستھلك تزايد واالستجابة إلى  ،البيئية
 توليدإلى فضي يما أكثر إنتاجية  متوسطةقطاع شركات صغيرة وتطوير تيسير في رئيسي دور لعب فرصة 

  .بيئة أفضل للجميعإلى و خفض مستويات الفقر أكثر مالءمة للبيئة، كما إلىاقتصاد إطار فرص عمل في 



  ةـمقدم
  

 )١()اإلسكوا(نجح سكان منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ،نعلى مدى آالف السني  
 المشاكل اليوموتزداد .  لما تمكنوا من البقاء لكفي ابتكارحلول ذكية للمشاكل البيئية التي واجھتھم ولوال ذ

ھج                      ُلتالي من التحول إلى ن فال بد با ،وتتعقد، وتختفي مع مرور الزمن الحلول التقليدية للتعاطي مع البيئةالبيئية 
قدم ت المثيرة لالھتمام التي لةعدد من دراسات الحاقد برز و).                                     ًوإعادة تفعيل النھج التقليدية أحيانا (جديدة 
وھذه الدراسة جزء .  على حجم التحديات التي تواجھھا        ً لكن أيضا  على االبتكار المستمر في المنطقة والدليل 

تعزز قدرة كي                                                          ً  ى زيادة استخدام البلدان األعضاء للتكنولوجيات السليمة بيئيا ، إلالتي تھدف من أنشطة اإلسكوا 
  .التنمية المستدامة وتعزيزالشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة 

  
  مستدامة للتنمية االقتصادية ولتوليد فرص عمل شريان الحياة الشركات الصغيرة والمتوسطة ھي   

 منكواحد النمو االقتصادي لم تضع  ألمم المتحدةلاف اإلنمائية لأللفية ھداألفي حين أن و.  في المنطقة
للفقر والصحة  ات، غير أن البيانات االقتصادية تستخدم على نطاق واسع كمؤشرأھدافھا بشكل صريح

تحفيز إن فولذا .  الشركات الصغيرة والمتوسطة أساسي لتخفيف حدة الفقرالمشاريع وتطوير و.  والتعليم
العمل سياق لسلع والخدمات البيئية واستھالكھا من خالل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج ا
.  تحسين سبل العيش دون اإلساءة إلى البيئة ال يمكن إال أن يعود بالفائدة على البلدان األعضاءعلى 

     ً              عائقا  في وجه تحقيق  ال بد من معالجة تدھور البيئة المستمر في المنطقة الذي يقف ،وباإلضافة إلى ذلك
  .مائية لأللفيةاألھداف اإلن

  
ت اممارسالالمائية و مواردالسكان وندرة التزايد عدد لمنطقة تحديات بيئية عديدة بسبب تواجه ا  
ويشير تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام .  للخطر التنوع البيولوجي فيھاتعرض في إدارة النفايات والرديئة 
إن كذلك ف.  يزيد من حدتھا انتشار تلوث المياهون ندرة المياه تشكل أحد أبرز التحديات، إلى أ )٢(٢٠٠٩

حاالت القحط  دديازا ةالمتوقعتشمل التأثيرات      ً               �           تأثرا  في العالم بتغي ر المناخ، والمناطق المنطقة واحدة من أكثر 
اصل النمو السريع للسكان وسيو.  جماعيةال اتھجرال كما تشمل االستجاباتاألراضي والتصحر،  وتدھور
منھا الطلب على المياه، والتلوث وإدارة النفايات، وفرض تحديات كبيرة على الحكومات  العمراني والتوسع

  .إلى وظائف وإلى مزيد من الحرية الحاجةو
  

التحديات التي سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة في  ريلتطو ختارةم ً ا  فرصتحدد ھذه الدراسة   
  .وير السلع والخدمات البيئيةمنطقة، وتستعرض السياق المؤاتي لتطالتواجھھا 

  
  الدراسة الفنيةھذه أھداف 

  
  :ھداف الدراسة الفنية ھي التاليةأ  

  
في منطقة اإلسكوا وخصائص الشركات  الرئيسية المشاكل واألولويات البيئيةمالمح تحديد  •

  ؛في المنطقة الصغيرة والمتوسطة
                                            

ة العربية السورية والجمھوري                                     ً                                           تتألف منطقة اإلسكوا من أربعة عشر بلدا  ھي األردن واإلمارات العربية المتحدة والبحرين  )١(
  .والسودان والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن

  ).٢٠٠٩( المكتب اإلقليمي للبلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة االنمائي  )٢(
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  للسلع والخدمات البيئية؛المختلفة  ت الفرعيةحجم وخصائص القطاعا تفحص •
  

  كات سوق السلع والخدمات البيئية؛أبرز عوائق ومحرتفحص  •
  

تحديد الفرص المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على السلع والخدمات البيئية في  •
  منطقة اإلسكوا؛

  
  .ذات صلة لةحاعرض دراسات  •
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  ة والبيئةالشركات الصغيرة والمتوسط  -   ًأوال 
  

  أبرز المشاكل واألولويات البيئية في منطقة اإلسكوا  - ألف
  

.  القضية البيئية األبرز التي أثرت على مساحة كبرى من منطقة اإلسكوا عبر التاريخ ھي ندرة المياه  
  .                                              ً     بمعالجة التصحر وتلوث المياه وتغير المناخ أھمية  كبرىالمتعلقة وبسبب ندرة المياه، تتخذ التحديات 

 التوسع العمراني تزايدوساھم نمو السكان السريع، يو.              �        من اسباب تغي ر المناخآخر وتلوث الھواء سبب ھام 
كذلك .  استنزاف البيئةفي  النظم اإليكولوجية الھشة األخرىفي والنشاط االقتصادي في المناطق الساحلية و

  .)٣( ًا بارز  ًا ئيبي  ًا خطرتبر تدھور األراضي يع
  

  اهندرة المي  -١
  

ة حاسمة وجمع المياه مھارالصحراوي  ھاطابعمنطقة اإلسكوا تضفي ندرة المياه على جزء كبير من   
في الوقت و.  على ضفاف األنھار الكبرى نشأ العديد من المدن حول الواحات أوقد و.  للبقاءاألھمية 

 طبقات المياه الجوفية، غير أن على موارد المياه األحفورية منإلى تزايد االعتماد التكنولوجيا الحاضر، أدت 
جزء       ً               مقوما  شديد األھمية في    ً دوما  لى الموارد المائية عصول حكان القد و.  في الغالب محدودةموارد ھذه ال

  .قضية سياسية تؤثر على أمنھاالمياه  تصبحفي الوقت الحاضر أالمنطقة، وكبير من 
  

                       ً       ً          ياه ولو أنھا تشكل تحديا  مشتركا  بين جميع وال تعاني المنطقة كلھا بالشكل نفسه من حدة ندرة الم  
                                                ً                                        والمورد األول للمياه ھو األنھار الدولية التي غالبا  ما تشترك فيھا المنطقة مع بلدان من خارج .  البلدان
تتقاسم مياھه، مشاطئة لمصر والسودان، غير أن سبع دول أخرى حيوي فالنيل على سبيل المثال   .حدودھا

والجمھورية  تركياويشترك في نھري دجلة والفرات كل من  . )٤(ضية مثيرة للجدلحقوق توزيع المياه قو
والجمھورية العربية السورية تركيا ، في حين يتشارك في نھر العاصي كل من العراقوالعربية السورية 

 وفي.  في نھر األردن كل من األردن وفلسطين وإسرائيل والجمھورية العربية السوريةيتشارك ، ولبنانو
لى النفط من أكثر المسائل الخالفية المؤدية إلى نزاعات عالمية، تزداد اليوم التوترات عصول حالأن حين 

جمع احتياطي المياه الجوفية المحدود تداعيات                   ّ  في أحيان كثيرة يخل ف و.  لى المياهعصول حالمتعلقة بال
في يمارس بشكل متزايد استجابة لنمو اإلفراط في ضخ المياه من االحتياطي الجوبعينھا؛ و تتخطى حدود بالد
على االستمرارية  فتتأذى طبقات المياه الجوفية وقدرتھا، حتياجات الزراعة والصناعةالالسكان السريع و

ومن .  ھذا الضخ قرب البحر، قد تتسرب المياه المالحة إلى طبقات المياه العذبةكون وعندما ي ،واالنتاجية
التي رديئة الشبكات التوزيع ومن  اإلسراف في استخدام المياهيعاني من سكوا العديد من بلدان اإل المؤسف أن

عن مناطق                          ًتقع المياه الجوفية بعيدا         ٍ      ً في أحيان  كثيرة  و.  من المياه بسبب التسرب كبيرةتؤدي إلى خسارة 
ياه التي تعمل خطوط األنابيب، أو استخدام ناقالت صھاريج الم   �مد                            ً      ً   االستھالك، ما يتطلب استثمارا  كبيرا  في

بسبب شبكات التوزيع الھرمة أو  الحيوية المياه العذبةالكثير من ويضيع .  مسافات طويلة الجتيازبالديزل 

                                            
  ).٢٠٠٧(ا اإلسكو  )٣(

 ھر بشكل تعاوني وإلى تقاسمنتطوير التسعى إلى "لمتشاطئة على نھر النيل الدول ابين إقليمية  ةمبادرة حوض النيل شراك  )٤(
     ً    رسميا  في ھذه المبادرة أطلق وقد  . "الفوائد االجتماعية واالقتصادية وتعزيز السالم واألمن على المستوى اإلقليمي قدر كبير من

وأوغندا وبوروندي وتنزانيا وجمھورية الكونغو الديمقراطية ا ثيوبيإوزراء المياه في تسعة بلدان تتقاسم النھر ھي  ١٩٩٩فبراير /باطش
  .مصرورواندا والسودان وكينيا 
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حرم غالبية السكان من كميات كبيرة من المياه النظيفة، ويھدر قسم كبير منھا ونتيجة لذلك ت.  رديئة الصيانةال
  .)٥(في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة

  
  التصحر وتدھور األراضي  -٢

  
                    ً                       والبلدان األكثر تأثرا  به ھي اإلمارات العربية .                        ً                       يختلف مدى التصحر كثيرا  بين بلدان منطقة اإلسكوا  

           ً األكثر تصحرا  ساحة الم        ً تشكل معا  ، وھي والمملكة العربية السعودية واليمنوقطر والكويت المتحدة والبحرين 
 قحطومن أبرز آثار التصحر ال.                                ًالعربية السورية فھي األقل تصحرا  أما الجمھورية.  في منطقة اإلسكوا

ويعود تدھور الغابات إلى أسباب عدة كقطع األشجار .  وتقلص مساحات الغابات وفقدان خصوبة التربة
نمو ( النشاط البشريما أن ك ،)٦(في الرعي ةاشياالمغيرھا من وحرقھا وتربية الماشية وإفراط الماعز و

  .آخر سبب ھام ،)لزراعة غير المسؤولة وزوال أساليب الحياة البدوية التقليديةالسكان وا
  

قد و.              ً               التصحر كثيرا  من بلد إلى آخرالمعرضة لخطر وتلك  تالفةاألراضي الوتتفاوت مساحات   
  :ان العربية إلى األسباب التاليةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية التصحر في البلد عزت

  
السكان واحتياجاتھم المتزايدة، واستخدامھم المتزايد للتكنولوجيات والطرق عدد في  النمو الھائل •

؛ختلف الموارد التي تقدمھا األرضمواإلفراط في استغالل الحديثة في الزراعة، 
  

تختفي أساليب  حيث ،وضع السكان االجتماعي المتغير والسيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة •
؛  ً                           طا  كبيرة على المناطق المأھولةما يضع ضغو ،شبه البدوية الحياة البدوية أو

  
في كثير بعض الطرق الزراعية الجديدة التي لم تنجح في تلبية احتياجات السكان المتزايدين، و •

األدوات والتكنولوجيات الزراعية الحديثة مع األراضي القاحلة وشبه  ءممن األحيان ال تتال
  .)٧(ما يجعلھا عرضة للتآكل ،ة وتفككھاتسبب تحلل التربألنھا القاحلة 

  
  تلوث المياه  -٣

  
ول إلى ازدياد استخدام األسمدة الكيميائية والمبيدات في المقام األيعزى تلوث المياه في المنطقة   

كذلك   .)٨(                                                   ً                                      والعالجات الطبية للبساتين والحيوانات التي تخلف آثارا  طويلة األمد ينتھي بھا المطاف في المياه
وأصبح .  دفق مياه الصرف الصحي المنزلي والصناعي إلى ارتفاع مستويات تلوث المياه بشكل كبيرتأدى 
تعكس و.  الفقراءتواجه المياه النظيفة، وھي مورد محدود بسبب ندرة المياه، مسألة أساسية  علىصول حال

: دية موازين القوىألغراض اقتصا المياه النظيفة الستخدامھا في المنازل أو علىصول حالالقدرة على 
  .ياه، أما الفقراء فالفالسياح واألغنياء يحصلون على كميات وفيرة من الم

  

                                            
  ).٢٠٠٩( المكتب اإلقليمي للبلدان العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة االنمائي  )٥(

  .المرجع نفسه  )٦(

  ).٢٠٠٩( نمائيإلنامج األمم المتحدة ابر  )٧(

  .المرجع نفسه  )٨(
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  تلوث الھواء  -٤
  

                                              ً    معدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون متدنية نسبيا  في ، باستثناء بعض بلدان الخليج والمدن الكبرى  
في منطقة تزداد ومع ذلك، ھذه النسب .  ھاالتصنيع محدود في               ً        ويعود ذلك أساسا  إلى أن المنطقة العربية، 
 ،ما بين البلدان العربيةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في وتختلف.  األسرع في العالممن  ھي اإلسكوا بوتيرة

والبلدان ذات االقتصادات  ،وال سيما بلدان الخليج ،فتسجل الدول المنتجة والمصدرة للبترول النسب األعلى
                           ً           معدالت في منطقة اإلسكوا كثيرا  بين المدن الوتختلف .  لعربية السعودية ومصركالمملكة ا ،الكبرى

  .اثات الميثان وأكسيد النيتروجينعلى انبع          ً ألنماط أيضا  ا هنطبق ھذتو.  واألرياف
  

  إدارة النفايات الصلبة  -٥
  

ن بالتحديات في ين محفوفتيإدارة النفايات الصلبة والتخلص اآلمن من النفايات الخطرة مسألتال زالت   
ومع ازدياد عدد السكان وانتشار األنماط .  أن المنطقة شھدت بعض التحسيناترغم  أنحاء المنطقة معظم

أصبح  ،المعيشية االستھالكية، وتضرر اإليكولوجيات الھشة من الطمر وطرق التخلص األخرى من النفايات
  .كبير تعمل الحكومات على معالجتهھذا المجال يشكل باعث قلق 

  
  تغير المناخ  -٦

  
.  )٩(    �        لتغي ر المناخ ةلمباشركون من أولى الضحايا ااألقرب ألن تمنطقة اإلسكوا واحدة من مناطق العالم   

اإلنتاج الزراعي، نمو  ، وتدني مستويات المياه في األنھار، وتوقفقحطانتشار ال )١٠(تقرير ستيرنيتوقع و
ر النيل وال سيما في دلتا نھ ،يين من الناس على الھجرةسيجبر المالما وتوغل مياه البحر إلى اليابسة، 

  .ومناطق الخليج الساحلية
  

  نمو السكان  -٧
  

.  يشكل نمو السكان اليوم وسيظل يشكل في المستقبل أحد أبرز العوامل المؤثرة على البيئة في المنطقة  
زيد سي ٢٠٥٠عام ه بحلول إلى أنوتشير بيانات التوقعات السكانية في العالم التي تجريھا األمم المتحدة 

أكثر من في العراق زيد سيمليون؛ و ١٢٩.٥إلى ) ٢٠١٠(نسمة مليون  ٨٤مجموع السكان في مصر من 
مليون  ٥٣.٦إلى نسمة مليون  ٢٤من عدد السكان كذلك سيزيد مليون نسمة، وفي اليمن  ٦٤ليناھز الضعف 

  .نسمة
  

المشاكل البيئية، ومن الضروري أن تستغل حكومات  ستؤدي الزيادة في أعداد السكان إلى ازديادو  
موارد البلدان اإلسكوا مواردھا المتوفرة لتلبية الطلبات المتزايدة على موارد البيئة والنظم اإليكولوجية و

والستدامة االزدھار .  براعة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليةريادة ومن ھذه الموارد و.  ةيالطبيع
ين مستويات المعيشة ينبغي تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة واللجوء إلى الحكم االقتصادي وتحس

ؤدي فقد ي                                                                              ً  وإذا كان من الممكن في الوقت نفسه تعزيز مستويات المعيشة أكثر مما ھو متوقع حاليا ، .  السليم
دون التوقعات قة إلى ما مستويات مجموع السكان في المنطإلى انخفاض و الوالدات تباطؤ في معدلإلى ذلك 
  .الحالية

  
                                            

  .المرجع نفسه  )٩(

  .٢٠٠٧،  .نستيرن  )١٠(
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  ٢٠٥٠إلى عام  ٢٠٠٠وا من عام كالنمو المتوقع لسكان منطقة اإلس  -١ الجدول
  )باآلالف(

  
  ٢٠٥٠  ٢٠٣٠  ٢٠١٠  ٢٠٠٠  البلد

  ١٠ ٢٤١  ٨ ٦١٦  ٦ ٤٧٢  ٤ ٨٥٣  األردن
  ٨ ٢٥٣  ٦ ٥٥٥  ٤ ٧٠٧  ٣ ٢٣٨  اإلمارات العربية المتحدة

  ١ ٢٧٧  ١ ٠٨٥  ٨٠٧  ٦٥٠  البحرين
  ٣٦ ٩١١  ٣٠ ٥٦٠  ٢٢ ٥٠٥  ١٦ ٥١١  ربية السوريةالجمھورية الع

  ٧٥ ٨٨٤  ٦٠ ٩٩٥  ٤٣ ١٩٢  ٣٤ ٩٠٤  السودان
  ٦٣ ٩٩٥  ٤٨ ٩٠٩  ٣١ ٤٦٧  ٢٤ ٦٥٢  العراق
  ٤ ٨٧٨  ٤ ٠٤٨  ٢ ٩٠٥  ٢ ٤٠٢   �   ع مان
  ٢ ٣١٦  ١ ٩٥١  ١ ٥٠٨  ٦١٧  قطر

  ٥ ٢٤٠  ٤ ٢٧٣  ٣ ٠٥١  ٢ ٢٢٨  الكويت
  ٥ ٠٣٣  ٤ ٨٥٨  ٤ ٢٥٥  ٣ ٧٧٢  لبنان
  ١٢٩ ٥٣٣  ١١٠ ٩٠٧  ٨٤ ٤٧٤  ٧٠ ١٧٤  مصر

  ٤٣ ٦٥٨  ٣٦ ٦٤٤  ٢٦ ٢٤٦  ٢٠ ٨٠٨  المملكة العربية السعودية
  ٥٣ ٦٨٩  ٣٩ ٣٥٠  ٢٤ ٢٥٦  ١٨ ١٨٢  اليمن

  ). ٢٠٠٨تنقيح عام (شعبة السكان في األمم المتحدة   :المصدر

  . متوسطالسيناريو الاستخدم قد ؛ و٢٠٠٨فلسطين لم تكن مدرجة في مراجعة عام   :ةمالحظ

  
  ألمامطريق إلى اال  -٨

  
يسلط معظم الدراسات الضوء على الحاجة إلى تحسين السلع والخدمات البيئية ذات الصلة بالبنى   

يتطلب ويعتقد عادة أن ھذا التحسين .  التحتية كشبكات المياه والصرف الصحي أو التخلص من النفايات
دان المنطقة بشكل عام الفوائد وتدرك بل.  لى التكنولوجيا والممارسات اإلداريةعصول حاستثمارات كبيرة وال

الصندوق ھي تتطلع إلى و.  التي يمكن تحقيقھا من خالل مشاركة القطاع الخاص واالستثمار األجنبي المباشر
حاجة ملحة إلى وضع أطر تنظيمية مالئمة لكن ھناك و.  المقترح تأسيسه األخضر للمناخ التابع لألمم المتحدة
ومن بواعث القلق اآلثار االجتماعية التي ستترتب .  جتماعية واإلنمائيةلضمان تحقيق األھداف البيئية واال

تضاف إليھا مسألة حصول  ،على خصخصة الخدمات البيئية األساسية وتحريرھا كالمياه والصرف الصحي
ينبغي شك في أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ذلك، ما من  عم.  الفقراء على ھذه الخدمات بأسعار مقبولة

تبحث ھذه الدراسة في الدور الذي يمكن و.  لمشاكل المنطقة البيئيةالعامة     ً       ً           جزءا  أساسيا  من الحلول كل أن تش
أن تؤديه الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي مواطن الفرص التي يمكن أن تستفيد منھا لالستثمار في اقتصاد 

  .       ًاخضرارا أكثر 
  

  الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا  -باء
  

  لمحة شاملة  -١
  

تعريف الشركات اوت ويتف  .للشركات الصغيرة والمتوسطة دور رئيسي في االقتصاد العالمي  
ففي استعراض اإلسكوا للشركات .  كما في باقي مناطق العالم المتوسطة في منطقة اإلسكواالصغيرة و
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التي يعمل فيھا تلك ي اليمن ھي إشارة إلى أن الشركة المتوسطة الحجم ف )١١(٢٠٠٢الصغيرة والمتوسطة لعام 
وھذه .                      ًإلى خمسة وعشرين شخصا أشخاص التي يعمل فيھا عشرة تلك فھي  ،أما في األردن. سبعة أشخاص
نظم الدعم اإلستراتيجي للشركات تتعلق ب ١٩٩٩ع لدراسة أخرى أجرتھا اإلسكوا في عام يالدراسة توس

 ٥  ً                                              دا  لعدد العاملين في الشركات المتوسطة يتراوح بين اعتمدت اإلسكوا تحديقد و.  )١٢(الصغيرة والمتوسطة
  . ھذه االختالفات ٢ويظھر الجدول .      ًشخصا  ٢٥٠و
  

  في المنطقة لشركات الصغيرة والمتوسطةاتعريفات   -٢الجدول 
  

  معايير أخرى  )عدد العمال( التعريف  البلد
  ١٠-٢  :صغيرة  األردن

  ٢٥- ١٠  :متوسطة
  

   ١٩-٥  :صغيرة  البحرين
  ١٠٠- ٢٠  :متوسطة

  

  ٢٩-١  :صغيرة  بلدان مجلس التعاون الخليجي
  ٥٩- ٣٠  :متوسطة

  كييعن مليوني دوالر أمر فيھا ال يزيد رأس المال المستثمر
ماليين  بين مليوني وستةفيھا س المال المستثمر أيتراوح ر
  كييردوالر أم

     ٩-٠  :صغيرة  السودان
  ٩-١  :صغيرة  العراق

  ٢٩- ١٠  :متوسطة
  دينار ١٠٠ ٠٠٠المستثمر فيھا حوالى يبلغ رأس المال 

  ٩-١  :صغيرة   �    ع مان 
  

  ٩٩- ١٠  :متوسطة

  ريال ٥٠ ٠٠٠ عنفيھا  المستثمرالمال ال يزيد رأس 
  ريال ١٠٠ ٠٠٠و ٥٠ ٠٠٠يتراوح رأسمالھا بين 

  ٩-١  :صغيرة  الكويت
  ٥٠- ١٠  :متوسطة

  دينار ٢٠٠ ٠٠٠ال يزيد رأسمالھا عن 

  جنيه مصري مليونو ٥٠ ٠٠٠بين  يتراوح رأسمالھا   ٤٩-١  :صغيرة  مصر
  ٢٠-١  :صغيرة  المملكة العربية السعودية

  ١٠٠- ٢١  :متوسطة
  مليون ريال ٢٠عن فيھاال يزيد رأس المال المستثمر 

  ٤-١  :صغيرة  اليمن
  ٩-٥  :متوسطة

  

  .)٢٠٠٨(منظمة العمل العربية  :المصدر

  
اصة تعتمد في أكثر الحاالت على معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة شركات عائلية خ  

                      ً                                                   تنشط ھذه الشركات خاصة  في قطاعات الصناعات الخفيفة التقليدية كتصنيع األغذيةو.  رأس المال العائلي
الشركات الصغيرة  وفي قطاع الخدمات،. وفي مشاريع البناء والفلزات والمنسوجات والمفروشات والمعادن

تتميز بخبرة إقليمية واسعة في المھن الفنية كالھندسة ھي و ،يسيةوالمتوسطة ھي الكيانات االقتصادية الرئ
الرئيسية كالسياحة، تتألف الشركات قطاعات تعلق باليما وفي.  االستشارات البتروكيميائيةوالھندسة المعمارية و

الشركات ومن الناحية الجغرافية، تتجمع .  شركات صغيرة ومتوسطةمن   ً            ًا  كلھا تقريبا كة محليولمالتجارية الم
ومراكز حضرية أخرى، غير    ً مثال  الصغيرة والمتوسطة حول المراكز الصناعية التقليدية كالقاھرة ودمشق 

  .                 ً                             أنھا تتواجد أيضا  في مناطق ريفية وإن بنسبة أقل

                                            
  . اإلسكوا  )١١(

  ).١٩٩٩(اإلسكوا   )١٢(
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 أن، تبين )١٣(وفي دراسة حديثة حول قدرة الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة  
                ً                                           في المائة تقريبا  من الشركات في معظم اقتصادات العالم، وأنھا  ٩٠تشكل  وسطةالشركات الصغيرة والمت

أما في المنطقة العربية فتشكل .  مصدر فرص العمل الرئيسي وتساھم بشكل بارز في الناتج المحلي االجمالي
لعاملة في المائة من القوة ا ٩٠في المائة من الشركات غير الزراعية في مصر، وتشغل  ٩٩ھذه الشركات 

في المائة من مجموع الشركات في لبنان واإلمارات  ٩٥وتشكل أكثر من .  في القطاع الخاص في الكويت
في  ٩٦في المائة من الناتج المحلي االجمالي في اإلمارات العربية المتحدة و ٧٥وتمثل .  العربية المتحدة

ومن أبرز .  )١٤(لمملكة العربية السعوديةفي المائة في ا ٢٥في المائة في فلسطين، و ٥٩المائة في اليمن، و
  :ما يليتوسطة لمالشركات الصغيرة وا ميزات

  
  ؛الكبرىشركات ال              ً                أكثف استخداما  لليد العاملة منأنھا  •

  
           ً واستقرارا ؛    ًعدال ليصبح المجتمع أكثر متوازن تساھم في توزيع الدخل بشكل أنھا  •

  
االقتصادات الزراعية  التحول عنعملية  النجاح في          ً       ً        تؤدي دورا  رئيسيا  في ضمانأنھا  •

  المتراجعة؛
  

  الفقر وتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية؛خفض لأساسية أنھا  •
  

 ما يجعلھا قاعدة قوية القتصادات مرنة ،تتميز في معظم األحيان بجذورھا المحلية القويةأنھا  •
  ؛ادرة على التكيفق

  
  ات الكبيرة؛ تعزز التماسك االقتصادي من خالل روابط مع الشركأنھا  •

  
تأمين االستقرار االجتماعي على تعزز دور القطاع الخاص في االقتصاد وتساعد أنھا  •

  والسياسي؛
  

  .    ًھاما                  ً         ً يمكن أن تؤدي دورا  ابتكاريا  أنھا  •
  

  ومساھمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ھامة، وال سيما في   
ألھداف اإلنمائية لأللفية يدعو إلى تأمين العمالة الكاملة والمنتجة للجميع، احد فأ.  الفقر خفضما يتعلق ب

صلة ذات ھامة تبعات المتعلق بتأمين مياه الشرب المأمونة للجميع للھدف كما أن و.  لشباب والنساءلخاصة و
ألة االستدامة الجة مستحسينات زراعية لمع              ً              ھناك حاجة أيضا  إلى إجراءات وو.  السلع والخدمات البيئيةب

  .البيئية
  

مع يتغير المنطقة من ناحية ريادة األعمال أنحاء وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قد أخذ و  
ھم فأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الجدد .  تسليم األجيال القديمة زمام األمور إلى األجيال الشابة

فالعديد من : روابط السوق متنوعةكذلك فإن .  أوسع من خريجي الجامعات ولديھم خبرة عالميةعلى األرجح 
         ً          قريبة مثال  من مدينة ھذه كأن تكون (عتمد على الروابط القائمة على األمكنة يالشركات الصغيرة والمتوسطة 

                      ً                 ويبقى دور الوسطاء ھاما  في سلسلة األنشطة ).  أو من مكان فيه رواسب معدنية أو من موقع سياحي
المھارات ذات الصلة باإلنترنت وبالتسويق العام بحاجة إلى ، ال تزال أكثر األحيان فيو.  المضيفة للقيمة

                                            
)١٣(  .  

  .المرجع نفسه  )١٤(
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تتشابه مواصفات قطاع الشركات      ً  عموما ، لكن و.  بناء المعرفة باالقتصاد األخضر الناشئ، كما ينبغي تطوير
  . )١٥(١٩٩٩المذكورة في دراسة اإلسكوا لعام تلك مع في الوقت الحاضر الصغيرة والمتوسطة 

  
نجحت سياسات الحماية التي انتھجتھا الحكومات في الماضي في دعم الشركات الصغيرة قد و  

على ھذه الشركات في منطقة تعين لكن منذ أن انتشر اعتماد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ووالمتوسطة، 
.  اد المتزايد للمنتجات المنافسة، أبرزھا االستير ًا مستمر     ً تغيرا  تغير ت اإلسكوا التكيف مع وقائع اقتصادية جديدة

باألخص من ولكي تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من البقاء، عليھا االستفادة من تحرير األسواق و
  .التكنولوجيا الجديدة

  
التقارير التي أعدتھا    �  بي نتكبير في مدى تطور ھذه الشركات في منطقة اإلسكوا، الالتفاوت على الرغم من و

من النمو  ةاوتإلى مستويات متف ٣ويشير الجدول .  )١٦(ھا من الجھات بعض الخصائص العامةوغير اإلسكوا
  .ن المعدل العالمي للفترة نفسھامعظمھا أعلى بكثير مغير أن  ،االقتصادي

  
  مؤشرات نمو الناتج االقتصادي  -٣الجدول 

  )في بلدان مختارة(       
  

  البلد
متوسط النمو السنوي في الناتج 

  ٢٠٠٠-١٩٩٠االجمالي  المحلي
متوسط النمو السنوي في الناتج 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٠المحلي االجمالي 
  ٧.٢  ٥  األردن

  ٧.٨  ٤.٨  اإلمارات العربية المتحدة
  ٤.٤  ٥.١  الجمھورية العربية السورية

  ١١.٤-    العراق
  ٩    قطر

  ٨.٤  ٤.٩  الكويت
  ٤.٠  ٤.٢  لبنان
  ٤.٧  ٤.٤  مصر

  ٤.١  ٢.١  المملكة العربية السعودية
  ٣.٩  ٦.٠  اليمن

  ٣.٢  ٢.٩  العالمي المتوسط

  .)٢٠١٠(البنك الدولي : المصدر
  

  الشركات الصغيرة والمتوسطةالمتعلقة بالقوة والضعف والفرص والمخاطر مواطن   -٢
  

كما ( بشدة يصعب إطالق أحكام عامة في منطقة كبيرة ومتنوعة تتفاوت فيھا النواتج المحلية االجمالية  
  : ومع ذلك، تم التوصل إلى النقاط التالية ). ٣ول يظھر في الجد

  
  مواطن القوة  )أ(
  

 وھيوالقدرة على التكيف تتميز الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة اإلسكوا بالمرونة  •
  ؛تقاليد ريادة أعمالحرفية وتقاليد ب منذ آالف السنينتتمتع 

                                            
  .)١٩٩٩(اإلسكوا   )١٥(

  ).٢٠٠٤( مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  )١٦(
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  ؛يؤدي نھج ريادة األعمال إلى جعل الشركات مرنة •
  

في المجتمعات المحلية بقوة ت الصغيرة والكبيرة ھي بشكل عام شركات عائلية متجذرة الشركا •
  ؛ولديھا شبكات من العمالء األوفياء

  
  ؛العالقات الصناعية السائدة عالقات جيدة بشكل عام •

  
  ؛)العربية واإلنكليزية والفرنسية واألرمنية وغيرھا(لغات المحكية عديدة ال •

  
  ؛يزة وجامعات حديثة ومتطورة وبرامج للتدريب المھنيتتوفر مراكز تعليمية متم •

  
  ؛ضيافةھناك تقاليد  •

  
خدمات ، بما في ذلك التتوفر شبكة متنامية من خدمات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة •

  .ستشاريةاال
  
  مواطن الضعف  )ب(
  

الضعف  مواطنربط إمكانيات  قياسيةعام في المعلومات الالزمة لوضع معايير النقص الضعف ي  
  : المسائل التالية تغير أن التقارير المنشورة المشار إليھا حدد . بيانات أداء محددةب
  

  ؛التفاوت في نوعية المھارات اإلدارية •
  

  ؛النقص في المھارات الفنية في مجال السلع والخدمات البيئية •
  

  ؛محدودية االستثمار في التدريب واألبحاث •
  

لحكومة ووسائل جيدة إلى الق بتقديم صورة المتعتسويق ال ضعفمحدودية التسويق بما في ذلك  •
  ؛اإلعالم

  
  ؛االعتماد الكبير على الواردات •

  
  ؛ھوامش الربح واالنتاجية في كثير من األحيان تدني •

  
  ؛)١٧(بتكارالا سجلضعف  •

  
؛عداتعدم الكفاءة في استخدام الم •

  
  ؛سيطرة الدولة في بعض البلدان األعضاء في اإلسكواتركة  •

  

                                            
يحتل أي بلد من البلدان  اللتقرير حول القدرة على التنافس في العالم الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، افي   )١٧(

في حين تحتل  ،٢٦تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة (للبلدان المبتكرة  األولىمن المراتب العشرين    ً أيا  األعضاء في اإلسكوا 
   ).٣٥ بةاإلمارات العربية المتحدة المرت
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؛)١٨(مطرد في التصنيع خالل العقود األربعة الماضية في البلدان العربيةور الالتدھ •
  

  ؛عدم كفاية التسويق والمھارات المتعلقة باإلنترنت •
  

  ؛لمرافق األساسية في بعض البلدانل المرتفعة تكلفةال •
  

  المحدودة؛ الشراكات التجارية •
  

والخدمات في المنطقة بالمقارنة  الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على حركة السلعارتفاع  •
  ؛                  ًاالتحاد األوروبي مثال كالتجارة الرئيسية  ناطقمع م

  
  ؛)الھند، الصين(باألسواق الناشئة المحدود االرتباط  •

  
  ؛على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطةالمحدود " األخضر"التمويل  •

  
رة والمتوسطة، ومنذ التراجع تطور الشركات الصغي   ً         يقا  بالفعل لعمالنقص في المھارات يكون قد  •

  ؛خسارة العديد من المھارات المكتسبةحدث ت ٢٠٠٩االقتصادي في عام 
  

  ؛مرنة في بعض البلدانالغير متشددة وال األنظمة •
  

  .يعدم توفر سياسات حكومية فعالة داعمة في الماض •

  
  .            ًبيئية تحديدا بالسلع والخدمات اليضاف إلى ذلك كله نقص عام في المعرفة باالقتصاد األخضر و  

  
  الفرص  )ج(
  

من  لشركات الصغيرة والمتوسطةة التنافسية لقدرالنتاجية واإلتعزيز تھا عن دعت اإلسكوا في دراس  
ألسواق المتخصصة قادرة على متابعة اإلى إنشاء مجموعات متخصصة  )١٩(شبكاتالوالتجمعات خالل 

استجاب العديد من البلدان األعضاء في قد و  ."تنافس والمساھمة في نمو األسواق المحليةعلى القدرة بم"
توليد  إلىھادفة إطالق مجموعة من التدابير المالية الباإلسكوا لآلثار االقتصادية التي خلفتھا األزمة المالية 

  .)٢٠(فرص عمل
  

وإلى الواليات المتحدة (وبا النفاذ السريع إلى أورشكل ، يةالمتنامي ةوإلى جانب السوق اإلقليمي  
وتشھد المنطقة .  فرصة جيدة) من خالل اتفاقيات التجارة الحرة )٢١(كية بالنسبة لبعض بلدان اإلسكوايراألم
  . تغير سياسي وبنيوي قد يمكنھا من تحسين بيئة األعمال ةفتر
  

                                            
نمائي إلبرنامج األمم المتحدة ا( ٢٠٠٧عام في  عليه مما كانت ١٩٧٠في عام       ً تصنيعا  كانت البلدان العربية أكثر   )١٨(

  ).نيويورك  .في البلدان العربية يتحديات األمن البشر :العربية البشرية في البلدانتقرير التنمية ] ١٠٣:٢٠٠٩[

  .)٢٠٠٣(اإلسكوا   )١٩(

  .إلسكوا ا  )٢٠(

  . �   ع مانو البحرينو األردن  )٢١(
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في مجال السلع مفصل لفرص تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بحث وفي الفصل الثاني   
  .والخدمات البيئية

  
  اطرالمخ  )د(
  

  :ما يليللمخاطر  تطور الشركات الصغيرة والمتوسطةض    �تعر العوامل الخارجية التي تتضمن   
  

مع أن ارتفاع أسعار النفط يحفز (ارتفاع أسعار النفط  من خالل ،لمدخالتل المرتفعة تكاليفال •
  ؛)والخدمات البيئيةالطلب على السلع 

  
  ؛المال الدوليةفي أسواق رأس صورة ضعف الإلى تعود  تمويلمشاكل  •

  
  ؛                     ًإلى السوق، كالصين مثال منافسين من خارج المنطقة القوي لدخول ال •

  
  .الوضع السياسي والنزاعات المسلحةعدم استقرار  •
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  السلع والخدمات البيئية  -     ًثانيا 
  

  تعريف  -ألف
  

طاعات قطاع من أكثر القفھو .                                      ً                       ما من تعريف أو تصنيف متفق عليه دوليا  للسلع والخدمات البيئية  
وتعمل لجنة .  طيلة الوقت تتطور     ً                                                                 نشاطا  في االقتصاد العالمي والمنتجات التي يتضمنھا والمفاھيم التي يغطيھا 

أما منظمة التعاون والتنمية .  تعريف السلع البيئية ىعل                                                     ً التجارة والبيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية حاليا  
  :كما يليخدمات البيئية السلع وال   �  عر فتقد في الميدان االقتصادي ف

  
تؤدي إلى إنتاج سلع وخدمات لقياس الضرر البيئي  ةنشطأمن صناعة السلع والخدمات البيئية تتألف   

، أو لمنعھا المشاكل المتصلة بالنفايات والضوضاء والنظم البيئيةكذلك الذي يصيب المياه والھواء والتربة، و
تندرج في ھذا اإلطار التكنولوجيات والمنتجات و.  أو إلصالحھاأو للحد منھا أو للتقليل منھا إلى أدنى حد 

  .)٢٢(والخدمات النظيفة التي تقلل الخطر البيئي وتخفض نسبة التلوث واستخدام الموارد إلى أدنى حد ممكن
  

  :السلع والخدمات البيئية ما يلي أن تشمل )٢٣(ويقترح الصندوق العالمي للطبيعة  
  

  ظيم المناخ؛تن •
  ؛إدارة المغذيات والنفايات •
  التحكم في الفيضانات؛ •
  ؛حماية السواحل •
  .ة الخصبة والھواء الصالح للتنفسومواد البناء والترب والدواء والوقود والمياه العذبةالغذاء  توفير •

  
في الدراسة التي تعرض فيھا سياستھا  )٢٤(وتحدد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  

  :لع والخدمات البيئية ھي التاليةمجاالت رئيسية للس العامة ثالثة
  

سلع إدارة التلوث التي تساھم في تنقية الھواء الملوث، وإدارة  -  مجموعة أنشطة: المنع  )أ(  
  ؛ئيالبيوإدارة الرصد أالنفايات ومياه الصرف، وتنقية التربة والمياه السطحية والجوفية، وتخفيف الضوضاء 

  
  ؛       ً                ر نظافة  كالطاقة الشمسيةوجيات ومنتجات أكثتكنول: التحسين  )ب(  

  
  .ج المزدوج وأجھزة إدارة الكوارثالطاقة كالزجاضبط سلع إلدارة الموارد و: التحكم  )ج(  

  
  :مسألتينفتتناول في منظمة التجارة العالمية أما المناقشات   

  
  ؛)لھواء أو الماء أو التربةلوث ات(السلع البيئية التقليدية التي أثبتت أنھا تساھم في معالجة التلوث  •

                                            
  .)٢٠٠٥(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   )٢٢(

)٢٣(  .  

  ).٢٠٠٥(منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   )٢٤(
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                                                         ً السلع الصناعية أو االستھالكية التي تتميز بخصائص مفضلة بيئيا  :                       ًالمنتجات المفضلة بيئيا  •
كالمنتجات الزراعية العضوية في مقابل المنتجات الزراعية العادية، والورق الخالي من مادة (

وجيا األنظف، البالستيكية، والتكنول   ً           بدال  من المواد         ً بيولوجيا  الكلور، والمواد القابلة للتحلل 
  ).والطاقة المتجددة

  
منتجي سلع وخدمات يعتبرون ھم فقط الذين نھائية البيئية ال اتخدماللسلع وا ومنتجوفي الماضي كان   

البيئية للمنتج أو المنتجات قد استثنى ھذا التعريف المنتجين الذين يوفرون عناصر التكنولوجيا و.  بيئية
المتعلقة  األنشطة      ً ى أيضا  كما استثن،             ً                        تستخدم حصريا  في التكنولوجيات البيئيةھذه العناصر م تكن لإن  رئيسيال

في  برز           ً      ً           ً غير أن نھجا  جديدا  أوسع نطاقا  ).  الموزعين(لمستھلكين النھائيين لببيع السلع التي سبق أن أنتجت 
ي فتقع أنشطة الحاضرعلى أنھا تشمل في الوقت السلع والخدمات البيئية أصبح ينظر إلى : السنوات األخيرة

ھكذا .  الكاملة لقيمة البيئيةاسلسلة في جميع مناحي أنشطة    ً    فضال  عن الواسعة،  ةالبيئي اتسلسلة اإلمدادصلب 
لسلع والخدمات البيئية البحث والتصميم والتطوير والتركيب والتصنيع واإلمداد لالتعريف المعاصر يشمل 

الصيانة والعمليات وخدمات االستشارات والدعم، باإلضافة إلى أنشطة البيع والتوزيع والبيع بالتجزئة و
منخفضة ال                                        ً                        ويمكن أن يتضمن التعريف الجديد األكثر شموال  السلع والخدمات البيئية .  والتسويق ذات الصلة

الحرارة  تكنولوجيات الطاقة المتجددة كطاقات الماء والموج والمد والجزر، وطاقة             ً كما يشمل أيضا  . الكربون
األنشطة الناشئة كخفض االنبعاثات الناتجة عن قطاعي النقل     ً أيضا  كما الجوفية والرياح والكتلة الحيوية، 

  . واحتجاز الكربون وتخزينه وتمويله، وإدارة الطاقة ،والبناء
  

بيئية، وخدمات                                                                        ً والمشكلة في التصنيف ھي وجود عدد ال متناه من السلع التي يمكن أن تصنف سلعا    
صنفت اإلسكوا ألغراض ھذه الدراسة السلع قد و.  في تطور مستمرومنتجاته ديناميكي  القطاعما أن ك

  .٤فئتين، التقليدية والناشئة، كما يظھر في الجدول في والخدمات البيئية 
  

  تصنيف السلع والخدمات البيئية  -٤ الجدول
  

  السلع والخدمات البيئية التقليدية
السلع والخدمات البيئية 
  الناشئة/السلع والخدمات البيئية الجديدة  القائمة على الطاقة المتجددة

  السلع والخدمات البيئية المرتبطة بالموارد الطبيعية  الطاقة الشمسية  تلوث الھواءالتحكم في 

  منتجات الزراعة الخضراء  الرياح  االستشارات البيئية

  البديلةالوقود أصناف   الحرارة الجوفية  الرصد البيئي

  التجارة بالكربون وتخزينه واحتجازه  الكتلة األحيائية  التلوث البحريفي  التحكم

  تكنولوجيات البناء الخضراء  طاقة المد والجزر  الضوضاء واالھتزازات

  النقل األخضر  الغاز الحيوي  األراضي الملوثةمعالجة 

      إدارة النفايات

      ومعالجة المياه العادمةإمدادات المياه 

      جاع وإعادة التدوير االستر

  . اإلسكوا باالستناد إلى تقرير: المصدر

  
  .             ً                لتصنيفات مليا  في الفصل الثالثناقش ھذه ات  
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  سوق السلع والخدمات البيئية  -باء
  

 تشھد األسواق العالمية للكربون والسلع والخدمات البيئية نمواً مطرداً بشكل عام، ومن المرجح أن  
 . )٢٥(٢٠٠٨/٢٠٠٩ في الفترة أمريكيترليون دوالر  ٣.٨بمبلغ   ذا القطاعھوقدرت قيمة . تمر ھذه الوجھةتس

مليون  ٢٨مليون شركة يعمل فيھا أكثر من  ١.٤ ـويقدر عدد الشركات الناشطة فيه على الصعيد العالمي ب
حين يمثل قطاع الطاقة  في ،في المائة من المبيعات ٤٨الناشئ  المنخفض ويمثل قطاع الكربون.  شخص

 ةوتمثل البلدان العشرة التالية ثلثي قيمة السوق العالمي.  في المائة ٢١في المائة والقطاع البيئي  ٣١المتجددة 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا  ساوالصين وفرن والبرازيل وإيطالياوألمانيا  إسبانيا: تقريباً وھي

  .ة واليابانمريكييات المتحدة األالوالوالشمالية والھند 
  

 ٢٧في حين بلغت حصة أوروبا  ،في المائة ٣٨ ةالكلي، كانت حصة آسيا من السوق ٢٠٠٨وفي عام   
وكانت معدالت النمو متفاوتة في .  )٢٦(في المائة ١في المائة والشرق األوسط  ٣٠كتين يفي المائة واألمر

.  نت مرتفعة في مختلف القطاعات الفرعية للطاقة المتجددةالقطاعات الفرعية الثالثة والعشرين لكنھا كا
ومن المتوقع أن يتواصل نمو .  فرص جديدة في السوق في جميع االقتصادات العالميةتوليد يؤدي ھذا إلى و

أن الشركات في ويقدر . الطلب على السلع والخدمات البيئية بالرغم من التوقعات بتراجع معدالت النمو عامةً
لسلع والخدمات ل ةالعالميسوق الفي المائة من  ٩٠تشكل تعاون والتنمية في الميدان االقتصادي منظمة ال
ة واليابان في الطليعة في مجال استيراد مريكيبلدان أوروبا الغربية والواليات المتحدة األتأتي و، البيئية

 ،وال سيما الصين والھند ،لناميةسجل بعض البلدان ايوفي الوقت نفسه، .  )٢٧(وتصدير السلع والخدمات البيئية
ومن المتوقع أن تشھد البلدان النامية ازدياداً في حركة .  البيئية امشاكلھاستجابة لنمواً كبيراً في ھذا القطاع 

وعلى منطقة .  دورهفي ممارسة  للمناخ صندوق األمم المتحدة األخضر أبدالسلع والخدمات البيئية عندما ي
  . حدياتالتاإلسكوا مواجھة ھذه 

  
من خالل توفير السلع االستجابة اإلسكوا، لكن في منطقة  واضحالمشاكل البيئية كثير من إن ال  

أن سوق الشرق األوسط للسلع والخدمات البيئية إلى  )٢٨(اإلسكواتشير و.  لم تنطلق بعد والخدمات البيئية
تكون رجح أن ت )٢٩(صادر أخرىإال أن م؛ ٢٠١٠في المائة من المجموع العالمي في عام  ١.٦مثل ت تكان

وأن ،    �صاف المنطقة مستورد أن لسلع والخدمات البيئية لالميزان التجاري  بينيو  .ذلكأقل من النسبة حتى 
  . المنطقةمعظم أنشطة التصدير فيھا تجري داخل 

  
االستثمار في قطاع السلع والخدمات البيئية بشكل كثيف في السنوات األخيرة في معظم ازداد   

في التكنولوجيا الصناعية  المجازفةاستثمار رأس مال في الوقت الحاضر يتجاوز و.  المتطورةقتصادات اال
في  ٢٠١٠في عام ، استثمر سبيل المثالعلى ف.  وتكنولوجيا الطاقة النظيفة االستثمار في القطاعات التقليدية

يشكل ھذا و.  ع والخدمات البيئيةصفقة ذات صلة بالسل ٢٦٧في  أمريكيمليار دوالر  ٣.٧ أمريكا الشمالية
في المائة في حجم الصفقات  ٣٧و) بالدوالر(في المائة من حيث المبالغ المالية  ٧٦              ً       االستثمار زيادة  قدرھا 

                                            
)٢٥(  

)٢٦(  

)٢٧(  .  

  .)٢٠٠٧(اإلسكوا   )٢٨(

  .: العرض متاح عبر الرابط  .مرفق البيئة العربي، لبنان  )٢٩(



 -١٦ -  

  

  إال أن مستويات االستثمار ھذه .  صفقة ١٩٥مليار دوالر في  ٢.١استثمر عندما  ٢٠٠٩بالمقارنة مع عام 
الظروف يعكس صفقة،  ٢٧٧مليارات دوالر في  ٤.٠استثمر حين  ٢٠٠٨ال تزال أدنى من مستويات عام 

العشر الرئيسية في الواليات  المجازفةرأس مال وتوجھت خمس من صفقات .  االقتصادية العالمية الحالية
في المائة من مجموع دوالرات رأس مال  ١٧القطاع تمويل ھذا التكنولوجيا النظيفة، وشكل إلى  المتحدة
   .)٣٠(٢٠٠٩في المائة في عام  ١١بالمقارنة مع  ٢٠١٠ام في ع المجازفة

  
كما في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، تشكل  ،وفي بعض االقتصادات  

أما في بلدان أخرى كاألردن، .  )٣١(                      ً       ً                                 المشتريات العامة مصدرا  أساسيا  للطلب على السلع والخدمات البيئية
أصدرت الھيئة التنفيذية قد و.  الوسيلة المثلى لتقديم السلع والخدمات البيئية زايدبشكل مت فتعتبر الخصخصة

النفايات من                                   ً                                               للتخاصية في الحكومة األردنية قانونا  يقضي بخصخصة عمليتي التخلص من النفايات الطبية و
  .ةلبلديا
  

.  في المستقبل ئية                                ً                              أن يصبح صندوق المناخ األخضر محركا  للطلب على السلع والخدمات البيويحتمل   
أنشئ ھذا الصندوق في إطار الدعم المالي الطويل األمد الذي اتفق عليه في كانكون، المكسيك في عام وقد 

 أمريكيمليار دوالر  ١٠٠                                   ً وتعھدت البلدان الصناعية أن تجمع معا  .  وستقوم األمم المتحدة بإدارته ٢٠١٠
ستجمع ھذه األموال من مصادر عامة وخاصة وتوظف و  .لمساعدة البلدان النامية ٢٠٢٠حلول عام ب     ً سنويا  

.  وال تزال المفاوضات المتعلقة بتفاصيل الصندوق جارية.  أعمال تھدف إلى الحد من تغير المناخفي       ً مباشرة  
                           ً ات الثنائية التي تمول حاليا  بكة المعقدة من اآلليات واالتفاقالصندوق الشط   �بس  �ي واألمل معقود على أن 

  . ي قطاع الكربون المنخفض والتكيف مع المناخ في البلدان الناميةاالستثمار ف
  

  والعوائق أمامھامحركات السلع والخدمات البيئية   -جيم
  

بما في ذلك السياسات (الخدمات البيئية و السلع استھالكھذا القسم على محركات إنتاج السلع و   ّ  يرك ز   
  . ، مع ذكر أمثلة من المنطقة)بما في ذلك التجارة(والعوائق أمامھا ) والبحث والتطوير، إلخ واألنظمة

  
وإدارة النفايات خير .  شديد األھمية في تحريك نمو السوق ً ا  لتشريعات دورتلعب امن حيث اإلنتاج،   

ويمكن .  حجم النفاياتتزايد إلى إعادة التدوير وإلى حلول أخرى لمشكلة ات إذ تسعى الحكوم ،مثال على ذلك
تعرفة تفضيلية                                                             ً      ام الطاقة المتجددة من خالل التشريع، كإلزام شركات الكھرباء مثال  بدفع     ً            أيضا  تعزيز استخد
جدول األعمال العالمي وفي التزامات في ومع ازدياد الوعي بتغير المناخ .  إلى الشبكةإلمدادات الطاقة 
.  لدان لمراعاتھا، يزداد احترام البيئة من جھة والضغط من جھة أخرى على جميع الب)٣٢(بروتوكول كيوتو

  .ية فيزداد بالتالي الطلب عليھاالمتعلقة بتعزيز السلع والخدمات البيئالتشريعات تزداد أن  يحتملو
  

وبالمثل .                       ً                                                            ومن محركات النمو أيضا  االرتفاع السريع في أسعار السلع، وال سيما تلك المتعلقة بالطاقة  
لخدمات إزالة  ةتوفر سوق كبيرتضي الملوثة، واألرا استخداميؤدي ارتفاع أسعار األراضي إلى إعادة 

                                            
)٣٠(  .  

  ).٢٠٠٦(مية االقتصادية والبيئية المركز البريطاني للتن  )٣١(

من انبعاثات     �لحد لاألوروبية مجموعة     ً       ً    بلدا  صناعيا  ولل ٣٧ـ                                          ً        أبرز خصائص بروتوكول كيوتو أنه يحدد أھدافا  ملزمة ل  )٣٢(
من  الخمس سنواتفترة ال على مدى ١٩٩٠مقابل مستويات عام ئة خمسة في المايبلغ متوسط الخفض على أن االحتباس الحراري، غازات 

  .٢٠١٢حتى عام  ٢٠٠٨عام  
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ولوكاالت التمويل المتعددة األطراف والثنائية دور كبير في تحديد المشاريع الواسعة النطاق في .  التلوث
 السوق في الغربوتشبع  تعزيز الصناعة والخصخصة ورفع الضوابطكما أن .  مجال البنية األساسية البيئية

انتشار المعايير الدولية ر   �يس  �ي و.  مساھمة السلع والخدمات البيئية في التجارة الدولية    ً    أيضا  من جميعھا زيد ت
  . الخدمات والسلعھذه نمو الطلب على     ً أيضا  

  
أو البيئية لزيادة " الخضراء"يعرف بالضرائب                                          ً   أما من حيث االستھالك فتفرض الحكومات أحيانا  ما  

تغير أنماط المستھلك غير أن : مستدامالسلوك غير للات ضع مثبطتالطلب على التكنولوجيا الخضراء أو 
على حد سواء ھو في نھاية المطاف الھدف من السلع والخدمات البيئية إذ أن  ساسية،المسألة األھو الشرائية 

في على المنتجات المراعية للبيئة كي ستھالطلب االاللم يبلغ و.  ربحتحسين الظروف المعيشية وتحقيق 
عليھا الحجم الذي بلغه في أوروبا أو الواليات المتحدة، لكن األدلة تشير إلى زيادة الطلب  منطقة اإلسكوا

                 ً                       مؤتمر عقدته مؤخرا  في بيروت مجلة ليبانون فعلى سبيل المثال قوبل .  ينالماضيعامين خالل ال
القطاع من كبير  امباھتم )٣٣(األعمال التجارية الخضراءبشأن  أوبورتشونتيز 

الشركات " يرتابون منبالفعل المستھلكون لقد بدأ ف.  ومن المتوقع أن يزداد الوعي بھذه القضية.  الصناعي
متزايد نحو وضع العالمات ھناك توجه ، و)الشركات التي تدعي أنھا مراعية للبيئة( ، أي"الخضراء المظھر

  . البيئية والمصادقة على المنتجات المراعية للبيئة
  

واالقتصاد  األنظف                                      ً                           السلع والخدمات البيئية بطبيعتھا أبحاثا  كثيفة، ألن رصد التكنولوجيا طلب تت  
وللشعوب المتقدمة النمو دور قيادي في ھذا اإلطار، لكن .                      ً      ً               األخضر يتطلب استثمارا  كبيرا  في مجال األبحاث

مراكز امتياز في بإنشاء دان اإلسكوا بليقوم عدد من و.       ًكبيرا   ًا اھتمام    ً أيضا  خذ يبدي أالنامية بعض البلدان 
اإلمارات العربية المتحدة في مجال البحث  ةعلى غرار مبادر المختلفة؛ مجال األبحاث لعدد من الصناعات

وتنشط المملكة العربية السعودية وعدد من دول .  األردن في مجال تكنولوجيا المعلوماتمبادرة الطبي و
وتقوم مصر بأبحاث في مجال طاقة الرياح .  إنتاج الطاقة الشمسيةمجال  فيفي االبتكارات الخليج في البحث 

                   ً                                           وأنشأت اإلسكوا مركزا  لتبادل المعلومات بين بلدان الجنوب مقره في .  وغيرھا من أنواع الطاقة المتجددة
جھة موفي المنطقة مسابقات تبرز و.  وال بد من أن تساھم الجامعات بفعالية في األبحاث.    �         عم ان، األردن

مسابقة أفضل خطة عمل وتشجع .  على االبتكار وريادة األعمالطالب لتشجيع الكوسيلة جامعات لل
عربية تنظمھا المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في دبي بالتعاون مع شركة إنتل في جامعة تكنولوجية 

بفرص تربطھم رص األعمال والطالب ورياديي األعمال العرب الشباب على دمج االبتكارات التكنولوجية بف
تحدي مسابقة العالمية لنھائيات الالمسابقة اإلقليمية العالم العربي في في ويمثل الفائزون .  االستثمار والتمويل

      �                        من جھة  أخرى، أفضت الشراكة بين .  بيركلي-تنظمھا إنتل مع جامعة كاليفورنيا، التي االتكنولوجيريادة 
قة قسم البرامج االجتماعية في مجموعة عبد اللطيف جميل إلى إنشاء مسابمعھد ماساشوسيتس للتكنولوجيا و
مبتدئين في العالم المبتكرين الطالب الء ىتكاف فضل خطة عمل عربيةألمعھد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 

ثة           ً                              توجه خصيصا  إلى المشاريع االجتماعية فإن ثالي          ً                       ومع أن أيا  من ھاتين المسابقتين ال .      �     وتنو ه بھم العربي
من الرابحين التسعة في مسابقة خطة العمل العربية التي نظمھا معھد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في عام 

ومن المتسابقين .  اقترحوا مشاريع اجتماعية في مجاالت التعليم والصحة والحفاظ على البيئة ٢٠٠٩
األرباح في الوقت  وتجنياألرز المشاركين في النھائيات شركة مصرية لقش األرز تقوم بإعادة تدوير نفايات 

  .)٣٤(نفسه

                                            
)٣٣(  .  

)٣٤(  .  
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وإلى جانب ھذه المبادرات، من الضروري تشجيع زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص   
وجدير بالذكر أن .  السياسات العامةجيه وإعطاء حيز أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تو

لع والخدمات البيئية ال تصدر عن الحكومات إنما عن فرق عمل                           ً            اإلستراتيجيات األكثر ابتكارا  في مجال الس
رؤية : مصر الخضراء" ومن األمثلة على ذلك التقرير الذي يحمل عنوان.  يقودھا القطاع الصناعي

   .)٣٥("للمستقبل
  

المفاوضات الجارية في الوقت الحاضر ومن أبرز القضايا التنظيمية المتعلقة بالسلع والخدمات البيئية   
فمع تحرير التجارة، ستخسر البلدان النامية إيرادات الرسوم .  باتفاقية منظمة التجارة العالمية متعلقةال

وقد بدأت بحشد الدعم للحصول على حصة أكبر من المكاسب الناتجة عن  ،                      ً     الجمركية وتواجه تنافسا  أوسع
في " الفئة ألف"من والخدمات البيئية السلع فيما يتعلق بميزان تجارة في اختالل كبير ھناك و.  تحرير التجارة

  . )٣٦(كبيرة" الفئة باء"سلع إمكانية تصدير حين أن 
  

أن يجرى التركيزعلى  يحتملخطط تجارة الكربون، ذلك  بما في ،           �        مبادرات تغي ر المناخلستجابة ا  
نيف السلع                                     �     ومع إدراج رموز جديدة في النظام المنس ق لتص.  رصد السلع والخدمات البيئية واإلبالغ عنھا

السلع وفي الوقت الحاضر .                ًرصد أكثر سھولة التتبع وال     ً               دوليا ، ستصبح عمليتا      ّ      المت جر بھا والخدمات البيئية
وقد يكون للصندوق األخضر للمناخ  . على القوائم التجارية  �        ً عر فة وطنيا  م     ً      عموما  بنود  والخدمات البيئية ھي

  . التابع لألمم المتحدة دور محرك أساسي
  

                                            ً                      الذي قامت به اإلسكوا أن التمويل المتوفر حاليا  لدعم الشركات الصغيرة األولي ن من البحث ويتبي  
وتخطط اإلسكوا إلجراء .  والمتوسطة في المنطقة محدود، سواء وفرته الحكومات أو المؤسسات المالية

قة المتجددة لكنھا صناديق دولية وإقليمية لالستثمار في الطاھناك و.  المزيد من األبحاث في ھذا المجال
مصر وغيرھا من البلدان اليوم من صندوق التكنولوجيا تستفيد    ً مثال  ف.       ًنطاقا  مخصصة للمشاريع األكبر

عمل األردن على إنشاء يو. النظيفة التابع للبنك الدولي لتمويل المشاريع التي تستخدم طاقة الشمس والرياح
الصندوق الخاص ألقل وأنشئ .  مشاريع في ھذين المجالينصندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتمويل ال

بموجب إتفاقية االمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في دورتھا السابعة في مراكش ويشرف              ًالبلدان نموا 
                                                        ً        يعمل الصندوق على تلبية االحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا  البالغ و.  على إدارته مرفق البيئة العالمي

  . كون للصندوق األخضر أھمية في المستقبلتوس.      ً                         بلدا  ومن ضمنھا السودان واليمن ٤٨ھا عدد
  

أما .  نطاق ضيق توفره الجھات المانحة والمنظمات غير الحكومية اذ  ًا مجتمعي      ًتمويال غير أن ھناك   
من التمويل فيتوفر نوع  )تفوق بنطاقھا قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة( المشاريع الكبرىعلى صعيد 

.  تدعمه الحكومة على غرار تمويل مدينة مصدر ومشاريع رئيسية أخرى في اإلمارات العربية المتحدة
بيوت المال والمصارف والمؤسسات المالية في المنطقة غير مھيأة لدعم الشركات الصغيرة يبدو أن و

                                            
)٣٥(  .  

).ث الھواء أو المياه أو التربةتلو(التي توفر خدمات لمكافحة التلوث  التقليديةالسلع البيئية : الفئة ألف  )٣٦(

كالمنتجات (                                                             ً وھي السلع الصناعية أو االستھالكية التي تتميز بخصائص مفضلة بيئيا                         ًالمنتجات المفضلة بيئيا : الفئة باء  
   ً              بدال  من البالستيك، البيولوجي العضوية في مقابل المنتجات الزراعية العادية، والورق الخالي من الكلور، والمواد القابلة للتحلل 

  ).، والطاقة المتجددةاألنظفوالتكنولوجيا 
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يبدو أن ھناك كما .  دامة البيئةلدعم االستثمار في استعادة وھو ما يلزم ، )٣٧(صبوروالمتوسطة برأس مال 
  .ات من مردود إيجابي طويل األمدھذه االستثمارمثل ما يمكن أن ينتج عن وفھم في إدراك   ًا نقص

  
  :لع والخدمات البيئية في المنطقةة بالسلوفيما يلي أمثلة على نھج حديثة في تمويل التنمية ذات الص  

  
لوضع إطار أخالقي  تجريبية ةمبادربدبي  فيومركزھا الرئيسي شركة أبراج كابيتال  متقو •

  ؛)٣٨(االستدامة البيئية والمسؤولية االجتماعيةكفي مجاالت  ھالتوجيه محفظة استثمارات
  

نموذج  وضعساھمت في ، ھي شركة استشارية مركزھا مصرو ،شركة نوعية البيئة الدولية •
أدخلت وقد . اجتماعية وبيئيةلألعمال الشاملة في مجال السياحة البيئية قادر على تحقيق أھداف 

أحدھا إيكولوجي تم بناؤه (الشركة عامل التنمية المستدامة إلى واحة سوا حيث بنت ثالثة أكواخ 
              ً                        وأطلقت برنامجا  للسيدات في مجال األشغال ، )من مواد طبيعية وال تستخدم الكھرباء فيهبالكامل 

وضعت الشركة ھذه و.  المجتمعية اليدوية، ومشاريع في الزراعة العضوية، وأخرى في الفنون
مؤسسة والبرامج بالتعاون مع عدد من الجھات المانحة الدولية مثل الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

من خالل الشركة كما عملت .  البنك الدولي، ذراع القطاع الخاص في مجموعة التمويل الدولية
ر لتوفر الصغ المتناھي قدرة مؤسسات التمويلوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية على تعزيز 

ر  ّف قد وو  .بشكل يؤمن استدامتھا التجارية والمالية الصغرالمتناھية      ً                  قروضا  للشركات الصغيرة و
    ً                                                عاما  ومن خالل إحدى عشرة منظمة غير حكومية ومصرف تجاري  ١٦المشروع خالل فترة 

من أصحاب  ٤٠٠ ٠٠٠ما يقارب عتمادات لمن اال أمريكيمليون دوالر  ٥٠٠بارز أكثر من 
في المناطق الحضرية والريفية والصحراوية النائية في  والمتناھية الصغرالمشاريع الصغيرة 

  ؛)٣٩(مصر
  

تدرس مؤسسة اآلغا خان إمكانيات دعم المشاريع الخضراء الناشطة في مجال الحفاظ على  •
المؤسسة رأت ، وقد كن أخرىأماالمياه، وإدارة النفايات والتسميد وزراعة الصحراء في مصر و

  .حل المشاكل البيئيةلعمل للشباب و                 ً           في ھذا الدعم سبيال  إليجاد فرص 
  

األنشطة  السلوتخطط اإلسكوا للقيام بمزيد من األبحاث في ھذا المجال من خالل النظر في س  
إيجاد حث في تبكما ، الخضراء المولدة للقيمة وفي الفرص المناسبة لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة

المزيد من الفرص لتخفيف حدة الفقر من خالل السلع والخدمات البيئية والنظر في العوائق التي تعترض 
  .تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية

  

                                            
  .العاديمن القرض الدائن أطول /الدين الذي تكون فترة عائده للمستثمر/رستثمااالھو صبور رأس المال ال  )٣٧(

)٣٨(  .  

)٣٩(  .  
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  في منطقة اإلسكوا السلع والخدمات البيئيةأسواق   -     ًثالثا 
  

  حجم السوق  -ألف
  

بخصوص انبعاثات الكربون المنخفضة والسلع والخدمات ) ٢٠٠٩(جرى تحديث تقرير إنوفاس   
تقدر إحصاءات قطاع السلع والخدمات البيئية في البلدان األعضاء في و.  ةالبيئية لتقدير حجم السوق العالمي

  .٥اإلسكوا على الشكل الوارد في الجدول 
  

  ي اإلسكواالبلدان األعضاء فالخدمات البيئية في حجم قطاع السلع و  -٥الجدول 
  

  البلد
مجموع المبيعات بماليين 

  عدد الموظفين  عدد الشركات  ةمريكيالدوالرات األ
  ٦٣ ٨٥٩  ٣٣ ٩٧٢  ٢ ٢٨١  األردن

  ٤٩ ٧٠٦  ٢ ٤٤٠  ٦ ٤٢٧  اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٥ ٢٤٩  ١٦ ٩٤٢  ١ ١٥١  البحرين

  ١٤٣ ٧٢٥  ٧٤ ٦٦٦  ٤ ٩٩٩  الجمھورية العربية السورية
      ٢٨ ٣٤٧  وديةالسعالمملكة العربية 

  ٢٠٤ ٢٥٠  ٩٧ ٧٦٣  ٦ ٦٣٣  السودان
  ٢١٢ ٦٤٨  ١٢٤ ١٥١  ٧ ٦٩٩  العراق
  ٩١ ٨٠٢  ٤٦ ٤٧٣  ٣ ١٠٨   �   ع مان

  ١ ٨٩٤  ٩٦٨  ٦٤  فلسطين
  ٥٣ ٦٢٣  ٢٧ ٣٨٦  ١ ٨٠٥  قطر

  ١٤٢ ٨٦٩  ٦٨ ١٢٦  ٤ ٣٤١  الكويت
  ٥١ ٣١٢  ٢٤ ٨٥٣  ١ ٦١٦  لبنان
  ١١٩ ٥٦٣  ١٠ ١٤٣  ٢٧ ٧٤٤  مصر
  ٤٢ ٠٣٢  ٢٢ ٢٠٢  ١ ٣٧٣  اليمن

  .شراكة مع ب شركة : المصدر

ترد .  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تغطي ھذه األرقام الفترة  . وينبغي التعامل معھا بحذر اإلمداد تأخذ جميع األرقام في االعتبار سلسلة: مالحظات
  .٠.٦١٠٠٢٥ = $١ :بالجنيه اإلسترلينيالتقرير األصلي  أرقام

  
  لقطاعات ذات األولويةاختيار ا  -باء

  
الواردات إذا  لابدستإل إمكانيةھناك للسلع والخدمات البيئية، و   ًيا                    ً        ً    تعتبر المنطقة حاليا  مستوردا  صاف  
ھناك مجال و.  المستوردة أو تتفوق عليھاتنافسية أسعار السلع نوعية وماشي منتجات تتطوير  مستطاعكان بال

في ھناك ريادة كانت ة على المنافسة في منطقة اإلسكوا ومنتجات قادر تطور    ً                 أيضا  للصادرات إذا ما 
  .اكات الدولية دور كبير في ذلكللشرو. تسويقھا

  
إمكانيات يتعلق ب مافيھا في   �   سي نظرثالثة معايير أساسية عند اختيار القطاعات الفرعية التي  تبق ُط قد و  

  :دمات البيئية في منطقة اإلسكواالسلع والخ
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إلى التركيز على السلع والخدمات البيئية التي سيكون لھا األھم ھذا ھو و               ً تسعى اإلسكوا أوال   •
 وبالتالي) كما جاء في الفصل األول(تأثير إيجابي على المشاكل والتحديات البيئية في المنطقة 

  ؛قيق األھداف اإلنمائية لأللفيةعلى تح
  

  ؛ير إلى بلدان أخرى خارج المنطقةإمكانية التصد     ً ثانيا   •
  

ظر في السلع والخدمات البيئية لتحديد المجال الذي يمكن أن تأخذ فيه منطقة اإلسكوا الن     ً ثالثا   •
كالمدن الخضراء (أن منطقة اإلسكوا رائدة في بعض المجاالت ، مع إدراك زمام المبادرة

" تخضير"رئيسية ھي تحديات  تحدياتقد ورثت وإن كانت في الوقت نفسه ) والطاقة الشمسية
  .القرن العشرين في التنمية الحضرية

  
  اختيار القطاعات الفرعية للسلع والخدمات البيئية  -٦الجدول 

  

  السلع والخدمات البيئية التقليدية

في يتھا البيئية أھم
تأثيرھا /منطقة اإلسكوا

على األھداف اإلنمائية 
  لأللفية

 إمكانية
تصدير السلع 
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وأنھا تستحق المزيد  أن المنتجات التالية احتلت أعلى المراتب ةالبسيطھذه المصفوفة يتبين من خالل   
  :من التحليل

  
  ؛ياه ومعالجة المياه العادمةالمإمدادات  •
  ؛الطاقة الشمسية وطاقة الرياح •
  ؛بيئية القائمة على موارد طبيعيةالسلع والخدمات ال •
  ؛النقل األخضرتكنولوجيا البناء األخضر و •
  ؛ات واسترجاعھا وإعادة استخدامھاإدارة النفاي •
  .منتجات الزراعة الخضراء •

  
  لبيئيةقطاعات فرعية مختارة للسلع والخدمات ا  -جيم

  
  المياه ومعالجة المياه العادمةإمدادات   -١

  
الحصول ضمان قد أصبح اإلسكوا سبعة مجار مائية سطحية أساسية مشتركة بين البلدان، ومنطقة في   

.              ً                          ويشكل موضوعا  لعدد من المبادرات الدوليةمثيرأ للجدل على نحو متزايد الموارد المائية المشتركة على 
ھناك شعور  ،في المائة من الموارد المائية في المنطقة العربية يأتي من خارج المنطقة ٦٦ألن ما يزيد عن و

من حيث النوعية (تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت رصد المياه إلى حقيقي بالحاجة الملحة 
.  لصحي المعالجةوكفاءة استخدامھا والمحافظة عليھا وقياس كميتھا وإعادة استخدام مياه الصرف ا )والكمية

  .في ھذا اإلطار                                                           ًوال شك أن صندوق المناخ األخضر التابع لألمم المتحدة سيؤدي دورا 
  

تساھم مساھمة ھامة في ويتوفر في منطقة اإلسكوا عدد من طبقات المياه الجوفية المشتركة التي   
  .وارد المتجددةمن الم ھي من منھا فقطفي المائة  ١٢المياه العذبة في المنطقة؛ غير أن وارد م
  

ضمان نوعية ھذه المصادر لمواجھة مشكلة ازدياد تلوث المياه الجوفية زيادة يتطلب مرة أخرى و  
وشبكات التشديد على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت رصد المياه وتنقيتھا وتصفيتھا 

، أصبحت المياه ھذه ه السطحية والجوفيةاستخدام موارد الميا دامةوبالنظر إلى عدم إست.  اإلمدادات الكفوءة
وحددت  . )٤٠(اإلسكوا مسألة المياه في المنطقة بشكل متعمققد درست و.  باعث قلق شديد لمنطقة اإلسكوا

 تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطةل  ًا معظم ھذه القضايا فرصيتضمن و.  معالجتھاتنبغي قضايا أساسية 
  :على النحو التالي

  
الموارد عن  المتصلة بذلك البياناتإمدادات المياه وجمع وتحليل ونشر رصد ل أفضلنظم بناء  •

المائية؛ 
  

ية لمختلف واستخدام نماذج رياض البياناتإنشاء قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لنظم تبادل  •
التطبيقات عند الحاجة؛

  
وفر المياه جغرافية لموارد المياه السطحية والجوفية لتحسين رصد تإنشاء نظم معلومات  •

  ؛٤١المعلومات المتوفرةكافة واآلبار ومقارنتھا مع  وتصريفھا وبنى التحكم فيھا
                                            

  .)٢٠٠٢(اإلسكوا   )٤٠(

ية لمرافق المياه بتدريب العاملين في مرافق المياه على كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية تعنى الجمعية العرب  )٤١(
عملية تحسين سجالت تحصيل بما في ذلك عدم دفع الرسوم لدعم (لتحسين رصد وإدارة المعلومات المتعلقة بأنماط االستھالك ودفع الرسوم 

  ).الرسوم
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زيادة وتطوير عمليات اإلمداد بالمياه غير التقليدية من خالل استخدام أحدث التكنولوجيات  •
  ؛كرةتالمب

  
كنظام  الري الحديثةتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي من خالل استخدام طرق  •

  الري بالرش؛
  

نابيب شبكات األفي رب ستالمن      �الحد بفي شبكات اإلمداد بالمياه الضائعة الحد من كمية المياه  •
  إلى أدنى درجة ممكنة؛

  
تحسين الصرف الصحي ومعالجة النفايات بحماية موارد المياه العذبة ومياه البحار من التلوث  •

  ت؛يخلفھا قطاعا الصناعة والخدماالسائلة التي 
  

  تراتيجيات فعالة في مجال المياه؛وضع سياسات وإس •
  

  ؛الكافيةتوفر الموارد المالية  زيادة •
  

  المصلحة في قضايا إدارة المياه؛ تشجيع مشاركة أصحاب •
  

  ياه على القطاعات التي تستھلكھا؛تحسين توزيع الم •
  

  بيق التشريعات المتعلقة بالمياه؛تحديث وتط •
  

  تحسين بناء القدرات؛ •
  

  .مجال الموارد المائية المشتركة التعاون اإلقليمي فيتحقيق  •
  
  منتجات وخدمات الختبار المياه ومعالجتھا  )أ(
  

على ة معالجالمرافق على طلب وجود إلى فحسب وضع المياه ونوعيتھا في المنطقة ال يؤدي   
عينات منھا واختبارھا  لمعدات والخدمات الالزمة ألخذإلى االحاجة        ً     بل أيضا  إلى المستويين البلدي والصناعي 

ولسوء معالجة المياه آثار .  وھي معدات وخدمات تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة تأمينھا ،وتحليلھا
عة ال يستوفي                                              ّألن العديد من المنتجات الغذائية الطازجة والمصن  ،الصادراتوغير مباشرة سلبية على الصحة 

  .ت إليه عبر المياهملوثات انتقلكونه يحتوي المعايير الدولية ل
  

واضحة في صناعة وبيع المعدات والخدمات المتعلقة باختبار المياه ومعالجتھا أعمال وتتوفر فرص   
معالجة ھذه القضايا بالتعاون  إلى جميعھابلدان اإلسكوا تحتاج و.  بالكلور واألوزون واألشعة فوق البنفسجية

  . مع القطاع الخاص
  

              ً وثمة حاجة أيضا  .  دم الوضوح فيما يتعلق بالمعايير المطلوبة واستيفائھافي ھذا اإلطار ع القيودومن   
  . إلى زيادة التوعية بقضايا سالمة مياه الشرب

  
  ات جمع المياه وتخزينھاالمنتجات والخدمات ذات الصلة بتكنولوجي  )ب(
  

ما وال سيما في لمحافظة على المياه،ا لتبرز الحاجة على صعيد المنطقة إلى المشورة والعمل في مجا  
لمنع تآكل التربة المنسوبية والخنادق والجدران الحجرية ) النباتية والحجرية(والحواجز  واتريتعلق بالس

وعند اعتراض المياه تزداد   .واعتراض تدفق مياه األمطار أو الثلوج الذائبة الجارية فوق سطح األرض
ح أما أحواض الترشي ؛التربة والمياهقدان فع السدود طبقات المياه الجوفية؛ وتمن تعبئةيعاد رطوبة التربة و
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خزانات                ً     وھناك حاجة أيضا  إلى . المياه الجوفية تعبئةتعيد ماشية وللحفظ المياه فھي بنى متعددة األغراض ت
  .      ًمحليا  وصيانتھا بانتظام ئھاتأمين جميع ھذه المنتجات أو بناوھناك حاجة إلى   .)٤٢(لريا
  

ھي التي الشركات الصغيرة والمتوسطة و، منطقة اإلسكوا لكل أسرة معيشيةفي خزانات مياه ھناك و  
من الفوالذ المقاوم للصدأ مصنوعة خزانات مياه ھناك و.  ببنائھا وتركيبھا وصيانتھا بشكل أساسيتقوم 

من مصنوعة     ً        أيضا  خزانات ھناك التجاري والصناعي، وكخزانات لالستخدام الستخدام األسر المعيشية و
وتستخدم الخزانات الصغيرة في .  يمكن تصنيعھا من مواد أعيد تدويرھاو ) ُ              ت صب من البالستيك(مر البولي

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي قانون يلزم األسر المعيشية بأن .  المنازل، أما الكبيرة فألغراض تجارية
إمدادات لتستخدمھا في حال انقطاع  يكون لديھا خزان مياه لتخزين حاجتھا من المياه ليوم كامل إلى ثالثة أيام

وفي األردن وفلسطين ولبنان حيث ال تصل المياه المنقولة باألنابيب إلى المنازل إال مرة أو مرتين   .المياه
من التجھيزات  تعتبر خزانات المياه المنزلية والتجارية فإن                 ً                     ً في األسبوع أحيانا ، أو لعدة ساعات يوميا ،

صعب شراؤھا إن                                       ً الستخدام المنزلي وحتى مياه الشرب أحيانا  ألغراض التنظيف وا لتخزين المياهاالعتيادية 
  . من مصدر آخر

  
                                         ً      ً                  المياه التي تسلم المياه إلى المنازل قطاعا  كبيرا  تنشط فيه الشركات  صھاريجشاحنات تشكل و  

البيئية تؤمنھا في  وھذه الخدمات  .الصغيرة والمتوسطة في بلدان المنطقة التي ال تعتمد على تحلية المياه
نبغي يولكن .  حاوياتمياه الشرب في     ً أيضا             ً تؤمن أحيانا  التي معظم األحيان الشركات الصغيرة والمتوسطة 

تشكل و.     ًحقا  ھذه الخدمات للتأكد من أن منتجاتھا تراعي البيئةمثل ل يةبصمة الكربونباالعتبار الؤخذ تن أ
وحدات تحلية المياه أن كما ، لشركات الصغيرة والمتوسطةئعة لتوريد شا فرصأنظمة تنقية المياه المنزلية 

  . ة على نحو متزايدعأصبحت شائ المنزلية
  

تغيير العادات القديمة في العزوف عن ومما يعيق تطور السلع والخدمات البيئية في ھذا المجال   
الوعي بقضايا المحافظة على  زيادةوھناك حاجة شديدة ل.  الزراعة ومحدودية المشاريع التعليمية واإلرشادية

  . المياه
  
  منتجات وخدمات كفاءة استخدام المياه  )ج(
  

إلى  لكفاءة استخدام المياه، لكنھا ترتبط بآليات وتقنيات مستخدمة للتقليلفريد ما من تعريف واحد   
دام المياه التقنيات البسيطة لتحسين كفاءة استخومن  .االستھالكالھدر في من اإلسراف في الري و أدنى حد

  .تقل نسبة تبخر المياه نالري في الليل حي
  

المياه في مجال الصناعة لخفض االستھالك إمكانيات  استخدام والعتماد تكنولوجيات وممارسات كفاءة  
ويمكن .  على مستخدمي المياه في القطاعات التجارية والصناعية والمؤسسيةبالنفع اقتصادية جيدة تعود 
جيات جديدة لزيادة إمدادات المياه المحدودة وتوفير أموال الشركات وتخفيض استھالك استخدام نظم وتكنولو

أما في البلدان التي قررت اعتماد .  الطاقة وتحسين نوعية المياه وحماية النظم اإليكولوجية المحلية واإلقليمية
شراك مجموعة متنوعة من للبيئة في استھالك المياه فسيؤدي إدخال النظم الجديدة إلى إ أكثر مراعاةنھج 

األنابيب والصمامات مثل فرص إنتاج عديدة ومتنوعة في مجاالت فھناك .  الشركات الصغيرة والمتوسطة
والمعدات الھيدرولوجية  )بما فيھا المضخات الشمسية(وملحقاتھا واألغشية والمرشحات والمضخات 

وبيع  الدعم الفني لتطوير أن توفر لمتوسطةلشركات الصغيرة وال           ًويمكن أيضا . والجيوفيزيائية ونظم الري
 كذلك توفر وأن ،االحتياجات المحلية وتشغيل النظم وصيانتھا ةمعدلة لتلبيبرامج نظم معلومات جغرافية 

  .اھوكفاءة استخدامخدمات استشارية في مجال رصد المياه 
                                            

)٤٢(  .  
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 نمسؤوال طق الحضريةالحديثة وتخطيط المناظر الطبيعية في المنا ةيورمالالزراعة ال شك في أن   
ھذا الوضع من خالل اعتماد تكنولوجيا الري بالتنقيط وتكنولوجيا معالجة مكن تو . عن أوجه قصور رئيسية

لشركات الصغيرة لمجاالت التكنولوجيا ھذه توفر و ،   ً                                 بدال  من المرشات أو غمر األراضي بالمياه غير أخدودية
أدخلت تقنية الزراعة المائية على سبيل قد و.  بالمنتجاتوتؤمن فيھا اإلمداد  تستثمر فيھاكي  والمتوسطة

أما تغيير الممارسات الزراعية لتحسين قدرة التربة على المحافظة على الرطوبة .  التجربة إلى غرب آسيا
دعم و يندربمفيحتاج إلى واستخدام الفرشات العضوية الواقية تقنيات ال تستخدم فيھا الحراثة اعتماد من خالل 

وينبغي نشر مجموعة متنوعة من التكنولوجيات األساسية للمحافظة على .  زارعينمالجماعات من  متبادل
الري على  شجيعوترطوبة التربة وعلى المياه بين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقليل من تكلفة الري 

   .مستوى لم يسبق له مثيلعلى  ستدامنطاق صغير م
  

    ً       أيضا  تحديث نبغي وي.  عي العام وعدم وجود حوافز لتغيير النظمولعل العائق األساسي ھو عدم الو  
  .حفظ المياهأجھزة معايير بناء 

  
  بكفاءة مائيةنتاج الزعتر إلمبادرة اإلسكوا 

  
تتطلب نظم الري و . ريھاتتأثر بتشبع التربة والعفن في حاالت اإلفراط في ورقيقة بشكل خاص  شتالت الزعتر  

أن دورات إذ  ،التجريبي المشروع المشاركين في       ً      ً        ً                      وتنسيقا  كبيرا  وتحديدا  للمسؤوليات بين مختلف             ً            اليدوية يدا  عاملة كثيفة
لتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن  نظام متكامل وآلي للري لذا ھناك حاجة إلىو.  دقيقة ١٥كل قد تتواتر الري 

  .البشريةاألخطاء 
  

  : للدفيئاتذي تؤمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي خصائص نظام الري اآللي المتكامل ال  
  

) مرذاذات(شات صغيرة رم، يتضمن خزان مياه ومحطة لضخ المياه ولدفيئة لھا األبعاد المذكورةنظام ري متكامل  •
؛ية                                       ً                  وأنابيب وصبابات وتجھيزات ذات صلة ونظاما  للمراقبة اإللكترون

النظام والمياه ومضخة  وينبغي أن يكون العداد.   �   ع الةبدائرة حلقية يتيح البرمجة واإلدارة الفنظام ري  •
  ؛تجانسھا مع النظام وتجنب تعطله لضمانالكھربائي المرتبط بھما من ضمن شبكة متكاملة 

وخزان ضغط مرتبط بھا مع ) أحادية الطور(قوة حصان  ١.٠قدرتھا مضخة طرد مركزي كھربائية  •
  ؛مرتبطة بھا ئيةوكبالت كھربا مقاومة للماءضغط وموصالت مفتاح 

ماء خالل لضمان األداء السليم للعداد ومضخة ال) واط ١١٠٠/فولت ٢٢٠(مستمر للطاقة  احتياطيمولد  •
  ؛فترات انقطاع الكھرباء

  ؛مقاومة للماءمكونات كھربائية ذات صلة تتضمن كبالت تحكم وموصالت  •

  ؛)لتر ٢٠٠٠بسعة (خزان مياه  •

بما  ،ال خالل الري   �وفع منتظم لضمان توزيع المياه بشكل  ةالدفيئتعلق في أعلى ) ١٦٠(صغيرة  مرشات •
  ؛لتركيب النظاممرتبطة بھا كبالت فوالذية في ذلك 

  ؛دعم فني يضمن أن شبكة الري تقطر المياه لمنع تشبع التربة •

  ؛بما في ذلك خزان المياه والمكونات الكھربائية ٢٠٠٦مارس /آذار ٥ بحلولتسليم نظام الري وتركيبه  •

  ؛)ظروف عاديةظل في (     �   المزو دة الخدمات والمواد لى عكفالة  •

  .أمريكيدوالر  ٢٠٠٠: الموازنة •
_______________  

  .)اإلسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا: المصدر
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  وتكنولوجيا إعادة استخدام المياهمعالجة المياه العادمة   )د(
  

ومعالجة .  م مياه الصرف الصحي المعالجة في الريلدى معظم بلدان المنطقة برامج إلعادة استخدا  
بخدمات المياه رتبطة موتكون مياه الصرف الصحي ھي عادة من الخدمات التي يؤمنھا القطاع العام، 

 كبر من المياهوتستھلك الزراعة الكمية األ.  الخاصالعام أو القطاع يديرھا والصرف الصحي، ويمكن أن 
غير أن .  )٤٣()     ً                                                       قريبا  من المياه في الجمھورية العربية السورية على سبيل المثالفي المائة ت ٩٠( وبفارق كبير

تنظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي كافية لالبلدان مبادئ توجيھية مؤسسية من فحسب عدد قليل لدى 
صناعة واألماكن ومن المالحظ أن إلعادة استخدام المياه المستعملة فوائد اقتصادية وال سيما في ال.  المعالجة

الترفيھية والحراجة وتخطيط المناظر الطبيعية والحدائق والحد من تدھور األراضي وتصحرھا على أطراف 
أن تؤدي إلى استخدامات أكثر كفاءة     ً أيضا   ومن الممكن ،المدن، وفي تلبية احتياجات مالعب رياضة الغولف

.  )٤٤(زيد من فعالية استخدام المياه باإلجمالومن شأن إعادة االستخدام ھذه أن ت.  لمياه الصرف الصحي
                                                                                        ً     ً  وكان األردن وبلدان الخليج من أولى البلدان التي استخدمت مياه الصرف الصحي المعالجة استخداما  كامال ، 

  . المجالفي ھذا   ًا ريادي  ًا لمنطقة دورما أعطى ا
  

شركات صغيرة   ّ    إال  أن طاق، تركيب أنظمة معالجة المياه العادمة عملية واسعة النعلى الرغم من أن و  
تشترك ويمكن أن .  لمعداتباتتضمن مھندسين وشركات بناء ومزودين متعددة تشارك فيھا ومتوسطة 

لوجيات التناضح وفي المعالجة البيولوجية للمياه العادمة وفي تكناإلقليمية  الشركات الصغيرة والمتوسطة
  .ضريةم صغيرة للقرى والمناطق الحالعكسي كما في تطوير نظ

  
المخططين والمھندسين بالتكنولوجيا الراھنة بين وعي الفي البناء وأنظمة معوقات في مجال ھناك و  

  .ياهالمعماريين ومھندسي الم
  

  الطاقة المتجددةمنتجات منتجات الطاقة الشمسية وغيرھا من   -٢
  

معدات الطاقة المتجددة ارتفاع أسعار النفط، وھو  )٤٥(للطاقة المتجددة ةلسوق العالميا         �  إن ما يحر ك   
كما تحفز تجارة الكربون التي .  وطلب المستھلكين والتشريعات والمنافسةخفضة السعر واألكثر كفاءة نمال

مشاريع الطاقة  )٤٦(نظام االتحاد األوروبي لتداول انبعاثات غازات االحتباس الحراريوحددتھا معاھدة كيوتو 
  .محدودر في منطقة اإلسكوا ھو إدراك أن مخزون النفط يضاف إلى ھذه العوامل عامل آخ.  المتجددة

  
صغيرة الالشبكات الوطنية والوحدات المنزلية القائمة بذاتھا و علىويتوزع مستھلكو الطاقة المتجددة   

معدات وخدمات وھناك حاجة إلى  :المعداتھناك احتياجات متعددة من حيث و  .النطاق في المناطق النائية
ويمكن ان تؤدي الشركات .  باإلضافة إلى تركيب األجھزة وتوفيرھا ھاونقل ھاوتخزين ھاعوجمالطاقة  لتوليد

                                            
)٤٣(  .  

)٤٤(  .  

ء والحرارة الجوفية والمد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتضمن طاقة الشمس والرياح والما ألنظمة                     ًالطاقة المتجددة وفقا   )٤٥(
  .الكتلة األحيائية والوقود الحيويووالجزر والموج 

ت االحتباس الحراري ھو من أكبر نظم تجارة الكربون في العالم وأنشئ نظام االتحاد األوروبي لتداول انبعاثات غازا  )٤٦(
المعاھدات الدولية لتغير المناخ على غرار إتفاقية االمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي عن  بمعزلليعمل 
دوات االمتثال إلى نظام االتحاد أكيوتو المرنة باعتبارھا من وروبي في مرحلة الحقة على إدراج شھادات آلية ووافق االتحاد األ.  تالھا

  .األوروبي لتداول انبعاثات غازات االحتباس الحراري



 -٢٧ -  

  

في لكن و.  ما يتعلق بالوحدات الصغيرة، وال سيما فيات                      ً      ً                الصغيرة والمتوسطة دورا  بارزا  في سلسلة اإلمداد
  . ستورد معظم أجھزة الطاقة المتجددة من ألمانيا والصين والھندي ،الوقت الحاضر

  
ومن .  انتھازھانبغي بتكارات وھذه فرصة ياالالختبار           ًتشكل مجاال منطقة اإلسكوا ن فإ مع ذلكو  

  : أبرز ھذه االبتكارات
  

كمدينة (منھا المدن الخضراء الخضراء قامت اإلمارات العربية المتحدة بعدد كبير من المبادرات  •
وريات جمع النفايات بواسطة ، وحاويات إعادة التدوير التي تعمل بالطاقة الشمسية، ود)مصدر

أما مدينة مصدر فھي من .  دراجات سغواي الكھربائية على طول كورنيش رأس الخيمة
المبادرات العالمية الريادية لتخفيض انبعاثات الكربون وكميات النفايات إلى الصفر، ولھا بالتالي 

  ؛)٤٣المزيد من التفاصيل في الصفحة (أھمية خاصة 
  

يد من بين البلدان األعضاء في اإلسكوا التي صنفت من بين البلدان الخمسة مصر ھي البلد الوح •
    ً                  جذبا  الستثمارات الطاقة  األكثر                                         ً              عشر األولى الملتزمة بالطاقة المتجددة وفقا  لدليل البلدان

يصنف ھذا التقرير و: )٤٧(عن شركة إرنست أند يونغ ٢٠١١مايو /المتجددة الصادر في أيار
لة ى مجموعة من تسعة مؤشرات للطاقة المتجددة تتعلق بالرياح والشمس والكتالبلدان باالستناد إل

في مصر عدد من المنشآت لتوليد الطاقة الكھربائية الضوئية و.  حيائية والحرارة الجوفيةاأل
الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من  ھيئة تنمية واستخدام طورتھا والطاقة الشمسية المركزة

تولد ھذه المشاريع الطاقة الالزمة و . والخاصة لحكومية وغير الحكوميةالكيانات األخرى ا
وتحث الشركات الصغيرة والمتوسطة ومد األرياف بالكھرباء،  لمضخات الماء وتحلية المياه

مصر بصدد إطالق مبادرات واسعة النطاق كذلك و.  على العمل في مجالي التركيب والصيانة
  ؛طاقة الرياحفي مجال 

  
مشاركة في العلى الشركات الصغيرة والمتوسطة نون الطاقة المتجددة الجديد في األردن يشجع قا •

ويحق للشركات ذات نظم الطاقة الشمسية أو توربينات الرياح أن تبيع ما .  إنتاج الطاقة المتجددة
ويفرض .  ةيفيض من الكھرباء إلى مزودھا بالطاقة الكھربائية بحسب أسعار التجزئة المتداول

انون على شركة الكھرباء الوطنية المساھمة العامة شراء الكھرباء التي تولدھا مشاريع الطاقة الق
وتدعو اإلستراتيجية األردنية الوطنية للطاقة المملكة إلى إنتاج سبعة في المائة من .  المتجددة

سبة على أن تبلغ ھذه الن.  ٢٠١٥حلول عام بطاقتھا الكھربائية من مصادر الطاقة المتجددة 
 ٦٠٠ولتحقيق ھذين الھدفين تدرس الحكومة إمكانية توليد .  ٢٠٢٠في المائة في عام  عشرة

 ٥٠إلى  ٣٠ميغاواط من الطاقة الشمسية و ٦٠٠و ٣٠٠ميغاواط من طاقة الرياح، وما بين 
  ؛)٤٨(ميغاواط من مشاريع الكتلة األحيائية

  
وورلد في ألمانيا  شركة سولر دخلت في مشروع مشترك معنھا أأعلنت مؤسسة قطر في الدوحة  •

مليون  ٥٠٠في مصنع تكلفته  ،إلنتاج مادة البوليسليكون، المكون الرئيسي لأللواح الشمسية
  ومع أن ھذا المشروع ليس من مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة .  دوالر شمالي قطر

مداد في سلسالت إ           ً                                             سيولد فرصا  لھذه الشركات في منطقة اإلسكوا لزيادة مشاركتھا  ّ     إال  أنه 
  ؛المنتجات البيئية وتوزيعھا

                                            
)٤٧(  .  

)٤٨(  .  
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              ً              بالمائة تقريبا  من الطلب على  ٤.٣الھدف الذي حددته الجمھورية العربية السورية ھو تلبية  •
 ١٠٠(ن للرياح يمزرعتتخطط لھي و . ٢٠١١حلول عام بالطاقة األولية من الطاقة المتجددة 

تعمل  . )٤٩(جنبيةاألسورية والشركات القد فتحت موقعين الستثمار و) ميغاواط ٣٠ميغاواط و
 Deutsche Gesellschaft für Internationaleالجمھورية العربية السورية باالشتراك مع شركة 

Zusammenarbeit  استھالك للطاقات المتجددة وكفاءةاأللمانية على إعداد خطة رئيسية جديدة 
الجمھورية على الكھرباء في ازداد الطلب قد و.  )٥٠(٢٠١٣- ٢٠١١الفترة  غطي، تالطاقة

في المائة خالل العقد المنصرم، وتتوقع الحكومة أن يزداد ثالث  ٧٥بنسبة  العربية السورية
  .العشرين المقبلةالسنوات مرات خالل 

  
متر مربع /كيلوواط ٥.٠يزيد عن بمعدل  ،     ًسنويا مشمسة ساعة  ٣ ٥٠٠إلى  ٣ ٠٠٠منطقة تتلقى ال  

واإلمارات العربية المتحدة  األردن ويزيد معدل ساعات أشعة الشمس في.  ممن الطاقة الشمسية في اليو
     ً                            ووفقا  لتقرير شركة الماسة كابيتال .             ًساعات يوميا  ٩.٣والمملكة العربية السعودية عن  مصرو  �    وع مان 
مع                                             ً                                        سيكون توليد الطاقة المتجددة في المنطقة مھما  للحفاظ على مستوى مستقر من صادرات الطاقة، )٥١(ليمتد

وللطاقة الشمسية القدرة على تأمين طاقة كھربائية .  ازدياد توليد الطاقة الشمسية وانخفاض احتياطي النفط
، ومن غير الضروري أن تكون عمليات توليد الكھرباء جميعھا واسعة النطاق.  وفيرة ومستدامة ونظيفة

صغيرة معدات يب وصيانة وترك توريدلشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت لفرص كثيرة وھناك 
ومع تطور تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تزداد . توليد الكھرباء وتبادل الحرارة من الطاقة الشمسيةالنطاق ل

ستخدام طاقة الشمس والرياح ال ،بما فيھا بلدان الخليج الغنية بالنفط ،     ً                             كثيرا  فرص البلدان األعضاء في اإلسكوا
لتلبية احتياجاتھا من الطاقة وتصدير الفائض وتحفيز تطور الشركات  وغيرھا من انواع الطاقة المتجددة

وتعتبر السخانات بالطاقة الشمسية من أبرز األمثلة على السلع والخدمات البيئية التي .  الصغيرة والمتوسطة
لطاقة ومع أن المكونات الالزمة إلنشاء سخانات با  .تستخدم الطاقة المتجددة وتخفف من االعتماد على النفط

  . يستورد في الوقت الحاضرمنھا   ًا كبير  ًا قسم  ّ    إال  أن      ً  محليا ، معظمھا في الشمسية متوفرة 
  

                                                                ً    بمعظمھا على األجھزة المستوردة وال سيما من ألمانيا والدنمارك ومؤخرا  من طاقة الرياح تعتمد و  
على نطاق واسع في        ً تقليديا  ھا استخدمت الطاقة المولدة منقد و.  والكتلة األحيائية واعدة في السودان.  الھند

                                      َّ              وألن معظم المنطقة قاحل أو شبه قاحل، تول د طاقة الكتلة .  منزلياالستخدام الألغراض  المناطق الريفية
 -  والمخلفات الزراعية والنفايات الزراعية التي تخلفھا البلديات الصلبة نفاياتالاألحيائية بشكل أساسي من 

تشكل معاملة من الكتلة األحيائية، و      ًممكنا      ً مصدرا   التي تخلفھا البلديات صلبةال وتشكل النفايات.  الصناعية
ويؤدي كل من النمو الكبير في .  للشركات الصغيرة والمتوسطة  ًا فرصلتحويلھا إلى طاقة الكتلة األحيائية 

، وجدير بالذكر تالتي تخلفھا البلدياازدياد النفايات  تسارع                            �             معدالت السكان والتحضر والنمو  االقتصادي إلى
زراعة ھي التنافس بين                         ً والمشكلة التي تبرز حاليا  .  ھو من النفايات العضوية اآلن       ً      ً      أن قسما  كبيرا  منھا 

غير أن من الممكن تخفيف حدة ھذه ، لتوليد الطاقةبمحاصيل وبين زراعتھا غذائية محاصيل ب األراضي
  �   يس رت النفايات والمخلفات الزراعية و منتوليد الطاقة الكتلة األحيائية المستخدمة في استمدت  إذا ماالمشكلة 

  .ذلكلحكومة ا
  

                                            
  .المرجع نفسه  )٤٩(

)٥٠(  .  

  . :مقتبس من  )٥١(
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إمكانية توليد الغاز الحيوي من صناعة تربية الحيوانات تفصيلية دراسة فنية في اإلسكوا قد بحثت و  
وجاء في ھذه .  زيت الزيتون وصناعة السكر مخلفاتوصناعة األلبان، وتوليد الوقود األحيائي من 

ومع تقلب أسعار النفط .  مصادر الغاز الحيويبغنية  ،وال سيما السودان ،ءأن البلدان األعضا )٥٢(الدراسة
بتوليد الغاز الحيوي من النفايات العضوية بشكل عام ومن مزارع إنتاج األلبان بشكل الدراسة وصى توالغاز، 
  :اعدة الشركات الصغيرة والمتوسطةووضعت التوصيات التالية لمس.  خاص

  
مصانع الغاز ألغراض إنشاء المعدات المستوردة والمصنعة  إعفاءات ضريبية علىتقديم  •

  ؛الحيوي
  

الحقيقية لتوليدھا تكلفة الوطنية العلى األقل  تعادل لمنتجينمن ا تحديد أسعار شراء الكھرباء •
  التكلفة المدعومة؛وليس 

  
على القصير، ألمد الفقراء على اأثر سلبي على ، وإن كان له رفع الدعم عن الطاقةسيشجع  •

  ؛على األمد الطويل المجتمع ككلما سيفيد  ،كافة أنواع الطاقة المتجددةاستخدام 
دء العمل بالمشروع أو إعفاء جميع عمليات مصانع الغاز الحيوي من الضرائب خالل مرحلة ب •

  طيلة مدته؛
  

مزارع إنتاج  منمنع التخلص من النفايات الصلبة والسائلة ت                           ً فرض قوانين بيئية أكثر صرامة   •
  ؛في الھواء الطلق األلبان

  
  .مزودة بھواضم النفايات العضويةتوفير حوافز ضريبية أو معاملة تفضيلية للمعامل ال •

  
ھناك حاجة إلى إجراء المزيد من األبحاث في مجال قدرات الحرارة الجوفية وال سيما على طول و  

ي ينبغي أن تتخصص فيه منطقة اإلسكوا ھو الطاقة الواضح أن المجال الذمن لكن .  امتداد الوادي المتصدع
تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال إجراء مزيد من البحث في فرص  الشمسية، كما ينبغي
   .الطاقة الشمسيةغيرھا من خيارات الطاقة الكھربائية الضوئية ووالسخانات الشمسية، 

  
الطاقة المتجددة فھو نقص الدراية ب في اإلمداد الشركات الصغيرة والمتوسطة انخراطعيق أما ما ي  

وينبغي تغيير القوانين .  مسبقةال اإلقليمية، وارتفاع تكاليف االستثماربحاث األالتكنولوجية، ومحدودية 
من خالل بما في ذلك من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تزويد الكھرباء، مزيد مشاركة  يسيروالحوافز لت

مكن معالجة تو.  طاقةشبكات الكھرباء بال التفضيلية إلمدادات التعرفو عين العام والخاصالشراكات بين القطا
                                                                                                 ً ھذه القضايا عبر عدد من مراكز االمتياز في المنطقة، بما فيھا مركز اإلسكوا للتكنولوجيا الذي أنشئ مؤخرا  

 المقرويقع .  فيما بينھا التكنولوجيا وتبادل     �                                                 في عم ان والذي سيعمل على ضمان التعاون بين بلدان الجنوب 
يبلغ عدد البلدان األعضاء و  .في أبو ظبي ٢٠٠٩الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي أنشئت عام 

توفر و.  ، ومن أبرز أنشطتھا جمع المعارف المتعلقة بالطاقة المتجددة وتعميمھا وتبادلھا)٥٣(    ًبلدا  ١٤٩فيھا 
عالمية وسوف تنشئ قاعدة بيانات .  عن تمويل مشاريع الطاقة المتجددةالوكالة للبلدان األعضاء معلومات 

  .لطاقة المتجددةل الترويجدفة إلى سياسات الھالل
                                            

  .)٢٠٠٩(اإلسكوا   )٥٢(

)٥٣(  .  
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  تجدد االلتزام بمزارع الرياح في مصر
  

.  إعادة تنشيط الخطط المتعثرة لبناء مزارع جديدة للرياح في خليج السويسإلى الحكومة االنتقالية في مصر  تھدف  
.  طلقت عملية تقديم عروض الختيار شركات لبناء اثنتين من مزارع الرياح األربع المنوي بناؤھا في خليج السويسأقد و

  .ميغاواط ٢٥٠عندما يتم بناؤھا  ومن المتوقع أن تولد كل مزرعة
  

ا لفترة ويشيدونھا ويشغلونھمرافق الطاقة سيمول عدد من المستثمرين  ،مزارعأربع  لبناءالحكومة بموجب خطة و  
ولة بأسعار توافق الكھرباء المصرية التي تمتلكھا الد كةوسيبيعون الطاقة المولدة إلى شر.  سنة ٢٥و ٢٠بين ما تتراوح 

  .عليھا الحكومة
  

البالد  في المائة من مجموع احتياجات ٢٠على خطة تھدف إلى إنتاج  ٢٠٠٨وافقت في عام قد وكانت الحكومة   
.  ميغاواط من توربينات الرياح ٧ ٢٠٠بما في ذلك  ٢٠٢٠عام بحلول المتجددة  من الطاقة من مصادر الطاقة

خليج ضافة إلى وإ.  متر مربع من األراضي الصحراوية لمزارع الرياح ٧ ٦٠٠وخصصت الحكومة لھذه الغاية 
المناطق ل وكذلك بالرياح ھي األراضي الواقعة على امتداد نھر الني فإن األراضي التي لديھا إمكانات توليدالسويس، 

  . سيناءوأجزاء من  النھر إلى شرقي وغربيالصحراوية الواقعة 
  

وفي منتصف  . واحد في المائة من الطاقة المتعددة المصادر في مصرأقل من                         ً       تساھم مزارع الرياح حاليا  بنسبة   
تحتية تربط مزارع  بنية لتشييد أمريكيمليون دوالر  ٢٢٠، وافق البنك الدولي على إقراض مصر مبلغ ٢٠١٠عام 

     ً                       ووفقا  للجمعية المصرية لطاقة .  دعم بعض مشاريع مزارع الرياح األخرى المنوي إنشاؤھالالرياح بالشبكة الوطنية و
تملك و  .الطاقة المتجددةب الشبكةالتفضيلية إلمدادات ات التعرفبإدخال  ٢٠١٢الرياح، من المقرر أن تبدأ البالد في عام 

 ٠٠٠وتسعى الحكومة إلى زيادة ھذه القدرة لتبلغ .  ميغاواط من الكھرباء ٢٣ ٥٠٠على توليد  ةإجمالي قدرةمصر اآلن 
  .٢٠٢٧عام  بحلولميغاواط  ٥٨

_________________  

  . :المصدر
  

  الطبيعيةمنتجات ذات صلة بالموارد   -٣
  
  الغابات وخدمات إعادة التحريجفي مجال تكنولوجيا ال  )أ(
  

مساھمتھا في أنشطة      ً         كثيرا  ما تغفل موارد الغابات محدودة بشكل عام في منطقة اإلسكوا، لذا   
الغابات في الموارد الطبيعية وفي إدارة البيئة  ةأن مساھمغير .  الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي البيئة

إلى أن من  )٥٤()الفاو(أشارت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة قد و.  ينبغي التقليل من شأنھا ھامة وال
المفيد أن تدرس بلدان المنطقة المشاكل الفنية المشتركة التي تواجھھا وأن تتبادل نتائج أبحاثھا وعملھا 

اقية األمم المتحدة المتعلقة بالتنوع وھذه العملية بصدد التنفيذ من خالل مبادرات على غرار إتف.  المشترك
البيولوجي، وإتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبرنامج األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض 

شركات الصغيرة ومن فرص تطوير ال.  )٥٥(االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامية
  :والمتوسطة ما يلي

  
غابات جديدة  تنميةل، وذلك الحاجة ماسة إلى التحريج وإعادة التحريج :إعادة التحريجالتحريج و  

البطالة التي  في التعويض عنتوفير فرص عمل ثابتة، والمساعدة  ھاويمكن.  الموجودةوإعادة تأھيل الغابات 
إلى األشجار وستبرز حاجة .  حماية الغابات والحفاظ على التربةفرض قيود على الرعي بغية عن نتجت 

معالجتھا نبغي تويشكل النقص في مشاتل األشجار مشكلة خطيرة .            �                        لزراعة مصد ات الرياح وأحزمة الحماية
                                            

)٥٤(  .  

المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان تشرف على برنامج األمم   )٥٥(
  .وبرنامج األمم المتحدة االنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئةمنظمة األغذية والزراعة النامية كل من 
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ما يتعلق باحتياجات التحريج النظر في وينبغي في.  أنواع محلية زرعما يتعلق بإعادة في خاصةفي المنطقة 
كثر في مشاكل التحريج والمحافظة على التربة كما ينبغي البحث أ.  دور الدولة مقابل دور القطاع الخاص

تبحث الفاو في ھذه القضية والعمل جار في إطار إتفاقيتي األمم المتحدة اآلنفتي الذكر وبرنامج و.  والمياه
، األمم المتحدة للتعاون في مجال خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدھورھا في البلدان النامية

  .هوالسودان عضو في
  

تعاني المنطقة بكاملھا من نقص مزمن في الخشب، ومن األھمية بمكان : استخدام منتجات الغابات  
والفرص عديدة لتحسين طرق استخدام كميات .  استخدام الناتج المحدود لتحقيق القدر األكبر من الفائدة

لنظر في تحسين تصنيع الفحم، ا            ًوينبغي أيضا .  ةالمحلي الملحاوات واألخشابالخشب المتوفرة، وال سيما من 
وفي .  لخدمات البيئية التي توفرھا الغاباتا ٧الجدول يوضح و.  توفر الخشبمن حيث لضمان استدامته 

  .             ً                لمتوسطة، خاصة  في مجال التخزينالقائمة فرص للشركات الصغيرة وا
  

  اتالسلع والخدمات البيئية التي توفرھا الغاب  -٧الجدول 
  

 السلع

  بيةالخش المنتجات
  الوقود

  الوراثيةالجينية الموارد 
  المواد الحيوية الكيميائية
  المنتجات غير الخشبية

  الخدمات

  المعرفة بنوك
  التعليم
  الترفيه

  السياحة البيئية
  الفوائد الجمالية

  الخدمات البيئية الطبيعية
  التلقيح •

  نشر البذور •
  تنظيم المناخ •

  اآلفاتالتحكم في  •
  مكافحة األمراض •

  خطار الطبيعيةالحماية من األ •
  الحماية من التآكل •

  تنقية المياه وإنتاج المياه العذبة •
  الموائلتوفير  •
  تدوير المغذيات •

  تكوين التربة وحفظھا •
  يكسجين الجوإنتاج األ •

  تدوير المياه •
  .المحاصيل وسالالت المواشي واألدوية، إلخمدخالت رئيسية لتنوع  باعتبارھا )اثيةالور(الجينية الحفاظ على الموارد  •

  .)٢٠٠٥(اإلسكوا باالستناد إلى تقييم األلفية للنظم االيكولوجية : المصدر
  

وثمة عوائق أخرى .                ً      ًما يعتبر عائقا  كبيرا  ،يقل بشكل عام عدد تقنيي الغابات وأخصائييھا في المنطقة  
مشكلة المدة كقلة الوعي على المستويين السياسي والعام بأھمية الغابات، والحاجة إلى تمويل آليات تعالج 

عرض ازدياد الجفاف وتغير أنماط كما ي  .شجار وموعد حصاد األخشاببين زرع األ     ً عموما  الزمنية الطويلة 
  .)٥٦(خيرة، كما حصل في لبنان في السنوات األلمخاطر الحريقالباقية الغابات  الحياة والتصحر

                                            
ى معالجة ھذه القضية من خالل تدريب تعمل جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية وھي منظمة لبنانية غير حكومية عل  )٥٦(

  ..  وحدات الدفاع المدني والمتطوعين وتجھيزھم بالعتاد الالزم
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  حماية الغابات في لبنان
  

غير أن استنزاف غابات الخشب المحلية على امتداد . ئيسي في المنطقةمنذ القدم مصدر الخشب الرال يزال لبنان   
الغابات في السنوات   �     شب ت في أتلفت الحرائق التي وقد .                                                           ًمئات السنين يعني أن ما تبقى منھا في الوقت الحاضر قليل جدا 

في التسويق " لبنان األخضر"ة مصداقيفي  شككاألخيرة الماضية مناطق بارزة مما تبقى من غابات لبنان المحدودة، ما ي
كذلك ساھم .  مفتعلي ھذ الحرائق واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقھم محاسبةوال بد في ھذا اإلطار من .  السياحي

اضي الزراعية والمناطق األر مساحة الكبير في المناطق الساحلية إلى انخفاض والتوسع العمرانيالتصحر التدريجي 
  .الحرجية

  
ھكتار  ١٠ ٥٠٠وتغطي الغابات المزروعة .  شجر السنديان والصنوبرمغطى بغابات في لبنان معظم مساحة ال  

واألنواع المزروعة ).   ًا ھكتار ٧ ٧٧٦(ثمري الصنوبر المستقدمة من الخارج ھي أشجار تتألف بغالبيتھا من أنواع 
وعلى نحو غير عادي ).  أرز لبنان ،وباألخص ،والعرعر والصنوبر أنواع من السرو(محلية ال المخروطيات األخرى ھي

 والعشائردينية ال الطوائفذلك  بما في ،في المنطقة، أراضي الغابات في لبنان مملوكة في معظمھا من كيانات خاصة
أما أبرز السلع والخدمات البيئية   .ھكتار فقط ٣٧ ٤٠٠على ما يقرب من الملكية العامة بينما تقتصر ) ھكتار ٩٧ ٦٠٠(

) لصناعة دبس الطعام(رة للدخل فتتألف من جمع منتجات الغابات غير الخشبية كالصنوبر وقرون الخروب واألنشطة المد
                                            ً وال تزال المجتمعات الريفية في جنوب لبنان خاصة  .  الطبية والتوت الصالح لألكل والفطر والعسلووالنباتات العطرية 

يئية في الوقت الحالي إلى زيادة أھمية الغابات كمورد ويؤدي توسع السياحة الب.  تعتمد على الحطب للتدفئة والطھو
وأطلق عدد من المؤسسات العامة والمنظمات .      ً      ً        عاما  دوليا  للغابات ٢٠١١اقتصادي وبيئي، وكرست األمم المتحدة العام 

نبية                                  ً                                                              غير الحكومية والشركات الخاصة عددا  من مشاريع التحريج في السنوات األخيرة مولت معظمھا جھات مانحة أج
  .كالفاو وبرنامج األمم المتحدة االنمائي

  
وفي مبادرة إلعادة .  قرية الرملية الصغيرة في جبل لبنانالغابة المحاذية ل ، اشتعلت النيران في١٩٩٢وفي عام   
وانطلقت من ھذه المبادرة جمعية حماية وتنمية الثروة .  الغابة، أنشئت مجموعة تألفت من عدد من الطالبھذه زراعة 

تحقق الجمعية تقدماً كبيراً و.  لحرجية، التي ھي اليوم منظمة غير حكومية بارزة يغطي نشاطھا كافة األراضي اللبنانيةا
أما المبادرة الوطنية .  اليوم في وضع برامج تدريبية لمكافحة حرائق الغابات وتشجيع إعادة زراعتھا على نطاق واسع

عاماً بھدف زيادة مساحة لبنان الخضراء  ٢٠برعاية وزارة البيئة لمدة  ٢٠٠٨اللبنانية إلعادة التحريج فأطلقت في عام 
في إطار حملة وطنية لمكافحة " اإلدارة المتكاملة لحرائق الغابات"وأطلق مشروع .  في المائة ٢٠في المائة إلى  ١٣من 

تعاون مع الفاو وجمعية حماية مول ھذا المشروع صندوق إنعاش لبنان ونفذته وزارة البيئة بالوقد .  حرائق الغابات
قضية المحافظة ب االھتماموالھدف الرئيسي من المشروع إنشاء بيئة مؤاتية تتيح لحكومة لبنان .  وتنمية الثروة الحرجية
  :وتضمن المشروع األنشطة التالية. على الغابات وتوسيعھا

  
  إطالق ورش عمل تدريبية؛  •
  إطالق حملة توعية وطنية عامة؛  •
  لألشجار في عكار؛  إنشاء مشتل •
  تجھيز الدفاع المدني وسالح الجو اللبناني بمعدات إطفاء الحرائق؛  •
  إعادة تأھيل الغابات وتحريجھا؛ •
  . تقييم إدارة الحرائق ووضع خطط إدارية •

  
أدخلت التي كما تشجع الجمعية زراعة غابات الصنوبر الثمري، التي يتميز بھا حوض البحر األبيض المتوسط، و  
من  في السنة  ًا كيلوغرام ٧ ٢٨٨من أراضي اشجار الصنوبر السليمة  وينتج كل ھكتار.  نان في العصور الماضيةإلى لب

وبالتالي يكون مردود .  كييردوالر أم ٤٠و ٣٢          ً     واحد حاليا  بين يتراوح سعر الكيلوغرام الو.  األبيضثمار الصنوبر 
 ً ا  دوالر ٣٢ر في السنة على أساس سع  ًا كييأمر  ًا دوالر ٩ ٢١٦و     ً   عاما ، أ ٢٥في فترة   ًا كييأمر  ًا دوالر ٢٣٠ ٤٠٠الھكتار 

  .للكيلوغرام الواحد
______________  

  .يونيو/حزيران ٥واتصاالت شخصية ) ٢٠١١(جمعية حماية وتنمية الثروة الحرجية : المصدر
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  احة البيئيةيالس  )ب(
  

ٍ                         تستھلك السياحة الموارد الطبيعية بشكل  متزايد، وترتبط استدامة    ھذا االستھالك بحسن إدارة السياحة                                    
أمثلة على التحسين البيئي بطرق ابتكارية، منھا ما قامت به الجمعية الملكية لحماية ھناك و  .نموھاإدارة و

حسن إدارة السياحة إلى استدامتھا، أما يؤدي و  ).٥٣راجع دراسة الحالة في الصفحة (الطبيعة في األردن 
ومن األمثلة على ذلك محمية .  منهتغذى ت ذيمكنھا أن تؤذي بسرعة المورد الإذا تركت آللياتھا الخاصة في

فقد أدى عدد السياح المتزايد إلى الضغط على الطبيعة الصحراوية الھشة وال سيما .  وادي رم في األردن
لى تجديد النباتات إعي الماعز كما يعرض رالدفع الرباعي في البيئة الصحراوية؛ عربات استخدام نتيجة 
لتحسين إدارة   ًا وتبذل السلطات األردنية جھود.  أن أنماط الحياة البدوية تضمحل بالتدريجو    ً خاصة   ،الخطر

ووضع قيود  مناطقإلى  هتقسيمإضافة إلى  لضبط الوصول إلى الوادي           ً        أنشأت مركزا  للسياح قد الوضع، فھذا 
   .على األنشطة المسموح بھا في كل منطقة

  
خطط رئيسية للسياحة تتضمن إلى                      ً  وإن لم يكن فيھا جميعا ،  ،عضاء في اإلسكواوفي معظم البلدان األ  

قد و.  النصح للبلدان التابعة لألمم المتحدة       ً                               وغالبا  ما تقدم منظمة السياحة العالمية.  حد ما السياحة البيئية
  ً       ً            را  رئيسيا  في السياسة عنصالسياحة البيئية األردن ويعتبر  ،           ً     ً                       اليمن مؤخرا  دليال  لتطوير السياحة البيئية وضع
وفي المقاصد السياحية الرئيسية كالمملكة العربية السعودية حيث تقوم .  عتمدھا لترويج السياحة الوطنيةيالتي 

صناعة السياحة في تزخر و.  ماكن المقدسة، تزداد أھمية السياحة المحلية بسرعةالسياحة على زيارة األ
تسعى واحة سوا، ومن مثل السياحة البيئية بأمثلة عديدة من  البالد، اقتصادوھي عنصر حيوي في  ،مصر

إلى تشجيع السياحة  "مصر األخرى"مبادرة السياحة البيئية التي تقودھا منظمات غير حكومية وتحمل عنوان 
  ًا السياحة المحلية واإلقليمية والدولية فرصتوفر و.  )٥٧(        ًة تحديدا يالبيئالسياحة المستدامة في مجاالت جديدة و

  .اكن قريبة من المقاصد السياحيةما يتعلق بالعمل في أم    ً   خاصة  في ،عديدة للبلدان األعضاء في اإلسكوا
  

المتصلة بالسياحة اإلمدادات في سلسلة  لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطةھناك فرص كبيرة و  
 . ئيسي أكثر مسؤوليةفي قطاع السياحة الرالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل ، كما في جعل البيئية

 . )والبيئة البحرية(حماية المناظر الطبيعية إذا ما اتخذت إجراءات ل ،وھناك مجموعة واسعة من الفرص
  :الفرص وتشمل ھذه

  
  كاألكواخ البيئية؛ لإلقامة أماكن  •
  المناظر الطبيعية؛تفسير  دتعيالتي تلك ، وال سيما ليوم واحدأنشطة لجذب السياح  •
  ضة المشي؛ طرق لممارسة ريا •
  ؛اتينلبسامخصصة لزيارة سياحية جوالت لبيئة، ودراسة الطبيعة، ول مراعيةأنشطة  •
  أنشطة متخصصة كالغوص وتسلق الصخور؛  •
  ؛خدمات المطاعم •
  ة وبيعھا؛ يصناعة المنتجات الحرف •
   السياحية؛المرشدين السياحيين والخدمات خدمات  •
  . الطبخ واللغاتمدارس كتعليمية مشاريع  •

                                            
)٥٧(  .  
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المرافق المتصلة بالمنتزھات والمحميات الوطنية العديد من الفرص لتطوير الشركات وفر كما ت  
  . الصغيرة والمتوسطة

  
أكثر الوجھات السياحية المقصودة في المنطقة، وفي على ھيمنة السياحة الجماعية في العوائق تكمن و  

، حيث السعوديةات المملكة العربية ھذه الوجھبين من و.      �                     والم طورين في مجال السياحةتفكير المستثمرين 
ومع أن السياحة ھي القطاع الذي يتضمن .  ومصر ولبنان ،       �  من السي احھائلة                       ًلسياحة الدينية أعدادا تستقطب ا
في   ًا                 ً    إال أن ھناك عموما  نقصكبر من فرص العمل في العديد من البلدان األعضاء في اإلسكوا، الكم األ

.  في المنطقة المبادرات السياحية المسؤولة، إذ ال يتوفر إال القليل من الفقر حدة وتخفيف الروابط بين السياحة
عدم االستقرار  ووال شك أن أبرز العوائق التي تحول دون تطور السياحة والسياحة البيئية في المنطقة ھ

 سوءوالضوابط البيئية ضعف  ىإلباإلضافة زوار المنطقة المحتملين، في تصوره السياسي الذي يبالغ 
  .التخطيط

  
  المباني الخضراء والنقل األخضر والمنتجات ذات الصلة  -٤

  
  ضرخسياسات اإلسكان وطرق البناء األ  )أ(
  

إلى      ً عموما  المستھلك اھتمام يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة ومواد البناء وازدياد الضوابط التنظيمية وو  
 ليس ھناك توجه واسع االنتشارنطقة اإلسكوا، فأما في م. نمو سوق البناء األخضر وتوسعه في بلدان عديدة

إدراج معايير البناء األخضر من مثل ( اتخضر، باستثناء بعض المبادرات التي تتخذھا الحكومنحو البناء األ
  .المطلعين المتعھدينأو بعض ) في اإلمارات العربية المتحدة في قوانين البناء

  
رؤية : مصر الخضراء"ي تقريره الذي حمل عنوان شدد المجلس الوطني المصري للتنافسية فقد و  
التقرير البناء   �  عر ف وي.  إلى المنطقة األخضرعلى الحاجة إلى إدخال تكنولوجيات البناء  )٥٨("للمستقبل

مجموعة كبيرة من أن يشمل يحتمل لذا فإنه واألخضر على أنه يتضمن التخطيط والتصميم والبناء والصيانة، 
                                   ً        التي يمكن تشجيعھا لتكون أكثر مراعاة  للبيئة العاملة في مجاالت متنوعة سطة الشركات الصغيرة والمتو

  .لسلع والخدمات البيئيةاإنتاج تنخرط في لو
  

حاجة إلى مساكن جديدة وحتى إلى الوسيؤدي النمو السكاني المؤكد في منطقة اإلسكوا إلى بروز   
دى ول.  جديدة للمستقبل" مدن خضراء"في بناء  أبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة رائدةو.  مدن جديدة

لقطاع الخاص عدد من الجھات الفاعلة القيادية في مجال في او.  ملكة العربية السعودية خطط مشابھةملا
                                           ً                        فمجموعة أوراسكوم في مصر تعمل منذ عشرين عاما  على إنشاء مدينة الجونة .  التكنولوجيا الخضراء

قد و.  واضح للعيان عليه من حيث الطلب ً                                 ا  للمعايير البيئية، ونجاح المشروع السياحية عند البحر األحمر وفق
 لفنادقل(  النجمة الخضراءمبادرة مثل في مجال وضع العالمات اإليكولوجية مبادرات اعترفت 
ات منظمات العالمية لوضع العالمالواحدة من أبرز  وھي ، الكوكب األخضرمبادرة و) المصرية

في األردن واإلمارات " مدن السياحة الطبية"وسيؤدي بناء  . استيفاء المنتجع للمعايير البيئيةب )٥٩(اإليكولوجية
 تطويرإلى ) ومن المقترح إنشاء واحدة من ھذه المدن في منطقة الدلتا الكبرى في مصر(العربية المتحدة 

                                            
  .)٢٠١٠( المجلس الوطني المصري للتنافسية  )٥٨(
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البناء في مجال  والمتوسطةت الصغيرة تجمعات متخصصة، ويجب أن يؤدي بالتالي إلى خلق فرص للشركا
  . أن المنشآت الطبية من أبرز مستھلكي الطاقةإذ  ،األخضر

  
، كعدم القدرة على تنفيذ مشاريع بيئية بأسعار البناء األخضروال تزال بعض العوائق تقف في وجه   

فر قوانين فيما يتعلق باألبنية معقولة، والنقص في الدراية الفنية بين المھندسين المعماريين والبنائين، وعدم تو
بعض المنظمات غير فيه لخدمات االستشارية في ھذا المجال، تنشط ھناك دور لتطوير او.  المراعية للبيئة

تشجيع المجلس اللبناني للمباني الخضراء، وھو منظمة تعمل على ھناك  وعلى سبيل المثال،.  الحكومية
  .)٦٠(وتساعد على تنفيذھا راعي البيئة وتحقق الربحمفاھيم البناء ذي الكفاءة العالية التي ت

  

  المدن الخضراء
  

والعمل جار منذ ثالث سنوات على ھذه . تشرف المرحلة األولى من بناء مدينة مصدر اإلماراتية على االنتھاء  
تشرف و.  تماما المدينة الخضراء التي ستكون المدينة األولى الخالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن النفايات

على ھذه المدينة التي تخلو من السيارات، وسوف تبني مقرھا فيھا باإلضافة إلى جامعة ل شركة أبوظبي لطاقة المستقب
وستخصص المساحة .  ٢٠٠٧عام في أبو ظبي  سيتيسكيب وكان قد أعلن عن المشروع في مؤتمر .  جديدة

مكتفية المدينة حقول ومزارع بحث لتكون وللطاقة الكھروضوئية، وستنشأ فيھا المحيطة بالمدينة إلنشاء مزارع للرياح 
ومن المفترض أن يستقبل معھد مصدر سكانه   .      ًموجودا ال يزال إال أن الشك في إمكانية نجاح المشروع   .     ً        ذاتيا  بالكامل

.  المراجعة األولىليوم في طور والمشروع ا.  الطريق لم تكن سھلةسبتمبر من ھذا العام، لكن /األوائل في شھر أيلول
" نبعاثات الكربونفيما يتعلق بامشروع حيادي "إلى " عديم انبعاثات الكربون"من المشروع إعادة وصف  تجرقد و

غرينتك لإلعالم البيئي مشكلة تشير إليھا ومن الصعوبات التي .                     ً                      ضت الشركة األم مؤخرا  عدد اليد العاملة فيھا   ّوخف 
  .ي حدت من قدرة الطاقة الشمسيةلتالعواصف الرملية ا

  
 ٢٢الذي تبلغ قيمته  الحيادي فيما يتعلق بانبعاثات الكربون، وال يزال من المخطط أن يؤمن مشروع مدينة مصدر  

، وإن كان ٢٠٢٠العام بحلول مليار دوالر سبعة في المائة من طاقة اإلمارات العربية المتحدة من مصادر الطاقة المتجددة 
تشكل كونھا وفي بيان لشركة فوستر وشركاؤه، تكلم اللورد فوستر عن أھمية مصدر البعيدة المدى .    ًرا المشروع متأخ

سيبقى فإنه لمشروع، لھذا اومھما جرى .  تجربة رائدة ومشروع بحث حضري متكامل بحدود وآفاق لم يسبق لھا مثيل
  . ًا ريحاول أن يكون أخضلعالم فحسب بل  ظبي ال ألبوتجربة تعليمية يشكل 

_______________  

  .: المصدر

  
  النقل األخضر  )ب(
  

في المائة من سكان  ٥٠وتقدر األمم المتحدة أن أكثر من .  تكبر المدن وتنمو في جميع أنحاء العالم  
إدارة النقل في المدن وأصبحت تواجه .  )٦١(٢٠٢٥حلول عام بالعالم سيعيشون في التجمعات الحضرية 

والضوضاء واالزدحام مستويات تلوث الھواء المحلية الكبيرة غير المستدام وبسبب النقل صعوبات الكبرى 
  .لذين ال يستخدمون وسائل النقلالخانق حتى في غير أوقات الذروة وانخفاض مستويات السالمة ل

  

                                            
)٦٠(  .  

)٦١(  .  



 -٣٦ -  

  

عامة لمشاريع النقل العام مشتريات ھذا الوضع، تزداد مدن البلدان النامية التي تطلق صفقات نتيجة لو  
  ًا ھامن المشتريات العامة مصدر أعمال أن تكوويمكن .      ً                            خططا  للنقل الخاص المشترك اإللزامي تنفذو

ھذه التنافس على العقود ال يعيق أن من  للشركات الصغيرة والمتوسطة، غير أن على الحكومات التأكد
وما يمكن أن يحسن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام .                           �  من القيام بمھامھا بشكل فع ال الشركات
تشجيع  ،سعاوأصحاب المصلحة ومجتمع أصحاب المصلحة اآلخرين الوردود كبير على المستثمرين مويعود ب
  .لرياديي األعمال صبورةوتحقيق االنضباط المالي وتأمين رؤوس أموال  اإلنتاجية

  
بين القطاعين كشراكات التعاقد على مشاريع النقل العام في البلدان النامية على نحو متزايد ويجرى   

وھي رائدة في تنفيذ حلول مستدامة لمشاكل  ،مدينة دبيفي حالة ، كما كاتديرھا اتحادات شرت العام والخاص
  . في منطقة اإلسكوا النقل

  
أطول نظام  ابأنھالشبكة وصف تسائق، وبدون شبكة من قطارات األنفاق  ٢٠٠٩أطلقت دبي عام   

تخفيف ازدحام  ھو الھدف من ھذا المشروعو.  في مرحلة واحدة  �  � ي نج زفي العالم آلي بالكامل قطارات أنفاق 
كب امليون ر ١.٨شبكة نقل تخدم تطوير وجميع األماكن اإلستراتيجية، الوصول إلى والسير في اإلمارات، 

ومع تجديد أنظمة النقل باستمرار في المدينة وتطبيق نظم مستدامة جديدة، يمكن القول إن .  في اليوم الواحد
  .يتحول إلى واقعأصبح التغيير نحو األخضر 

  
  وبدأت الشركات .  قطار األنفاق والترام يحققان مكاسب اجتماعية وبيئية بارزةبدأ  قدو  

  فيما األمام ويمكن اتخاذ خطوة أخرى إلى   .الصغيرة والمتوسطة تستثمر في طرق النقل األكثر ذكاء
غرار يتعلق بالتخطيط الحضري البيئي من خالل اعتماد حلول مستدامة وجديدة للنقل العام والخاص على 

 و  مثل(، ونظم إيجار السيارات الكھربائية )في باريس كنظام ( الدراجاتالنقل بنظم 
لمسافات لإيجارھا في السيارة أو استخدام للرحالت القصيرة، والمشاركة في ) و و
مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ن والمتعاقدون المحليو ستغلھاييمكن أن ھناك فرص أخرى و.  طويلةال

مخصصة للحافالت لتحسين سرعتھا، وخطط  وخطوط، كلھا شبكة النقل العامةللدفع بالبطاقات اإنشاء نظم 
  .وتأمين أعمال الصيانة والتنظيف                      ً              إنشاء مراكز اتصال مثال  لحجز السياراتولتأجير السيارات 

  
منطقة اإلسكوا، من مشاكل بيئية كبيرة بسبب  المركز الحضري األكبر في، وھي القاھرةوتعاني   

                                                                    ً            وفي المدينة قطار لألنفاق يجرى العمل على توسيعه، لكنھا بحاجة ماسة أيضا  إلى المزيد .  الصناعة والنقل
أما اإلسكندرية ففيھا أحد .  في النقل الخاصمشاريع الشراكة من النقل األخضر والمزيد من االستثمار ومن 

، غير أنه توقف عن العمل في ١٩٠٨وكان لدى بيروت نظام للترام منذ عام .  ي العالمأقدم نظم الترام ف
إلعادة إحياء خطوط الترام و.                                                    ً               الستينات بعد أن أعطيت األولوية للسيارات الخاصة عوضا  عن النقل العام

ط في المراكز تخصيص أماكن للمشاة فقسيساھم كما الموسعة والسكك الحديدية الخفيفة الكثير من األھمية، 
قد بدأت غير أن ھناك استثمارات كبرى .  وفي تحسين نوعية الھواءلألعمال الحضرية في إيجاد فرص 

، ويجرى التخطيط المملكة العربية السعوديةواإلمارات العربية المتحدة النقل العام األخضر في بالفعل في 
  .)٦٢(ان  �عم إلنشاء نظام لقطار األنفاق في 

  
في القطاع العام أو المشتركة بين القطاعين العام  الواسعة النطاق ع االستثماروإلى جانب مشاري  

من  . فيھا رك الشركات الصغيرة والمتوسطةتوالخاص، كثيرة ھي مبادرات النقل األخضر التي يمكن أن تش
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از سيارة إلى الغ ٨٠ ٠٠٠سيارات األجرة في القاھرة التي يفوق عددھا اسطول األمثلة على ذلك تحويل 
االنبعاثات  مستوياتمن وتھا صالحيللتحقق من ومن األمثلة األخرى االختبار اإللزامي للسيارات .  الطبيعي

في .  المركبات االختبار وصيانةخدمات في  االستعانة بالسلع والخدمات البيئيةما يؤدي إلى الصادرة منھا، 
مستويات االنبعاثات، يمكنھا أن الدقة وغيلية وحال تعزيز نظم االختبار ھذه في المنطقة من حيث القدرة التش

.  تساھم بشكل كبير في تحسين البيئة وفي تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل السالمة على الطرق
ولبنان والمملكة العربية السعودية أعضاء في اللجنة الدولية لفحوص المركبات اإلمارات العربية المتحدة 

  .)٦٣(وحيد معايير اختبار السياراتاآللية التي تعمل على ت
  

ارتفاع التكاليف لى إ ةضافإھو غياب اإلرادة السياسية لمعالجة ھذه القضية، فالعائق الرئيسي أما   
خاصة للدراجات والحافالت  خطوطفي المنطقة من المدن فحسب عدد قليل قد اعتمد و.      ًعموما  المرتبطة بذلك

ع على استخدام السيارات   �شج ال يو.  دابير أخرى للحد من االزدحامت وشجع االستخدام المشترك للسيارات أو
حوافز وعدم توفر الكھربائية والھجينة في معظم البلدان األعضاء في اإلسكوا عدم توفر مرافق لشحنھا 

                                  ً                    وتتطلب مبادرات النقل األخضر التزاما  من الحكومة ودراسات   .والنقص في حمالت التوعية ضريبية
ويبدو أن خطط مصدر الطموحة فيما .  وھذا مجال شديد الضعف في المنطقة، وعية العامةوبرامج في الت

ولمواجھة ھذا التحدي من جديد، ال بد من تدخل الحكومات والمنظمات .  قد أجلت "بسيارات بود"يتعلق 
  .المھنية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني

  
  االسترجاع وإعادة التدوير  -٥

  
  إدارة النفايات  

  
وفي .  جميع البلدان في منطقة اإلسكوافي إدارة النفايات قضية بيئية وصحية غاية في األھمية   

شير إلى أن جمع   ُ ، أ )٦٤(استعراض حديث إلدارة النفايات الصلبة في منطقتي المغرب العربي والمشرق العربي
                        ً                            جمع النفايات تختلف كثيرا  فيما بين البلدان، مع العلم  تغطيةأن مستويات و           ً       ًيشكل تحديا  رئيسيا  ةالبلديالنفايات 

   ). وبعض بلدان الخليجلبنان والجمھورية العربية السورية ما في ك(            ً كاملة تقريبا   في بعضھاالتغطية  أن
.  توفر فرص إلعادة تدويرھايشير إلى نسبة المواد العضوية في النفايات الصلبة مرتفعة، ما وال تزال 

  .بالنسبة إلى بعض البلدان امشكلة بحد ذاتھ ةالبلديمن من النفايات والتخلص اآل
  

لمعالجة قضايا وال تزال      ً                  جھودا  في العقد المنصرم جميعھا بذلت البلدان األعضاء في اإلسكوا قد و  
  :ي والعملي والماليإدارة النفايات الصلبة على المستويات السياسي والقانوني والمؤسس

  
، وضع العديد من البلدان إستراتيجيات وبرامج وطنية خاصة لعامةعلى مستوى السياسة ا •

  ؛إدارة النفايات البلدية الصلبةلمعالجة 
  

؛مجال إدارة النفايات والنظافة يحتاج بعض بلدان اإلسكوا إلى قوانين في •
  

                                            
)٦٣(  .  

)٦٤(  ).  
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، ارتفع مستوى النظافة بشكل ملحوظ في معظم المدن الكبرى، ونتج ھذا التشغيليعلى المستوى  •
وبالرغم من الجھود الرامية إلى .  تفاع عن تحسن مستوى جمع النفايات وتنظيف الشوارعاالر

، فتوحة                                                           ً                      إنشاء مدافن قمامة صحية، يتم التخلص من النفايات البلدية عادة  في مقالب النفايات الم
  ؛كبرىذلك من آثار بيئية وصحية مع ما ينجم عن 

  
ة الممول الرئيسي لقطاع النفايات البلدية، وتقدم على المستوى المالي، ال تزال الحكومة المركزي •

وأصبح من الممكن استرداد جزء من التكاليف في ھذا .  في ھذا اإلطار الكثير من المساعدات
أما في لبنان واليمن  . مصرو والجمھورية العربية السورية وفلسطيناألردن المجال في كل من 

  ؛عالج بعد قضية استرداد التكلفةفلم ت
  

مستوى االتصال العام، زادت وسائل اإلعالم والمنظمات غير الحكومية نشاطھا في على  •
  ؛عن أنشطة إدارة النفايات الصلبةاإلعراب عن قلق الناس، وفي اإلبالغ 

  
يؤذي وأن ذلك خاصة ، مشروع من بواعث القلقرمي النفايات وطمرھا بشكل غير ال يزال  •

  ؛    ً                         ثارا  سلبية على الصحة والسياحةف آ           ّالمدن، ويخل  مجاري المياه والبيئة البحرية القريبة من
  

ال تزال التشريعات البيئية مشوبة بالعيوب كتضمنھا تناقضات قانونية وعدم شمولھا قواعد  •
المجاالت ذات  فيوقوانين معينة، ما يثبط عزيمة الشركات الصغيرة والمتوسطة على االستثمار 

  .العالقة
  

وال سيما أن إنتاج ھذه النفايات وتخزينھا  ،الصناعية والطبية الخطرةولم تعالج بعد مشكلة النفايات   
المناطق الحضرية وضواحيھا، وھي مناطق تعاني من الكثافة السكانية ينشأ في الغالب في والتخلص منھا 

وفي ھذا المجال فرص لتدخل القطاع الخاص كما فعل األردن عندما .  ومن ندرة موارد المياه واألراضي
  .ملية التخلص من النفايات الطبيةخصخص ع

  
غرب آسيا تتجه نحو وبلدان منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا ن أويمكن القول بشكل عام   

.  مستدامة للنفاياتالمتكاملة والدارة إلى اإلبعد توصل تحقيق التكامل في نظام إدارة النفايات، غير أنھا لم ت
رة والمتوسطة على من الشركات الصغي عددإشراك بتحقيق االستدامة  التدابير األساسية التي تسمحمن شأن و

  :الشكل التالي
  
  :االستشارات  -١
  

  محددة؛  مدنوضع إستراتيجيات في مجال االتصاالت وتجربة التفاعل مع المجتمع في  •
  بلدية؛إتمام وتحديث خطط إدارة النفايات ال •
  صياغة ما ينقص من سياسات وقوانين وأنظمة؛  •
  .معلومات إلدارة النفايات الصلبةظم تحديد ن •

  
  :التدريب  -٢
  

  للمسؤوليات وإلى مبدأ المساءلة؛تعزيز اإلطار المؤسسي باالستناد إلى توزيع واضح  •
  .واإلدارية والتنظيمية على المھارات الفنيةالتركيز  •
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  ًا إطار       ً تدريجيا  عتمد يو حوافزيتضمن تعزيز تطوير القطاع الخاص في إطار واضح من الضوابط   -٣
  .لتكاليف باالستناد إلى تقنيات المحاسبة الكاملةل  ًا تدريجي  ًا واسترداد  ًا مالي

  
  .قع واسترداد التكاليفاإدارة المو  -٤
  
  .خدمات متخصصة كتلك المتعلقة بالنفايات الصناعية أو الطبية  -٥
  
ناطق شبه حضرية في متمويل االستثمار في المجاالت ذات األولوية لتوسيع نطاق إدارة النفايات   -٦

  .وريفية
  
تكنولوجية، وإعادة تأھيل مقالب النفايات تكاليف معقولة ومثبتة من الناحية البإنشاء مرافق للنفايات   -٧

  .الصحية الخطرة والتخلص منھاالرعاية القديمة وجمع نفايات 
  
  .إنشاء شركات إلعادة التدوير إلشراك الجميع في المسؤولية  -٨
  
  .للتحلل الحيوي ةالقابل يةالبالستيكالمواد استخدام   -٩
  

وبالرغم من التقدم المحرز، لم تحل كافة المشاكل على المستويات المؤسسي والقانوني والمالي   
 الحد من النفاياتفال يزال .  )٦٥(والبيئي واالجتماعي على كافة صعد نظم إدارة النفايات الصلبة في المنطقة

األسر المعيشية التي تشجع محفزات من ال                 ًكما أن ھناك قليال .       ًعمليا دومة مع في المصدرفرز عملية الو  ًا متدني
فيما سبق فرصة كبيرة يمكن استغاللھا و.   ًا متدني دويرإعادة التمواد تركيب ال يزال وعلى فرز النفايات، 

      ً ة نظرا  والجوانب االجتماعية والثقافية مھمل.  نشاء شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات إعادة التدويرإل
للنقص في الوعي العام وفي التواصل مع أصحاب المصلحة، أما التفاعل المجتمعي في جميع جوانب إدارة 

ية لتطلق حمالت تحتاج المنطقة إلى شركات صغيرة ومتوسطة ذات دراو.  النفايات فشبه غائب في المنطقة
  .توعية بين الناس

  
  ة الخضراءيمنتجات الزراعال  -٦

  
  تجارية الزراعيةاألعمال ال  )أ(
  

وذلك كبيرة في المواقع التي تتوفر فيھا المياه نمو ات إمكانلقطاع األعمال التجارية الزراعية تتوفر   
والطلب اإلقليمي  ،بما فيھا أوروبا ،بفضل توفر ظروف مؤاتية للنمو والقرب من األسواق العالمية األساسية

.  لية الجودة وقادرة على المنافسة تطلبھا األسواق العالميةومن شأن صناعة األغذية إنتاج منتجات عا.  القوي
في المائة من  ١٢شركة تعمل في التجارة الزراعية مسؤولة عن  ٨ ٠٦٠ففي مصر على سبيل المثال 

ولدى مصر اليد العاملة األكبر .  في البالدتصدير القطاعات مجموع الصادرات وعن جعل القطاع من أبرز 
في المائة  ٣٠,٢، ويقدر عددھا بستة ماليين عامل، بما يمثل في المنطقة جارية الزراعيةفي مجال األعمال الت

يصدر معظم منتجات األعمال التجارية الزراعية إلى بلدان العالم العربي و.  من مجموع القوة العاملة في البلد
     ً                ووفقا  لوزارة الزراعة .  والسودان وأولھا المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج والجماھيرية العربية الليبية

 أمريكيمليون دوالر  ٢١بأكثر من الواسع المصرية، من المتوقع أن يعود قطاع األعمال التجارية الزراعية 
تحويل  إلى مصر تھدف.  (٢٠٢٠حلول عام ب               ً فرصة عمل تقريبا   ٥٠٠ ٠٠٠     ً                     سنويا ، وأن يساھم في إيجاد 

                                            
  .كما لوحظ في   )٦٥(
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ويعتبر القطاع ).  ٢٠٢٠حلول عام بإلى أراض زراعية  مليون ھكتار من األراضي الصحراوية ١.٣
في  ٣٤فوق ي نمو سنوي لدبمع ،الفرعي لصناعة األغذية، وھو األكبر في إطار األعمال التجارية الزراعية

على النمو في السوق  العاليةوتجذب القدرة .                                       ً            ً         المائة، من بين القطاعات األكثر دينامية  واألسرع نموا  في البلد
ويستخدمون مصر من جھة  ةمستثمرين متعددي الجنسيات يلبون احتياجات السوق المحلي ةالكبير ةالمحلي

  .)٦٦(من جھة أخرى ،كمركز للتصدير
  

.  للبيئة محفوفة بالتحديات، بما في ذلك تأمين استخدام المياه بكفاءة       ًمراعيا إن فرصة جعل ھذا القطاع   
وإطالعھا على الناشطة في مجال الصناعات الزراعية وفي التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 الشركاتذلك أن ھذه الطلب على المواد الغذائية الطبيعية والعضوية فرصة أخرى، نحو العالمية  االتجاھات
في كثير من األحيان مد الزراعة بالمياه في الوقت الحاضر و.  قوتھا الشرائيةتتمتع بنفوذ كبير من خالل 

استخدام مفرط لألسمدة في بعض الحاالت ھناك و .انعدام الكفاءة، ما يؤدي إلى في المنطقة مدعوم أو مجاني
  . األكثر مراعاة للبيئةأن يعالجھا قطاع الزراعة ينبغي مجاالت ، وھذه جميعھا  ًا       ً     أحيانا  خطيريكون  والمبيدات

  
       ً      ً    طة دورا  بارزا  في وفيما يلي بعض المجاالت التي يمكن أن تؤدي فيھا الشركات الصغيرة والمتوس  

  :أكثر مراعاة للبيئةزراعة تطوير قطاع 
  

  ؛والطاقة، إلخ ةعضوية ونظم مكافحة اآلفات العضويالبذور واألسمدة ال: تأمين المدخالت الزراعية •

  ؛من المحاصيل المقاومة للجفافمتنوعة تشكيلة تطوير  •

  ؛التدريب واالستشارات •

الدجاج والبيض (والثروة الحيوانية  ).كه، إلخالقمح والخضار والفوا(المحاصيل : اإلنتاج •
يدة وغيرھا من المحاصيل الجد السمك صيدالزھور و/والحراجة) .والماشية والحليب، إلخ

  ؛جديدةالمحاصيل الوتقنيات إنتاج 

  ؛ذلك تكنولوجيا األقمار الصناعية نظم رصد المحاصيل بما في •

  ؛وصوامع التخزين والسفن، إلخ والدفيئاتري اآلالت وتكنولوجيا ال: اإلمداد والتشغيل والصيانة •

  ؛طاقة الشمس والرياحبالمعدات التي تعمل  •

األلبان والتعليب ومصانع النبيذ ومصانع الجعة والمخابز وتجھيز اللحوم : األغذية تصنيع •
  ؛وتجھيز العصير ومعالجة التبغ، إلخ

  ؛توزيعوال) والنقل التصنيف(النقل والتخزين والتوضيب والفرز : التوزيع •

  ؛التسويقية التصميم والوسطاء وتنفيذ الحمالت: التسويق •

ارة واألعمال واإلد ،والتكنولوجيا أو التقنيات المناسبة ،اختيار المحاصيل: االستشارات/الخدمات •
  ؛التجارية الزراعية

                                            
)٦٦(  .  
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مثل دل ومن العوائق في ھذا اإلطار إمكانية عدم توفر اإلرادة السياسية لمعالجة القضايا المثيرة للج  
ث والتسويق والمشاريع ، والحاجة إلى زيادة االستثمار في التدريب والبحاالمياه أو مجانيتھات مدادإلدعم ال

  .اإلرشادية
  
  الزراعة العضوية  )ب(
  

  :)٦٧(تحدد منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ثالث قوى دافعة مختلفة للزراعة العضوية  
  

دات وعالمات المستھلك أو السوق، والتي تعتمد على شھاالتي يدفع بھا الزراعة العضوية  •
  ؛عضوية محددة بوضوح

  
في بلدان االتحاد األوروبي على سبيل المثال، تقدم .  الزراعة العضوية القائمة على الخدمات •

وعلى الحكومات أن تدرك الحاجة  . اإلعانات للزراعة العضوية لتوليد السلع والخدمات البيئية
  ؛من الناحية البيولوجية                             ًنشاء مناظر طبيعية أكثر تنوعا وث المياه الجوفية وإإلى الحد من تل

  
يرى بعض المزارعين أن طرق اإلنتاج الزراعي .  الزراعة العضوية القائمة على المزارعين •

البديلة لتحسين صحة أسرھم  أو عادوا إلى أساليب اإلنتاج التقليديةولذا الحديثة غير مستدامة 
كما في بعض البلدان  ،وفي حاالت أخرى ؛أو اعتمادھم على ذاتھم/مزارعھم و قتصاداتأو ا/و

وال يباع المنتوج  ،                                        ًھي ببساطة الطريقة التي كانت مستخدمة دوما عضوية الالنامية، الزراعة 
  .أعلىبسعر 

  
بلغت حصة  ،للفاو    ً وفقا  ف.  مع سوق الزراعة السائدة تإذا ما قورن ةوسوق الزراعة العضوية صغير  

. لكنھا تتزايد )٦٨(٢٠٠٠السوق ما يقارب واحد في المائة من مجموع المبيعات في عام من ألغذية العضوية ا
  .بطريقة جذابةالسوق في بأسعار مرتفعة إذا ما عرضت يمكن أن تباع  العضويةغير أن المنتجات 

  
المنظمات من  معبد      ًغالبا وتنتشر ممارسة الزراعة العضوية على نطاق واسع في منطقة اإلسكوا، و  

ومن فوائد الزراعة العضوية تحسين حفظ التربة وھو شديد .  في المناطق الريفية النائية ،غير الحكومية
أسعار في أحيان كثيرة أما على المستوى االقتصادي فيمكن أن يرفع المزارعون   .األھمية لمكافحة التصحر

                                      ً        ً  ي األنشطة الزراعية والريفية األخرى تحديا  إقليميا ، حفظ التربة فلوجيا نوتكدمج يشكل و.  منتجاتھم العضوية
ففي فلسطين، أدت ظروف .  في ھذا المجالإقليمية من خبراء التدريب                  ً                ويجرى العمل حاليا  على إنشاء ھيئة 
التي المزروعة على أسطح المباني لحدائق فا.  في ھذا المجالات ھامة                           ً           الحياة الريفية القاسية جدا  إلى ابتكار

تجعل الصحراء "التربة خير دليل على أن الوسائل العضوية يمكن أن بسيطة لتكوين  تكنولوجيا ستخدمت
تتوفر تفاصيل إضافية عن ھذا الموضوع في الدراسة الفنية الصادرة عن اإلسكوا حول نھج سبل و".  تزھر

طة المولدة للقيمة في أما عناصر النجاح األساسية في سلسلة األنش.  )٦٩(العيش المستدامة في تحقيق التنمية
المستھلك والتوزيع لدى ثقة الالعضوية تولد موثوقة للمنتجات  اتشھادإصدار مجال األغذية العضوية فھي 

لشركات الصغيرة ل  ًا فرصوھذه المجاالت توفر ).  بما في ذلك وضع العالمات التجارية(والتسويق 
  . والمتوسطة

                                            
)٦٧(  .  

  ).٢٠٠١(مركز التجارة العالمي، الفاو   )٦٨(

  ).٢٠١١(اإلسكوا   )٦٩(
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سائدة وتتضمن ما ھة لفرص تطور الزراعة الوفرص تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة مشاب  
  :يلي

  ؛البذور واألسمدة العضوية ونظم مكافحة اآلفات العضوية والطاقة، إلخ: تأمين المدخالت العضوية •
  ؛العضويةالمنتجات شھادات  •
  ؛التدريب واالستشارات •
  ؛، والتوزيع)التصنيف والنقل(لفرز النقل والتخزين والتوضيب وا: التوزيع •
  .التسويقية التصميم والوسطاء وتنفيذ الحمالت: التسويق •

  
من وزيادة وعي المستھلك وطلبه وال سيما بشأن الفرص المزارعين  تثقيفومن العوائق الحاجة إلى   

  .والتسويق والمشاريع اإلرشادية ھناك حاجة إلى استثمار أكثر في التدريب والبحثأن كما .  داخل المنطقة
  

  ية للتسويقجعل زيت الزيتون أكثر قابل
  

يساھم إنتاج الزيتون في فلسطين بشكل كبير جداً في االقتصاد الوطني، ويعتمد عدد كبير من األسر الفلسطينية   
بعض تؤثر إال أن معظم ھذه األسر يفتقر إلى مھارات التسويق، و.  على إنتاج زيت الزيتون في كسب دخلھاالضعيفة 

  .الجودةمع أنه بصورة طبيعية عالي  ،الزيت الفلسطيني جودةسلباً على  الممارسات المعتمدة في زراعة شجر الزيتون
.  ٢٠٠٨وأطلقه في عام  "زيادة قدرات زيت الزيتون الفلسطيني التنافسية التسويقية"مول االتحاد األوروبي مشروع  وقد

زراعية مربحة  على دخل سكان الريف الضعفاء وعلى مستويات معيشتھم من خالل تطبيق تقنياتالمشروع وركز 
أنشطة بناء من خالل مزارع  ١ ٣٠٠الزراعة العضوية إلى إفادة  طريق عن ھو يھدفو.  ومراعية للبيئة ومستدامة

سبع و تعاونيات ناشطة في مجال إنتاج زيت الزيتونمثل سبع  على الشركات الصغيرة والمتوسطةالتركيز القدرات و
  .على تقنيات الزراعة العضوية مكثفأجري تدريب كما .  موجودة حالياًمعاصر 

  
، عمل المشروع على إعداد جميع المزارعين والتعاونيات الجودة عاليوللحصول على شھادة زيت زيتون   

وأجريت بالتعاون مع المركز الفلسطيني للزراعة العضوية عمليات .  العضويةالزراعة شھادة للحصول على والمعاصر 
والتفتيش  ،ومتابعة حاالت عدم االمتثال ات الداخليةت للمزارعين ومراجعات الحسابإعداد الوثائق والتسجيل وفتح ملفا

  .اتعضوية إلتمام عملية إصدار الشھادوأرسلت التفاصيل إلى المركز المصري للزراعة ال.  الخارجي
  

ھادة العالمية لنيل الش الجودةالمشروع أن تضع وتطبق نظماً فعالة إلدارة التي استھدفھا وكان على التعاونيات   
أما المعاصر السبع المشمولة بالمشروع فلم تكن لديھا القدرة الكافية لخدمة جميع المواقع .  للممارسات الزراعية الجيدة

 تعمل تحت إشراف المركز الفلسطيني للزراعة العضوية، نالت ھي األخرى شھادة أخرىفأضيفت إليھا عشر معاصر 
  .ھو إنتاج عضوي عليھااج زيت الزيتون المعصور في المعاصر المصادق العضوية التي تؤكد أن إنتالزراعة 

  
ولذا كانت لمصلحة المستفيدين،  عالي الجودةمنتوج زيت ويھدف المشروع بشكل أساسي إلى زيادة تسويق   

عدد من األنشطة كالمشاركة في عدد من الحمالت قد أنجز بنجاح و.  مرحلة التسويق جزءاً بارزاً من نشاطاته
لتذوق زيت ومناسبات  الكبرى محلية تضمنت تخفيضات خاصة في المتاجرحمالت المحلية والدولية، و المعارضو

كانت المعايير الدولية ، في تسويق محاصيلھميواجھھا المزارعون الفلسطينيون العديدة التي للعوائق نظراً و  .الزيتون
  .لھم الھادفة إلى تحسين فرص التسويق شديدة األھمية بالنسبة

  
فقد ساھم في بناء قدرات المھندسين الزراعيين .  نتائج جيدة بالنسبة إلى جميع المعنيين به حققالمشروع  وأفيد أن  

والمزارعين في مجال نظم الزراعة العضوية، وساعدت الشھادة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة على إنشاء نظم 
منح شھادات للمزارعين الفلسطينيين وزيادة دخلھم، وإيجاد فرص عمل لھم، للتعاونيات، باإلضافة إلى  الجودةإلدارة 

سوء الحظ أن جھود المشروع في غزة وفي مناطق من و.  وإنشاء فريق وطني للتفتيش والتصديق يتميز بكفاءات عالية
  .      ُ �                                                            أخرى ق و ضت بسبب الحرب والمشاكل المستمرة التي يواجھھا الشعب الفلسطيني

______________  

  .)٢٠٠٩(جمعية المھندسين الزراعيين العرب : المصدر
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  حالةدراسات   -     ًرابعا 
  

  إدارة النفايات البلدية الصلبة في اإلمارات العربية المتحدة  -ألف
  

  مقدمة  -١
  

يغطي القسم وھو   .كيلومتر مربع ٨٣ ٠٠٠اإلمارات العربية المتحدة بلد كبير تضاھي مساحته   
.   ًا نموالمنطقة ج، وعضو في مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر أحد أسرع بلدان من الخلي الشرقيالجنوبي 

معه موجة من التحديات والفرص تحينتھا وقد حمل االزدھار ثروة البلد االقتصادية، مصدر النفط ھو و
نمو بشغل المناصب التي نشأت لشكل اإلثراء الدافع للھجرة والعمل في اإلمارات و.  الشركات الدولية

    ً نموا  لذلك، نمت معدالت السكان  نتيجة.  صناعة والزراعة والخدمات والقطاعات االقتصادية األخرىال
  .دارة النفايات البلدية الصلبةإل                             ً ما أدى إلى بروز تحد وفرصة معا    ًا مطرد

  
ة المحلي ات                                   ً       ً                            جمع النفايات الصلبة البلدية مستلزما  أساسيا  تقع تكلفته على كل من الحكوم       ً     تقليديا  كان   
يمكن تحويله من خالل   ً ئا  عببدو ما يمكن أن يثبتت تجربة حكومات العالم ألكن و.  ات المحليةوالمجتمع

وأدركت حكومة اإلمارات العربية المتحدة الفائدة التي يمكن أن تعود على .  اإلدارة الصحيحة إلى فرصة
ذلك أن إيجاد فرص عمل .  الصلبةالبيئة واالقتصاد من خالل وضع سياسة واضحة إلدارة النفايات البلدية 

ل ما يمكن                                          �وبذل جھود للمحافظة على البيئة يمكن أن يحو  دةوتوسيع األعمال وانتشار منتجات وخدمات جدي
  .     ً                       مقرفا  إلى قطاع اقتصادي مزدھر            ًاعتباره عمال 

  
الصلبة من النفايات  مليون طن منھا ٥٠مليون طن من النفايات كل عام،  ٢٠٠المنطقة بكاملھا  وتولد  
ھذه و . البلدية الصلبة ماليين طن من النفايات ٣.٨اإلمارات العربية المتحدة وحدھا ما يعادل  وتولد.  البلدية

وارتفاع معدالت االستھالك  ٢٠٠٠الكمية الكبيرة ناتجة بشكل مباشر عن كل من ارتفاع نمو السكان منذ عام 
النمو فترة من  ٢٠٠٨و ٢٠٠٠ية المتحدة بين عامي وشھدت اإلمارات العرب.  بسبب مستويات الدخل الجيدة

ازدھار سوق التملك الستيعاب عن الرتفاع أسعار النفط، و نتيجةارتفاع مستويات الدخل  السريع نجم عن
 زيادة مختلف أنواع النفايات بما فيھا النفايات البلديةفي وساھم ھؤالء السكان .  السكان الوافدينأعداد 
  .الصلبة

  
  ٢٠١٠ في عاماإلمارات العربية المتحدة         ّ    التي ول دتھاالبلدية الصلبة  النفايات  -٨الجدول 

  
  )بالطن(النفايات الصلبة البلدية المنتجة   اإلمارة
  ١ ٢٣٦ ٤٥٣  أبو ظبي
  ٤٢ ٥٣٢  أم القيوان

  ١ ٣٠٧ ٨٤٥  دبي 
  ١٨٣ ٠٣٨  رأس الخيمة 

  ٧٧٢ ٤٠٣  الشارقة
  ١٨٩ ٨٧٣  عجمان
  ١١٥ ٤٤٣  الفجيرة
  ٣ ٨٤٧ ٥٨٧  المجموع

  .في شركة البيئة إلدارة النفايات دائرة البيئة: المصدر
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إلى مصدر  الصلبة السياسات الحكومية العنصر األساسي لنجاح عملية تحويل النفايات البلدية شكلت  
فاألھداف الواقعية المحددة الموجھة نحو المنجزات الصناعية األساسية مھدت الطريق .  للربح االقتصادي

 اتتحويل مكبمثل معدالت معايير المقارنة قد أدى تطبيق ف.  إنشاء قطاع بقيمة مليارات من الدراھمأمام 
ي النفايات إلى بروز متطلبات في أنشطة متعددة كالھندسة واالستشارات ومشاريع البناء والمصانع ومزود

أدى تدفق اليد ذلك عالوة على و.  الخدمات والتجار وفرص االستيراد والتصدير مزودياللوجستيات و
وكفلت .  القطاع االقتصادي األوسععلى  انعكاساتالالزمة إلى الوظائف ملء لالعاملة الماھرة وغير الماھرة 

جاذبية جعل البلد أكثر ما  ،ةالمشارك على مستوى ممكن منتوقع أسياسة الحكومة الواضحة والمطبقة 
فمركز إدارة .  ھذه السياساتمن طبق أول  ساحةاألوسع م وكانت اإلمارات  .لالستثمار الدوليوحيوية 

في تنفيذ  دفعت بقوة إلى األماممؤسسات ثالث البيئة في الشارقة وبلدية دبي شركة النفايات في أبو ظبي و
  .                     ًبسبب سكانھا األقل عددا                 ًبشكل أكثر تأنيا لكن           ً  حققت تقدما  والشمالية فقد أما اإلمارات   .المھام المطلوبة منھا

  
  ثقيفعي والتالو  -٢

  
ما يعادل (الصلبة المنتجة في اإلمارات العربية المتحدة  الكميات الضخمة من النفايات البلديةتوفر   

وتعود صعوبة مراقبة ھذا الدفق .  فرصة مربحة للشركات الصغيرة والمتوسطة)         ً             كغ يوميا  للفرد الواحد ٢.١
ليل الصعوبة األكبر التي تعترض اإلدارة المناسبة تذويمكن .  من النفايات إلى تنوع ثقافات وخلفيات السكان

توجيه السكان وإعالمھم بكيفية فإن  الذو.  ھادرامصصحيح في فرز النفايات بشكل بالصلبة  للنفايات البلدية
يسعى إلى االستفادة من الفرص لكل من الصلبة و النفايات البلديةإلدارة    ً جدا  م فرز نفاياتھم بالشكل الصحيح ھا

  .بيق القوانين واألنظمةتطكما ھو أساسي،  ا أمروھذ . مجال األعمالھذه اإلدارة في فرھا التي تو
  

  ةيسياسات الحكومال  
  

عملية تنفيذ وتوسيع ومراقبة البنية يسير أن في توعية الشعب فرصة لتاالتحادية أدركت السلطات   
تسليط الضوء حمالت توعية بھدف  التحتية والخدمات فاتخذت تدابير أساسية لوضع برامج تعليمية وإطالق

أطلقت ھذه البرامج في كل من وقد .  لمجتمع والبيئةاألسرة المعيشية لكل من اعلى فوائد فرز النفايات داخل 
  .)٧٠(في دبي الشارقة وأبو ظبي وعلى نطاق أضيق

  
نطاق خطة واسعة ال ،بين القطاعين العام والخاص، وھي شراكة )٧١(وفي الشارقة أطلقت شركة بيئة  

إلى تالميذ  ٢٠١٠سبتمبر /توجه البرنامج الذي بدأ العمل به في أيلولو.  لتوعية المجتمع باالستدامة البيئية
ينطوي على وھو .  للبنين والبنات خاصة ورسميةمدارس مؤسسة تعليمية متنوعة منھا  ١٥٠المدارس في 

مون المنھج في الصف ويستخدمون مواد س المعل   �يدر و.  جيال الشابة والوالدين واألجداداأل لتثقيفخطة 
يمكن توسيعه  لبرنامج الذيباوأعربت إمارات أخرى عن اھتمامھا .  ملموسة وموارد رقمية عبر اإلنترنت

  .ليشمل إمارة عجمان
  

في برنامجه البيئي                             ً                                          وبذلت أبو ظبي والغربية جھودا  مماثلة أدخل من خاللھا مركز إدارة النفايات   
المجتمعات  تدريب أفرادالھدف من الحملة ھو و  .بھا مجموعة من المدربين المؤھلينقوم تحملة تعليمية 

، إدارة النفاياتوالتوعية في مجال  المحلية والمدارس والكليات والجامعات والمنظمات والموظفين والعمال
  .المستمر للموظفين والعمال والتدريب

                                            
).٢٠٠٤(وزارة التربية والتعليم والشباب   )٧٠(

  ).٢٠٠٩( بيئةوشركة  . لدية الشارقةبو . حكومة الشارقة  )٧١(
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المجتمع وتعزيز في تحقيق رؤية تثقيف لخاص القطاع االمشاركة الوثيقة من جانب ؤدي توفي دبي،   
وتنشط شركات إمداد  .االستثمار في المجتمعمن خالل ع نطاق عمل الحكومة يتوسإلى التنمية المستدامة، 

  .المجتمع بإعادة التدويرتثقيف في  أفيردا و دلسكو و
  

الصلبة أن  في إدارة النفايات البلديةالتي تسعى إلى فرص  متوسطةوباستطاعة الشركات الصغيرة وال  
في  االتحاديةرغبة الھيئات الحكومية المختلفة والسلطات من شأن و.  يجري إعدادھاتثق في البرامج التي 

فعالية  ستضمنمتوسطة؛ وباإلضافة إلى ذلك، الشركات الصغيرة والأن تطمئن  بسرعة مھامھاالتنسيق وتنفيذ 
  .االمتثال                              ً    لسياسات للمستثمرين مستوى معينا  من ھذه ا المختصةلمؤسسات ا تنفيذ

  
  البنية التحتية  -٣

  
                                 �                        فأية جھود في ھذا االتجاه ستذھب سدى  في غياب البنية التحتية .  توعية السكان ال تكفي بحد ذاتھا  

وجمع النفايات .  الالزمة لدعم األنشطة المتعلقة بجمع النفايات البلدية الصلبة وضمھا وفرزھا وتصنيفھا
                                    ً                           ففي الشارقة، أطلقت شركة بيئة برنامجا  يھدف إلى تشجيع السكان على .  المفروزة ھو أحد األمثلة على ذلك

وحدة بتصرف المشاة، مؤلفة من  ٥ ٠٠٠وحدة، من أصل  ٢ ٠٠٠   �               فوز عت ما يزيد على .  فرز النفايات
وقد حقق .  نحاء المدينةثالثة مستوعبات إلعادة التدوير في المواقع والممرات الرئيسية المكتظة في أ

البرنامج، إلى جانب أنشطة التوعية، نتيجة تجاوزت الثمانين في المائة من حيث الدقة في التخلص من 
وھكذا تبين أن التوعية وتوفير البنية التحتية المالئمة شجعا سكان الشارقة على المشاركة بفعالية .  النفايات

  .في برامج مجتمعية تقدمية
  

تحت األرض لجمع       ًمائيا  -                                         ً         ً ، أطلق برنامج إدارة النفايات الصلبة نظاما  كھربائيا  وفي أبو ظبي  
     ً                                                                       موقعا  في مرحلة أولية بھدف تحسين عملية جمع النفايات، والتخفيف من التنقالت غير  ١١٥النفايات في 

ات نقل لخدم                     �               وفي أبو ظبي ودبي، وز عت شركة دولسكو .  الضرورية والقضاء على كسح النفايات
ھذه األنشطة التي تضطلع بھا .  النفايات حاويات للنفايات المخصصة إلعادة التدوير في المواقع األساسية

               ً                                                                        كبيرة تخلق فرصا  عديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فھذه قادرة على دعم البنية التحتية عبر  مؤسسات
رعاية  للمؤسساتأجازت شركة بيئة  وفي الشارقة،.  الكبيرة بمستوعبات أو حاويات المؤسساتتزويد 
أما األنشطة المتعلقة ببيع الموقع ومواد الطباعة والدعم اإلعالمي للبرنامج فقد استعين   .إعادة التدوير وحدات

  .في تنفيذھا بشركات محلية
  

ما مع النفايات والتخلص منھا، ال سيوجھدت إمارة عجمان في البحث عن حلول لألنشطة المتعلقة بج  
          ً  عديدة حلوال ،  مؤسسات   �   وقد مت .  النفايات ضمن نطاق جغرافي محدود إلدارةراسة السبل المبتكرة في د

  .                              ً                                وأبدت البلدية من جھتھا انفتاحا  على المنتجات والخدمات ذات الصلة
  

جودة نقل النفايات وحسب، بل العالية        �                                           ولم يسھ ل االستثمار الكبير في بناء شوارع وطرق سريعة   
       �                                                                  وقد أد ى االلتزام الراسخ بتوفير بنية تحتية قوية واالنتقال إلى حلول ابتكارية.           ًذاته أيضا   ّ           شك ل فرصة بحد 

 )٧٢(فعلى مدى سنوات، تقدمت شركات عديدة إلى ھيئة الطرق والمرور.  إلى تحقيق إنجازات ھندسية رائدة
        �          لت المعد ل بالمطاط وكان بين ھذه االقتراحات استخدام األسف.  باقتراحات لنھج مختلفة لھندسة الطرق

وإذا ما أجيز ھذا .  جودةعالية الالمستخرج من اإلطارات المعاد تدويرھا الذي أثبت فعاليته في بناء طرق 
األسلوب كمعيار، بعد االنتھاء من االختبارات الجارية لتحديد فعاليته، ستتاح لشركات الھندسة سبل جديدة 

  .ألعمالھا التجارية
                                            

  ).٢٠١٠(دائرة البلدية والتخطيط في عجمان  . حكومة عجمان  )٧٢(
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    ً                                                              أيضا  في محطات النقل ومرافق استعادة المواد ومرافق إعادة التدوير في واالستثمارات الكبيرة   
د وتستطيع المنظمات االعتما.  لسلع والمواد الخام المعاد تدويرھابا للتزويد اإلمارات الكبرى توفر قاعدة قوية
ت قيمة ما تضطلع به من أعمال سواء تضمنت أنشطة تجارية أو أنشطة ذاعلى التوريد المحلي الموثوق في

فالفرص متاحة للشركات العاملة في ) أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة(أما في سائر اإلمارات .  مضافة
                  ً    وينبغي النظر مسبقا  في .  مجال االستشارات والحلول للتقدم إلى البلديات باقتراحات تتعلق بالبنية التحتية

شرط إعداد ، اعد في توفير الدعم للمشاريعسيس وجود قطاع مصرفي تحديات الحصول على التمويل، إال أن
  .دراسات جدوى واضحة

  
  ةياسات الحكومالسي  

  
                            ً اقتصادية وكفوءة وسليمة بيئيا   إدارة للنفايات الصلبة"ضمان لالعمل  إلى سعت ھيئة البيئة في أبو ظبي  

.  تى أثبتت فعاليتھاوھي تعتزم تصدير ھذه السياسات إلى سائر اإلمارات م.  "               ً          ومالئمة اجتماعيا  في اإلمارة
وتنوي الھيئة تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتفعيل نظام إدارة النفايات وضخ رؤوس األموال وتحسين آليات 

    �          وتقد م الشركات .  التعاون في مواجھة المخاطر المتعلقة بالشؤون المالية والتشغيلية واالستثمارات والخدمات
ودولسكو  وتراشكو  ل إي تي آي زينات الخاصة العاملة في مجال نقل النفايات، مث

  .واتحاد الورق ومزايا، تعويضات عن نفايات الكرتون والمعادن والورق 
  

ك الرابط بين النمو السكاني حاسمة األھمية لسياسة الھيئة، من حيث الرؤية، ھو فالوأحد األوجه   
وعية بأھمية سياسات التخفيف من النفايات وإعادة استعمالھا وإعادة             �     وھي بذلك تعز ز الت.  د النفاياتيوتول

د يمن ارتفاع المعدالت السنوية لتولواعتماد ھذا النھج باالستناد إلى أسس فعالة يسمح بالتخفيف .  تدويرھا
  .النفايات رغم التضخم الحاصل في النمو السكاني

  
تفاقية بازل التي تھدف إلى وضع إطار لضبط وقد وقعت اإلمارات العربية المتحدة وصادقت على ا  

أما فيما يتعلق بالنفايات البلدية الصلبة فما من قانون أو تنظيم .  منھا والحدحركة النفايات الخطرة في العالم 
  .محدد يدير حركتھا داخل البلد وخارجه؛ فالواردات والصادرات من ھذه النفايات تحتاج إلى موافقة الحكومة

  
ومة في بعض سياساتھا إلى االرتقاء بمستوى المعدات المستعملة والبنى التحتية إلى وتھدف الحك  

وقد وضعت الھيئة .  مستوى عالمي عبر فرض اعتماد المعايير والمواصفات الدولية في مناقصات المشاريع
ل مدافن وھي تسعى إلى إنجاز عمليات تحوي.  مجموعة من السياسات التي تھدف إلى تطوير البنية التحتية

، وذلك عن طريق ٢٠٢٠في المائة بحلول عام  ٧٥وبنسبة  ٢٠١٤في المائة بحلول عام  ٦٥النفايات بنسبة 
تھدف من خاللھا إلى  ٢٠١٣يناير /إلى كانون الثاني ٢٠١١يناير /وضع خطة للفترة الممتدة من كانون الثاني

وتتضمن السياسات التي ستطبق .  لغربيةإنشاء محطات نقل ومرافق استعادة للمواد في أبو ظبي والمنطقة ا
يد النفايات، وتوسيع مسؤولية المنتج، فرض تعرفة على تول ٢٠١٥و ٢٠١١مي في الفترة الممتدة بين عا

وتعزيز سياسات الشراء المراعية للبيئة في القطاع العام وتحقيق تكامل في السياسات العامة المتعلقة 
نشاط من  ٤ ٥٠٠مدت أبو ظبي تعرفة بشأن النفايات شملت ، اعت٢٠١١مارس /ففي آذار.  بالمنتجات

درھم إماراتي كحد أدنى  ٢٢٥د النفايات لقاء كلفة سنوية للطن الواحد تراوحت بين ياألنشطة المتعلقة بتول
  .)٧٣(درھم إماراتي كحد أقصى ٥٠ ٠٠٠و
  

                                            
)٧٣(  .  
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  جمع النفايات  -٤
  

ت البلدية الصلبة في اإلمارات العربية قائمة بالشركات العاملة في إدارة النفايا ٩يعرض الجدول   
  .المتحدة

  
  الشركات العاملة في إدارة النفايات البلدية الصلبة، اإلمارات العربية المتحدة  -٩الجدول 

  

  )*(عدد الموظفين  بلد المنشأ  إسم الشركة
البلدية النفايات 

  الصلبة
  √  ٢٠٠-١٠٠  لبنان  أفيردا   -١
  √  ١ ٠٠٠-٥٠٠  ة المتحدةاإلمارات العربي  بيئة  -٢
  √  ١٠٠-٠  اإلمارات العربية المتحدة  كز إدارة النفاياتمر  -٣
  √  ١ ٥٠٠-١ ٠٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  دولسكو   -٤
  √  ٥٠٠-٣٠٠  النمسا/اإلمارات العربية المتحدة  إي إي تي   -٥
  √  ٥٠٠-٢٠٠  اإلمارات العربية المتحدة   إي تي إيه زينات  -٦
  √  ١ ٠٠٠-٥٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  إمداد  -٧
  √  ١٠٠- ٥٠  الھند/اإلمارات العربية المتحدة  مزايا  -٨
  √  ٥٠٠-٣٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  تدوير  -٩
  √  ١ ٠٠٠-٥٠٠  أستراليا  ثايس   - ١٠
ومجموعة شركات  تراشكو   - ١١

  السويس للبيئة
  √  ١ ٥٠٠-١ ٠٠٠  فرنسا/عربية المتحدةاإلمارات ال

  √  ٢٠٠-١٠٠  فرنسا  فيوليا   - ١٢

  .إدارة شؤون البيئة في شركة بيئة: لمصدرا

  .فالحجم يتأثر بمعدل الدوران الوظيفي وبتوسيع نطاق األعمال التجارية أو تقليصه.  أرقام متغيرة باستمرار (*)  
  

بواسطة الناقالت العائدة للبلديات أو لجھات خارجية يستعان  يجري عادة جمع النفايات البلدية الصلبة  
  .بخدماتھا أو بواسطة ناقالت خاصة

  
وقد اختارت البلديات في اإلمارات العربية المتحدة جمع النفايات بواسطة واحدة أو اثنتين من تلك   
كنه يشرف على إدارتھا فمركز إدارة النفايات يستعين بجھات خارجية إلنجاز معظم العمليات، ل.  الوسائل

شراكة بين  البلدية عملية جمع النفايات ضمن وفي الشارقة، نظمت.  عن طريق تحديد أھداف صارمة
وفي دبي، كما في .  المشتركة" تنظيف"من خالل ھيئة  شركة بيئةالقطاعين العام والخاص ضمت البلدية و

  .ع النفاياتغيرھا من اإلمارات، تتولى البلدية وشركات النقل الخاصة جم
  

                                                                      �               والفرص متاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال جمع النفايات، لكن  ھذه السوق سوق   
ا جمع النفايات البلدية الصلبة     ً                                                 فمثال  يستطيع شخص تأسيس شركة لجمع الورق أو البالستيك، أم.  متخصصة

ايات الكبيرة المتولدة التي تفرض على          ً      ً                                          شكل تحديا  كبيرا  للشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب كميات النفيف
  .البلديات تقديم عقود كبيرة لجمع ھذه النفايات، الذي يتطلب بدوره مستويات مرتفعة من االستثمار الرأسمالي

الورق؛ واالستثمار الرأسمالي  وتلفلجمع  تلف، يتطلب شاحنة            ًالوثائق مثال  لتلفل تجاري فالشروع في عم
  .أمريكي دوالر ٢٥٠ ٠٠٠ھو حوالي لمثل ھذا العمل التجاري 
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وقد ارتبط نمو سوق النفايات البلدية الصلبة في جزء كبير منه بتدفق العمال من أصحاب الياقات   
وأدى االزدھار .  إلى اإلمارات العربية المتحدة) أي عمال المصانع(والزرقاء ) أي عمال المكاتب(البيضاء 

ى ارتفاع مستويات االستھالك، وبالتالي إلى زيادة كميات النفايات الناتج عن ارتفاع أسعار النفط بدوره إل
 من توليد نصيب الفرد ويبلغ متوسط.  في المائة من سنة إلى أخرى ١٥إلى  ١٠      ّ                ً    المتول دة فسجلت ارتفاعا  من 

عوامل كلغ في اليوم الواحد، غير أن تأثير تلك ال ٢.١النفايات البلدية الصلبة في اإلمارات العربية المتحدة 
كلغ في أبو ظبي وإلى  ٤دة إلى في اليوم من النفايات المتول  �                                      أد ى في بعض الحاالت إلى ارتفاع نصيب الفرد 

  .كلغ في دبي ٥
  

  ٢٠١٠ ،النفاياتتوليد النفايات البلدية الصلبة، نصيب الفرد من   -١٠الجدول 
  

  اليوم الواحد/كلغ  اإلمارة
  ٤.٠-٢.١  أبو ظبي
  ١.٩  أم القيوان

  ٥.٠-٢.١  دبي
  ٢.٠  رأس الخيمة

  ٢.١  الشارقة
  ٢.٠  عجمان
  ٢.٠  الفجيرة

  .إدارة شؤون البيئة في شركة بيئة: المصدر

  
ومع ذلك ال تستفيد الشركات العاملة في إدارة النفايات البلدية الصلبة بالشكل األمثل من النفايات   
ح النفايات، يؤدي إلى خسارة بنسبة تصل                                            ً    فجمع النفايات بشكل غير قانوني، المعروف أيضا  بكس.        ّ  المتول دة

وقد .                                                     �                               في المائة في المواد القابلة إلعادة التدوير التي تتوز ع عادة على الحاويات المخصصة لھا ٦٥إلى 
                           ً                                           ً                       أثرت خسارة السلع األعلى قيمة ، كاأللومنيوم والفوالذ والبالستيك واأللياف سلبا  على شركات عديدة عاملة 

ت، وھذه الشركات عاجزة عن تعويض تلك الخسائر بسبب غياب القوانين التي تمنع في مجال إدارة النفايا
وال شك أن ھذه القوانين بالغة األھمية لنجاح برامج إعادة تدوير النفايات التي تديرھا شركات   .كسح النفايات
ويلة من الزمن على من يمارسون كسح النفايات بحرية االنتقاء واالختيار مدة ط    ّ تمت عوقد .  إدارة النفايات

                                                                           �                     اعتبار أن كسح النفايات كان وسيلة غير نظامية للتخفيف من ھذه النفايات، غير أن  ھذه الممارسات أصبحت 
وفي بعض   .                      ًفعملية الكسح منظمة جدا .           �                                                اليوم تحد  من أرباح الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات

فھم وتمنحھم شركات صناعات تحويلية كبيرة توظ ي                                         ً  الحاالت، يكون من يمارسونھا في الحقيقة عماال  ف
وتعمل إلى جانب ھؤالء العمال مجموعات .  وعملھم حيوي في تزويد تلقيم بكلفة متدنية.  إجازات لإلقامة

جمع المخزون وبيعه  منظمة تعمل في كسح النفايات، كثير من أفرادھا من المقيمين غير الشرعيين، تتولى
  .إلى التجار

  
الصغيرة                  ً              بلة للتدوير فرصا  مربحة للشركاتھود الرسمية الھادفة إلى جمع المواد القاوتشكل الج  

                                                               ً      ً            فقد أطلقت شركة مصافي، وھي شركة عاملة في مجال المشروبات، برنامجا  وطنيا  لجمع قناني .  والمتوسطة
لمتاجر الكبيرة                                            ً           كذلك أبرمت مجموعة من الشركات التجارية عقودا  رسمية مع ا.  المياه مباشرة من الشركات

                                                            �                                 ومحالت البقالة لجمع المواد المصنوعة من الكرتون داخل أوعية مخص صة لقاء مبلغ سنوي ثابت متفق عليه 
  .     ًمسبقا 
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وجمع المواد القابلة للتدوير تجارة مربحة والحواجز التي تحول دون دخول الشركات ھذا المجال   
ر مساحات التداول بالتجزئة في ھذه التجارة، إذ توفل للشروع والشركات التجارية ھي الباب األسھ  .متدنية

جمع النفايات تكون معدومة، وفي  خططوتكاد .                                    ً     ً         والمكاتب التجارية التابعة لھا مجاال  خصبا  لالستثمار
الحاالت التي كانت الشركات سترغب فيھا في إعادة تدوير نفاياتھا، فإنھا واجھت صعوبات كبيرة في إيجاد 

جد األوعية المخصصة للمواد القابلة للتدوير في المواقع الرئيسية، وإن بأعداد قليلة وفقط وتتوا.  منفذ لذلك
                      ً                                                      ويترك ذلك المجال واسعا  أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لوضع برامج مالئمة لجمع .  بتصرف المشاة

عاب المواد بعد جمعھا، والسوق جاھزة الستي.  النفايات تساعد المؤسسات التجارية على إعادة تدوير نفاياتھا
  .فالشراة متوفرون على الصعيدين المحلي والدولي

  
                                                                      ً                           أما جمع النفايات القابلة إلعادة التدوير في المناطق السكنية فأكثر تعقيدا ، وھو يحتاج إلى بنية تحتية   

ة مع سياسات الشركات الكبرى وإلى إنفاذ السياسات التي تضعھا الحكوم                         ًوبرامج توعية أكثر تماشيا 
ولكن الفرص متاحة لدعم المنظمات الكبيرة بما تحتاجه من منتجات وخدمات ذات صلة كأدوات .  االتحادية

وبرمجيات النظام العالمي لتحديد المواقع الخاص بالشاحنات، واالستشارات في الشؤون اللوجستية، وتوظيف 
يھا الحاويات، والخدمات الثانوية كالمواد اليد العاملة المؤھلة، وتوفير المعدات الالزمة لجمع النفايات بما ف

  .اإلعالمية ومواد الطباعة، والملبس والمسكن للعمال
  

ر في الوحدات السكنية والتجارية فرص لنقل النفايات البلدية الصلبة، إذ يمكن للشركات وتتوف  
ويمكن إبرام عقود مع .                           �                                                الصغيرة والمتوسطة أن تتسج ل لدى البلديات وترسل اآلليات الالزمة لجمع النفايات

استدراج                           �                                                             المؤسسات التجارية، غير أن  جمع النفايات في المناطق السكنية يتطلب جھودا كبيرة خالل عمليات
                                 ّ                                  وجمع نفايات المؤسسات التجارية يشك ل نقطة سھلة لدخول الشركات سوق جمع .  اتالمناقصو العروض

فجمع النفايات عملية غير .  ايات في المناطق السكنيةالنفايات واالنتقال بعد ذلك إلى تقديم حلول لجمع النف
  .والمعدات واليد العاملة المركباتمعقدة بحد ذاتھا، لكنھا تحتاج إلى االستثمار بقوة في 

  
  ةيالحكوم السياسات  

  
مبادئ توجيھية واضحة تسترشد بھا الشركات  )٧٤(١٩٩٩لسنة  ٢٤يتضمن القانون االتحادي رقم   

 وتخزينھالنفايات في مختلف أرجاء اإلمارات العربية المتحدة في عمليات جمع النفايات العاملة في إدارة ا
د النفايات ي                       ً       يام بتلك العمليات، بدءا  من تولويحدد القانون مستلزمات الق.  والتخلص منھاوإعادة تدويرھا 

                   � ادة تدويرھا وانتھاء       ً                                ً                                     ووصوال  إلى التخلص منھا بشكل آمن، مرورا  بعمليات جمعھا وتخزينھا ومعالجتھا وإع
مجاالت أساسية عديدة تتأثر مباشرة بھذه العمليات وغيرھا من                    ًويشمل القانون أيضا .  بعملية التخلص منھا

ومن بين تلك المجاالت المسؤوليات المتعلقة بحماية البيئة والحد من .  العمليات في اإلمارات العربية المتحدة
        � كذلك ينص  .   ً                                                     ا  ولالتفاقات اإلقليمية والدولية التي صادقت عليھا الحكومة           ً                      التلوث وفقا  للقوانين النافذة محلي

القانون على وجوب االمتثال للشروط المتعلقة بحماية المجتمع وصحة اإلنسان وغيره من الكائنات الحية، 
.  البالد وينظر في التأثير المحتمل لألنشطة الضارة على التنوع البيولوجي والموارد ذات الصلة الموجودة في

  .وھذه السياسات ھي اإلطار الذي ينظم ممارسات الشركات العاملة في ھذه األنشطة
  

                    ً                                              فالقيود المفروضة مثال  على حرق النفايات ال تضمن حماية البيئة وحسب بل .  والسياسات تفصيلية  
سلطات في الحكومة تسمح أيضا للشركات العاملة في إدارة النفايات باالستناد إلى الھيكلية التي وضعتھا ال

                                            
  .)١٩٩٩(ھيئة البيئة  . حكومة أبو ظبي  )٧٤(
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والمناطق السكنية والمؤسسات التجارية التي تمتثل .  اإلتحادية لكي تتمكن من ضبط ما تقوم به من عمليات
                                                          ً                                           للقيود التشريعية بشأن السبل المالئمة للتخلص من النفايات عمال  بقوانين حماية المياه والتربة والھواء تخلق 

  .تلك الغايات لتحقيقوفير المنتجات والخدمات     ً                                 فرصا  وتوفر ضمانات للشركات التي تنوي ت
  

بشأن  )٧٥(٢٠٠٥لسنة  ٢١، كالقانون رقم ٢٤                               �               وقد أدخل بعض اإلمارات قوانين مكم لة للقانون رقم   
 � ص  وين.                                          �                                                    إدارة النفايات في إمارة أبو ظبي الذي يحد د الشروط العامة إلدارة النفايات ومعالجتھا داخل اإلمارة

والتخلص  تھاتخزين النفايات ومعالج التي تدير مرافق د النفايات، والشركاتيات مولھذا القانون على مسؤول
كذلك أصدرت إمارة دبي .  ضطلع بھا غير ذلك من الجھات ذات الصلةينھا، إضافة إلى المسؤوليات التي م

كذلك .  بھدف تحسين إطار عمل السياسات )٧٦(٢٠٠٢لسنة  ٧ورقم  ١٩٩٧لسنة  ١١٥األمرين المحليين رقم 
ت                 �         وھذا القانون يحد د مسؤوليا.                          ً                                          تعمل إمارة الشارقة حاليا  على وضع قوانين شاملة لمكافحة كسح النفايات

  .ھاعلى فرز                 ّ                                                        د النفايات غير أن ه ال يوفر حوافز لتشجيعه على التخفيف من توليد النفايات أو مول
  

  المواد المستخرجة من النفايات البلدية الصلبة  -٥
  

لذلك يحدد توليد النفايات إلى جانب .  استثمارية مربحة                            ًلنفايات البلدية الصلبة فرصا توفر مكونات ا  
                                             �           فجمع النفايات في اإلمارات العربية المتحدة يتقد م ببطء نحو .  خول في ھذه األعمالدحسن جمعھا جدوى ال

المواد المتوقع فرزھا من                                ّ                                               ترسيخ الذھنية المسؤولة لدى مول د النفايات، ما يتيح للشركات المعنية تحديد كميات
    �  فتلو ث .                     �                         �            �                                ھذه النفايات، إذ إن  إمكانيات استخراج مواد قي مة تعتمد بشد ة على الفرز النظيف لھذه النفايات

األلياف والبالستيك والمعادن بالمواد العضوية، كالمواد الغذائية والمشروبات، يجعل من إعادة استخدام 
  .                            ّ  النفايات ومعالجتھا عملية معق دة

  
دو النفايات في         �     وكلما حس ن مول.  لمواد المفرزة من النفاياتر مستويات التلويث على كميات اوتؤث  

  .ما ازداد حجم المواد القابلة للتدويرمارات العربية المتحدة طريقة تخلصھم من النفايات كلاإل
  

  ٢٠١٠المواد النظيفة باألطنان،   -١١الجدول 
  

  .إدارة شؤون البيئة في شركة بيئة: المصدر

  .السماد العضوي نع إنتاجمصايمكن االستفادة منھا في  وھي خالية من مواد أخرى،تجمع  ماعند )*(  

                                            
  .)٢٠٠٥(مركز إدارة النفايات  . حكومة أبو ظبي  )٧٥(

  .)٢٠٠٢(بلدية دبي  . حكومة دبي  )٧٦(

  باألطنان  المادة
  ٣٤٦ ٢٨٣  بالستيك
  ٦٣٤ ٨٥٢  )ورق، كرتون(ألياف 
  ٥٧ ٧١٤  زجاج
  ١١٥ ٤٢٨  )غير حديدي/حديدي(معدن 

  ٢ ٤٢٣ ٩٧٩  (*)مواد غذائية/مواد عضوية
  ٥٣ ٨٦٦  اتإلكتروني
  ٣ ٦٣٢ ١٢٢  المجموع
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مليار  ١.١تتخطى القيمة اإلجمالية لسوق المواد المستخرجة بطريقة نظيفة من النفايات البلدية الصلبة   
    �         ولكن  مع تطور .  والمنظمات العاملة في ھذا القطاع قادرة على النفاذ إلى األسواق المحلية والدولية.  درھم

                         ً وفي حين يحقق التجار حاليا  .   �                            ن  األفضلية ستعطى للسوق المحليةالصناعة المحلية تشير التوقعات إلى أ
، عند حصول تكامل تام ٢٠١٥الفائدة القصوى من المواد المستخرجة عبر تصديرھا، يتوقع بحلول عام 

للسياسات بين جميع الھيئات اإلتحادية أن تتراجع عمليات تسرب المواد المستخرجة من كسح النفايات إلى 
  .تھا، فتحقق بذلك األسواق المحلية الفائدة القصوىأدنى مستويا

  
.  في سوق القيمة المضافة تكثر فرص التحويل وتظھر في كل يوم منتجات وخدمات جديدة مبتكرة  

فإلى جانب عمليات التحويل العادية، كغسل البالستيك وتقطيعه إلى رقائق وإعادة معالجة الورق والكرتون، 
واالبتكارات في .  جودةأعلى ا يعرف بعمليات إعادة التدوير إلى منتجات حصلت تطورات خالقة، فنشأ م

                                                  ً                                       ھذا القطاع اآلخذ في التطور بوتيرة سريعة تتضمن صحونا  معدة للطرح بعد االستعمال وقابلة لالنحالل 
        ً                                                                             بيولوجيا  مصنوعة من نخيل جوز التنبول تنحل بشكل طبيعي في غضون شھرين؛ وأقالم رصاص مصنوعة 

معاد تدويرھا؛ وأشرطة مستعملة في توضيب المواد مصنوعة من البالستيك المعاد تدويره؛ وأثاث  من جرائد
عام إذا حفظ في داخل  ٤٠٠مصنوع من مزيج من البالستيك والخشب تمتد فترة صالحيته إلى أكثر من 

ين مسارات المنازل؛ واستعماالت فتات المطاط المصنوع من إطارات معاد تدويرھا في مجاالت تتراوح ب
  .                                ّ                                                     لرياضة الركض وبالط لألرض ومواد مرك بة لتعديل الطرقات إلى تطبيقات في مجال الھندسة المدنية

  
                                                                     �                   وفي إطار أنشطة البحوث والتنمية الجارية في اإلمارات العربية المتحدة، مو لت شركة بيئة مشروع   

                              ً ريكية في الشارقة واختباره الحقا  بحوث يتعلق بنظام لمكافحة تلوث الھواء يجري تصميمه في الجامعة األم
ومعظم التكنولوجيات المستعملة في جمع النفايات البلدية الصلبة وإعادة .  في مختلف المرافق التابعة للشركة
خبراء فنيون أجانب  وھناكوتستورد كذلك الخبرات الفنية من الخارج،   .                    ً          تدويرھا تستورد حاليا  من الخارج

  .العاملة المحلية الموھوبة وتطوير مھاراتھا            ً            يتولون حاليا  تدريب اليد 
  

.                               �        جودة على إمكانية تسويقھا وتحم ل كلفتھاأعلى ويعتمد سوق النفايات التي أعيد تدويرھا إلى منتجات   
                                                                                             � والمھم ھو استھداف الشريحة الصحيحة من المجتمع المحلي، كما ينبغي التنبه إلى ثمن ھذه المنتجات ألن  

فحتى لو كانت مواصفات .  في طور النمو والعمالء يھتمون بالسعر المعروض السوق المحلية ما زالت
يحول دونه والنظر في منتج  قلق الشاري بشأن السعر قدالمنتج أفضل من مواصفات المنتجات المنافسة، فإن 

غير أن ھناك زبائن مكلفين للقيام بذلك، كما في مدينة مصدر في أبو ظبي، حيث ستجد الشركات .  بديل
                      ً                 �                                                          الصغيرة والمتوسطة فرصا  لتزويد ودعم القي مين على المدينة في جھودھم الھادفة إلى بناء مجتمع يعاد فيه 

  .تدوير النفايات كافة
  

  ةيسياسات الحكومال  
  

                                             �                                     اتخذت جميع اإلمارات إجراءات حازمة لتعزيز التصر ف المسؤول لدى الناس فما يتعلق بتوليد   
وقد .  في جميع المدن الكبرى يرتدوالستعمال وإعادة االالنفايات وإعادة من  الحدالنفايات، فنشرت ثقافة 

ساھمت الوحدات المؤلفة من ثالثة مستوعبات والمخصصة للمشاة في تعزيز وعي الناس وامتثالھم إلجراءات 
الجديدة  وفي حين كانت المباني السكنية تبنى في الماضي دون إيالء اعتبار للبيئة فإن المباني  .فرز النفايات

                                �       وفي أبو ظبي، على سبيل المثال، طو ر مجلس   .إلزامي) يراعي البيئة(             ً             تصمم اآلن وفقا  لقانون أخضر 
لتقييم أداء االستدامة للمجتمعات المحلية والمباني " إستدامة"أبوظبي للتخطيط العمراني مبادرة اسمھا 

ويتعين على  ". إستدامة"ضمان نجاح مبادرة أداة أساسية ل" نظام التصنيف بحبات اللؤلؤ"ويعتبر   .والفيالت
المشاريع الجديدة جميعھا بموجب ھذا التصنيف تحقيق الحد األدنى من التصنيف، درجة لؤلؤة واحدة، 
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نقاط نظام التصنيف بحبات اللؤلؤ جزء من    �   وي منح  .لتحصل على موافقة من سلطات التخطيط والترخيص
البناء، وإدارة العمليات التشغيلية للنفايات، وإدارة النفايات  مخلفات إلدارة المواد المعاد تدويرھا، وإدارة

  .العضوية، وإدارة النفايات الخطرة
  

وقد دعمت التشريعات االتحادية مثل   .تطوير سياسة الحكومة في ھذا المجال تدريجي ومستمر  
ري اآلن النظر في استخدام ويج  .                        ّ          البيئة وفي الوقت ذاته وف رت فرص عمل )٧٧(قانون حظر أكياس البالستيك

  .)٧٨(االنتقاليةأكياس قابلة للتحلل وأكياس ورق وأنواع أخرى من المواد الالزمة لنقل البضائع للفترة 
  

وتدرك دولة اإلمارات العربية المتحدة أن تنظيم صناعة النفايات يكون من خالل وضع سياسات   
بل فيھا تدخل الحكومة باالستخفاف، يھيء مثل ھذه                    ً                             واضحة ذلك أنھا خالفا  لغيرھا من الصناعات، التي يقا

  .ستثماراالتنظيم، واألھم من ذلك التدخل والمراقبة وال            ً                              األنظمة ظروفا  واضحة ومستقرة للقيام بعمليات 
  

  االستنتاج  -٦
  

تتكون فرص األعمال الرئيسية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفرھا إدارة النفايات البلدية   
وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، يوفر كل   .جمع ھذه النفايات وتوفير مرافق إلعادة تدويرھا الصلبة من

من كميات النفايات الضخمة المتولدة بالنسبة للفرد الواحد، ودعم الحكومة لتطوير مشاريع إدارة النفايات 
لى البنية التحتية إلعادة التدوير،                                                               ً  الصلبة من خالل شراكات بين القطاعين العام والخاص، واالفتقار حاليا  إ

  .مجاالت أعمال يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستكشفھا
  

قيف المجتمعي ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة، من ناحية أخرى، معالجة قضايا التث  
لقضاء عليه، وإيجاد سبل لمزايا التدوير والفرز السليم للنفايات؛ وخفض كسح النفايات أو ا والتوعية المجتمعية

 .                                                       ً                                       للدخول في شراكة مع الحكومة والمنظمات التابعة لھا جزئيا ، ألن ھذه تحكم سوق إدارة النفايات الصلبة
الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المعوقات التي تواجھھا ھذه  ١٢ويلخص الجدول 

  .الشركات في مجال أعمال النفايات البلدية الصلبة
  

  شركات الصغيرة والمتوسطة والقيودالفرص المتوفرة لل  -١٢الجدول 
  إدارة النفايات البلدية الصلبة في التي تواجھھا           

  
مجال األعمال المتعلقة 

  فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة  الصلبة  بالنفايات البلدية
قيود تواجه الشركات الصغيرة 

  والمتوسطة
 البلدية النفايات جمع 

   الصلبة

  مرافق إعادة التدوير 

   كميات ضخمة من النفايات المتولدة 

البلدية نفايات الدارة اإلتطوير الحكومة مشاريع  
  بالتعاون مع القطاع الخاص الصلبة

  النقص في مرافق إعادة التدوير الفعلية 

  ثقيفرفع مستوى الوعي والت 

  أنظمة كسح النفايات/قوانين 

عة لتابتحكم الحكومة والمنظمات ا 
  لھا بالسوق

االفتقار إلى المواد الخام نتيجة  
  سوء فرز النفايات

  .استشاري: لمصدرا

                                            
  .)٢٠٠٩( وزارة البيئة والمياه  )٧٧(

)٧٨(  .  
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  السياحة البيئية الرائدة في األردن  -باء
  

  مقدمة  -١
  

تمحور نمو قطاع السياحة األردني بشكل كبير حول التراث، ويستند بشكل رئيسي على جاذبية مدينة   
وجرش المدينة  )٧٩()١٩٨٥قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام  أضيفت إلى(البتراء النبطية األثرية 

كما أن سياحة األعمال والسياحة الصيفية من داخل المنطقة   .الرومانية والمواقع التوراتية والبحر الميت
ى                                   ً   أما السياح المحليون فيتوجھون جنوبا  إل  .           ً     ً                                      ھامة للغاية  أيضا ، وتكون اإلقامة بمعظمھا في العاصمة عمان

  .العقبة وھي منتجع على البحر األحمر
  

الفرصة المتاحة لتوسيع نطاق جاذبية السياحة في  في األردن وقد أدركت وزارة السياحة واآلثار  
األردن من خالل تسليط الضوء على المواقع الطبيعية للبالد، سواء من ناحية جاذبية البحر الميت الفريدة 

وأدرك األردن ھذه   .                                             ًالمملكة البيئية والمعالم الطبيعية األوسع نطاقا كمنتجع صحي ومقصد للتعافي، وموارد 
وعالوة على ذلك، أنشأت وحدة   .عندما صدر أول قانون أردني لحماية البيئة ١٩٩٥الميزات منذ عام 

  .٢٠٠٦للشرطة البيئية في عام 
  

أن السياحة البيئية  )٨٠(٢٠١٠- ٢٠٠٤كذلك أدركت اإلستراتيجية الوطنية للسياحة في األردن لألعوام   
مجال محتمل لنمو يقوده السوق، وسعت إلى دعم المنظمات غير الحكومية الناشطة في ھذا المجال وإجراء 

زل البيئية والمبادرات االستثمار في الن وتشجيع فرص ةالبحوث المتخصصة وتطوير التسويق المتخصص
التي تجري صياغتھا (السياحة الوطنية الجديدة  ومن المتوقع أن تشدد استراتيجية تنمية . الخضراء األخرى

بشكل أقوى على السياحة البيئية كواحدة من المنتجات السياحية األولية في األردن، وإعادة التأكيد على )      ًحاليا 
وأصبحت   .                        ً       ً       ً    ً                 ً                 وضع المملكة بوصفھا مقصدا  سياحيا  متخصصا  بدال  من أن تكون مقصدا  للسياحة الجماعية

                                                                              ً المحمية في األردن تستخدم على نحو متزايد في مجال التسويق السياحي باعتبارھا عنصرا   المناظر الطبيعية
  .      ً                                         رئيسيا  من عناصر القيم التجارية للسياحة في البلد

  
) في المائة بشكل إجمالي ٨٩(النمو الكبير في قطاع العمالة المرتبطة بالسياحة  ١٣ويوضح الجدول   

  .٢٠١٠و ٢٠٠٣لصغيرة والمتوسطة األردنية بين عامي الذي حدث في قطاع شركات السياحة ا
  

  ٢٠١٠-٢٠٠٣ ،العاملون في قطاع السياحة في األردن  -١٣الجدول 
  

  البند  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠
  فنادق  ١٠ ٤٩٩  ١٠ ٧٠٨  ١٢ ٨٨٤  ١٣ ٤٥٠  ١٣ ١٩٣  ١٣ ٩٩٤  ١٤ ٦٩٠  ١٥ ٠٨٠
  وكاالت سفر  ٢ ٦٢١  ٢ ٨٢٦  ٢ ٧٧٤  ٢ ٩٠٣  ٣ ٤٠٨  ٣ ٦٨٠  ٣ ٩٨١  ٤ ٣٥١
  مطاعم سياحية  ٦ ٣٦٧  ٦ ٧١٩  ٩ ٩٥٠  ١٠ ٧٢٠  ١٣ ٤٧٢  ١٥ ٤٩٨  ١٦ ٥١٧  ١٧ ٣٤٥
  مكاتب تأجير السيارات  ٩٢٨  ١ ٢٨٧  ١ ٣٥٧  ١ ٢٨٩  ١ ٤١٧  ١ ٥٠٠  ١ ٥٢٠  ١ ٥٢٠
  محالت سياحية  ٢٩٦  ٣١٠  ٣٨٥  ٥٣٠  ٦٣٧  ٧٣٢  ٧٧٢  ٧٩١
  مرشدون سياحيون  ٥٤٧  ٦٠١  ٦٧٢  ٦٤٦  ٦٨٦  ٨٠٣  ٨٥٥  ٩٨٨
  مرشدون لركوب الخيل  ٣٥٣  ٤٩٣  ٦١٣  ٦١٣  ٦١٣  ٧١٣  ٧١٣  ٧١٣

                                            
)٧٩(  .  

  .)٢٠٠٤(وزارة السياحة واآلثار   )٨٠(



 -٥٤ -  

  

  )تابع( ١٣الجدول 
  

  البند  ٢٠٠٣  ٢٠٠٤  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠١٠
  شركات نقل سياحي  ٤٩٩  ٤٨٣  ٦٢٠  ٧٥٨  ٨١٤  ٨٨١  ٨٧٩  ٩٣٩
  مراكز غوص     ٢٨  ٣٢  ٤٣  ٤٥  ٤٥  ٤٥  ٤٨
  مائية اترياض    ٨٩  ٩٧  ١١١  ١٢٠  ١٢٠  ١٢٠  ١٢٥
  المجموع  ٢٢ ١١٠  ٢٣ ٥٤٤  ٢٩ ٣٨٤  ٣١ ٠٦٣  ٣٤ ٤٠٥  ٣٧ ٩٦٦  ٤٠ ٠٩٢  ٤١ ٩٠٠

  .وزارة السياحة واآلثار األردن، :المصدر

  
  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة  -٢

  
كانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من بين الھيئات التي أحرزت قصب الريادة في الحفاظ على   

استجابة للمخاوف تجاه االنخفاض الحاد في أعداد  ١٩٦٦وقد تأسست في عام   .الطبيعة في المنطقة العربية
، أعطيت ١٩٧٣وفي عام . األنواع الحيوانية بسبب الصيد غير المشروع واالستخفاف العام بعالم الطبيعة

  .             ً                                                                           الجمعية رسميا  مسؤولية إصدار تراخيص صيد وإقامة دوريات لمراقبة تطبيق قوانين الصيد في األردن
                                                    ً                 ألنواع المھددة باالنقراض، وكثير من ھذه األنواع أصبح فعال  على وشك االنقراض وحفزت الجھود لتجديد ا
، ١٩٧٥وقد أدخلت الجمعية برامج لتربية أنسال الحيوانات في الحبس، وفي عام   .بسبب الصيد العشوائي

المھا  وقد ربيت فيھا أنسال  .أنشأت أول محمية طبيعية في األردن، وتقع في الشومري بالقرب من األزرق
العربية والغزالن والنعام والحمير الوحشية الفارسية، التي أطلق سراحھا بعد تربيتھا لتعيش في موائلھا 

  .الطبيعية
  

ع أنحاء األردن، تزيد ومنذ ذلك الوقت، أسست الجمعية الملكية سبع مناطق محمية منتشرة في جمي  
معالم الطبيعية في البالد، لحماية الحياة كيلومتر مربع في بعض من أرفع مناطق ال ١ ٢٠٠ مساحتھا عن

ويدير منطقة محمية وادي رم   .وتشرف الجمعية على إدارة العديد من محميات البالد  .البرية والنظم البيئية
وھناك خطط لتوسيع الشبكة لتشمل محميات جديدة، بما في ذلك  . سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

  .م الطبيعية المدھشة الذي يربط محمية ضانا بالبتراءجبل مسعدة وھو من المعال
  

                                           ً                                   ، أنشأت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة قسما  لألبحاث والمسوح للقيام ببحوث بيئية ١٩٩٤وفي عام   
وبعد سنوات من التدريب والعمل الميداني، أصبح لدى   .ميدانية ترافق مع انشاء محمية ضانا الطبيعية

برة في الجمعية القدرة على تنفيذ عمليات مسح أولية وتوفير البيانات الخام الالزمة الباحثين من ذوي الخ
  .لوضع خطة إلدارة المحمية الطبيعية على أسس علمية

  
     ً                                                                            ونظرا  للحاجة األساسية إلحداث تغيير جوھري في مواقف الناس وسلوكھم تجاه الطبيعة، ركزت   

                    ً      ً         ً                      ل من أفراد أكثر وعيا  بيئيا  واھتماما  من خالل برامج التثقيف الجمعية على المساعدة في إنشاء أجيال المستقب
                             �                                              ، بدأت الجمعية تأسيس أول نواد  للحفاظ على الطبيعة في المدارس لمساعدة األطفال ١٩٨٦وفي عام   .البيئي

وفي   .على فھم أھمية قضايا بيئية معينة، وتشجيعھم على االنخراط بنشاط في مشاريع الحفاظ على البيئة
   �                                                   ناد  للحفاظ على الطبيعة في جميع أنحاء األردن، وتدير ھذه  ١ ٠٠٠ھناك أكثر من وقت الحاضر، أصبح ال

ولنشر مزيد من الوعي،   .النوادي شبكة من قيادات النوادي دربت على أساليب للتعليم البيئي مبتكرة وممتعة
                      ً              ھج الدراسي الوطني كثيرأ  من المفاھيم مع وزارة التربية والتعليم لتضمن الوزارة المن                    ًتعاونت الجمعية أيضا 

  .الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على البيئة، باإلضافة إلى توفير برامج تعليمية في المحميات
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وفي حين يشھد العالم العربي في الوقت الحاضر تأثير التسويق االجتماعي، أدركت الجمعية الملكية   
إنقاذ "حملة  ٢٠٠٥عندما يتوحدوا، وذلك عندما أطلقت في عام ألول مرة القوة الكبيرة التي يتحلى بھا الناس 

  .   ً                                                                           يدا  بيد مع العديد من وكاالت البيئة األخرى ومجموعة من المتطوعين من مختلف القطاعات" أشجار األردن
، الذي ٢٠٠٥                        ً                                                              وكانت المبادرة مؤثرة جدا  في جعل الحكومة تتراجع عن اقتراحھا تعديل القانون الزراعي لعام 

ومن أجل حث اآلخرين على   .بعض الحماية البيئية من خالل الحد من التطوير في األراضي الحرجية   ّ وف ر
العمل في تعزيز قضية الطبيعة، بدأت الجمعية الملكية العمل على مأسسة جھودھا في ھذا الميدان الجديد 

حاولة للتأثير على خطط والھام، بتنظيم مزيد من الحمالت واألنشطة الدعوية لحماية البيئة، وذلك في م
ويعود برنامج عضوية   .                ً                                                     صانعي القرار أمال  في خلق مستقبل لألردن أكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة

متطوعون متكرسون سعوا إلى إحداث تغيير  ة إلى وقت مؤسسيھا األصليين، وھمالجمعية الملكية في الحقيق
اس على إحداث فرق في حماية تلك األشياء التي ال تستطيع بأية وسيلة ممكنة إليمانھم بالقدرة الجماعية للن

  .حماية نفسھا
  

  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والشركات الصغيرة والمتوسطة  -٣
  
  نھج جديد: محمية ضانا  )أ(
  

شرعت الجمعية الملكية لحماية البيئة بمسار جديد للحفاظ على الطبيعة في محاولة  ١٩٩٠في عام   
والمحافظة على دعم ھذه الحياة للمجتمعات المحلية التي تعيش في المناطق المحمية ومحيطھا  لتحسين نوعية
، أنشأت الجمعية محمية ضانا للمحيط الحيوي كنموذج ١٩٩٤وفي عام   .للحفاظ على البيئة المجتمعات

كل من الطبيعة االقتصادية، يھدف إلى تلبية احتياجات - على البيئة والتنمية االجتماعيةمتكامل للحفاظ 
وبإطالق أعمال قائمة على الموارد الطبيعية تتمثل في الحرف اليدوية وإنتاج األغذية العضوية،   .والناس

  ّ                                                                                      وف رت الجمعية العديد من فرص العمل ألفراد المجتمع المحلي، وساعدت على تطوير الشركات الصغيرة 
وفي اآلونة األخيرة،   .معات الريفية الفقيرةوالمتوسطة الصديقة للبيئة، موفرة بذلك سبل عيش أفضل للمجت

ومن خالل تزايد دور برامج السياحة البيئية األصيلة، أصبح السكان   .قامت بمشروع لصنع الشموع
المحليون يستفيدون من الحفاظ على سالمة بيئتھم الجميلة، ما يزيد بالتالي من تقديرھم ودعمھم لجھود 

  ".مساعدة الناس: مساعدة الطبيعة"كبير ينعكس في شعار الجمعية  وذلك إنجاز. المحافظة على البيئة
  
  وادي فينان  )ب(
  

                         ً      ببناء نزل بيئي مصصم خصيصا  لھذا  ٢٠٠٣شرعت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في عام   
ويقع ھذا النزل في وادي فينان النائي، على موقع قديم لتعدين   .الغرض على المدخل الغربي لمحمية ضانا

                          ً                  ويمثل النزل الذي يقع بعيدا  عن الطرق المعبدة   .األمريكيةالتنمية وكالة نزل بتمويل من نحاس، وقد بنى الال
وال تصله شبكة الكھرباء محاولة جريئة لخلق تجربة سياحية فريدة من نوعھا في االردن وجلب منافع 

يسبب اعتمادھم على والذي  ردن،في األ                                                                 ًاقتصادية لبدو وادي فينان، وھم من بين الفئات القبلية األكثر حرمانا 
                    ً     ً           وكان موقع النزل جزءا  أيضا  من مبادرة  . رعي الماعز المفرط في المحمية العديد من المشاكل البيئية

استراتيجية الستخدام السياحة لمواجھة خطر التعدين السطحي للنحاس في منطقة فينان، ذلك أن ھناك شركات 
ط باستمرار إلعادة العمل بمناطق ترسبات النحاس الواسعة، ولكن من القطاع الحكومي والخاص تضغ

                 ّ                                      التي للمفارقة، وف رت القاعدة االقتصادية لحضارات سابقة في (المتدنية النوعية، في المناطق المحيطة بالنزل 
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 ً ا                          ً      وتقدم تنمية السياحة بديال  وخيار ). المنطقة، امتدت من العصر الحجري الحديث إلى الحضارة اإلسالمية
  .             ً      ً           للعيش مستداما  بيئيا  أكثر بكثير

  
غرفة  ٢٦ونزل فينان البيئي مبنى جميل رائع متأثر بعمارة الخانات والعمارة اليمنية القديمة، ويوفر   

للبيئة، بما في ذلك  مراعيةويشتمل النزل على ميزات   .تشكلت جميعھا من مواد عضوية وتصميماتھا مختلفة
ير عوازل رفيعة المستوى ونظم تھوية سلبية ومع عدم وجود كھرباء يضاء في استخدام الطاقة الشمسية وتوف

وقد افتتح في   .                          ً     ً    ً                                        الليل بالشموع، ما يعطي جوا  خاصا  جدا  للمبنى ويشكل جاذبية غير اعتيادية للسياح
ف                ً      ً                         أصبح يجتذب عددا  كافيا  من الزوار لتغطية التكالي ٢٠٠٦وبحلول نھاية عام   .٢٠٠٥سبتمبر عام /أيلول

                                         ً               ، استلم القطاع الخاص النزل لتشغيله تجاريا  كعمل من أعمال ٢٠١٠وفي عام . التشغيلية وتحقيق ربح صغير
 السياحة البيئية القادرة على البقاء، وھو إنجاز جدير بالمالحظة في منطقة ال تزال تعاني من قلة حماس

  .اطق المحميةكما أنه معلم بارز في إدارة المن القطاع الخاص للسياحة المسؤولة،
  
  عجلون  )ج(
  

 ّ                                                                                ط ورت ورشات حرفية في قريتي راسون وعرجان بالتركيز على فن الخط واألغذية العضوية وصنع   
  .الصابون التقليدي

  
  قاألزر  )د(
  

  .إضافة إلى توفير أماكن لإلقامة تم إنشاء مشروع إلعادة تدوير الورق  
  
  برية األردن  )ھ(
  

للجمعية الملكية لحماية الطبيعة لإلشراف على البرامج  تأسست برية االردن كذراع اقتصادي  
وتساھم   .االقتصادية واالجتماعية بما في ذلك كافة العمليات التي تديرھا الجمعية الملكية للسياحة البيئية

وبرية   .اإليرادات في تحقيق رسالة الجمعية الملكية المتمثلة بحفظ التنوع البيولوجي في جميع أنحاء األردن
ردن شركة صغيرة ومتوسطة ناجحة للغاية تدير برامج خالقة لتوليد الدخل في مشاريع صغيرة ومتوسطة األ

                                                ً                                                أخرى تعتمد على المھارات والمنتجات المتوفرة محليا  وعلى السوق المتنامية للسياحة البيئية والمنتجات 
لمركز معلم يقع على تلة ومبنى ا  .ويقع مركز برية األردن في واحد من أقدم أحياء عمان  .الخضراء

ومن بين  .                                                            ً       ً          مرتفعة وله إطاللة ساحرة وتباع فيه منتوجات الجمعية ويضم مطعما  ومكانا  لالجتماعات
المنتجات التي تقدمھا أعمال صغيرة أنشأت حتى اآلن مجوھرات فضية ومربيات الفاكھة العضوية والجلود 

   ١٠٠ألعاب طاولة بيئية وزيوت زيتون طبيعية والرسم على بيض النعام وأطر مصنوعة بالقذف الرملي و
وترتبط كل ھذه المبادرات بمفھوم ترويجي قوي يستخدم   .في المائة وصناديق مصنوعة من جلد الماعز

المحميات التي تشرف عليھا الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفلسفتھا في الحفاظ على الطبيعة ألھداف 
  .تسويقية

  
  الخطط المستقبلية  )و(
  

                                          ً                                                تقترح الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حاليا  مجموعة من التطويرات في المنطقة المجاورة لمحمية   
غابة عجلون ستساعد على تنشيط االقتصاد المحلي في المناطق الريفية، وفي الوقت نفسه تدعم وتعزز حماية 

  :   ًمعا روع خمسة عناصر رئيسية تعمل وللمش .الغابات والمناظر الطبيعية الخاصة
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  أكاديمية للشرطة والسياحة البيئية؛ •
                    ٍ              مطعم برية أردن ثان  ومركز تعليمي؛ •
  نزل بيئي بخمسة نجوم؛ •
  مزرعة عضوية؛ •
  .إعادة إحياء قرية محلية وترميمھا •

  
وھدف ھذا المشروع الكبير ھو إثبات أن حماية الطبيعة المرتبطة بالسياحة البيئية يمكن أن تدفع   

وسيتم المشروع على مراحل   .وإحياء المناطق الريفية في مناطق من مثل عجلون بعجلة التنمية االقتصادية
وتنوي الجمعية الملكية السعي إلى تعظيم استثمارات   .                       ً                         على مدى عدة سنوات، تبعا  لتوافر التمويل واالستثمار

ة لتوفير القطاع الخاص في عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك، نزل بيئي؛ ومزرعة عضوي
الخضروات الطازجة والفاكھة والزھور لألكاديمية؛ ومطعم في برية األردن الجديد؛ والنزل البيئية الحالية 

                   ً                وستكون المزرعة أيضا  رائدة في زراعة . والمخطط لھا؛ ومرافق اإلقامة التي ستبنى في قرية أم الينابيع
ستخدامات طبية ولمستحضرات تجميل على كميات صغيرة من المحاصيل العضوية ذات القيمة العالية ال

 . المحلي والوطني، مثل مشاريع صنع الصابون التي يجري تطويرھا في القرى المجاورة ينيالمستو
في " سياحة زراعية"باإلضافة إلى ذلك، تعتزم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تطوير المزرعة كأول مشروع 

  .ة والتعلم عن الزراعة التقليدية ورؤية المحاصيل تزرع وتعاملعجلون بتشجيع السياح على زيارة المزرع
  

وتشمل المبادرات القائمة على المحافظة على الطبيعة ومشاريع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة   
الكبيرة األخرى ترميم قرية ضانا العثمانية القديمة كقرية تراثية مأھولة للسياحة وكبوابة رئيسية لمحمية ضانا 

كما تعمل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على تطوير مسارات سياحية ومرافق أخرى على الطرق   .بيعيةالط
  .مثل معسكرات في المحيط الحيوي لضانا ولموقع البترا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

  
  اآلثار  -٤

  
على ضمان بقاء وحماية جوانب ھامة من كان للجمعية الملكية لحماية الطبيعة أعظم أثر في المساعدة   

  :على النحو التالي ٢٠١٠دي في عام وكانت المؤشرات الرئيسية لألثر االقتصا . التراث الوطني لألردن
  

  ٢٠١٠، للجمعية الملكية لحماية الطبيعة المؤشرات االقتصادية  -١٤الجدول 
  

  المؤشر  النشاط
  ١٣٧ ٠٠٠  زوار مواقع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

  مليون دوالر أمريكي ١.٤١  عائدات السياحة البيئية
  دوالر أمريكي ١٠.٢٩  اإلنفاق بالنسبة للفرد الواحد
  في المائة ٥٠  التي تغطيھا السياحة البيئية طق المحميةاالنسبة المئوية لتكاليف المن

  دوالر أمريكي ٨٤٥ ٠٠٠  الدخل من الحرف والشركات الصغيرة والمتوسطة
 غير مباشرة من خالل نشاطبطريقة مباشرة أو  المدعومون الناس

  ١٦ ٠٠٠  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

  .٢٠١١مارس، /آذار ٢٢ة الطبيعة، اتصال شخصي، كريس جونسون، الجمعية الملكية لحماي: المصدر
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  التعاون اإلقليمي في مجال السياحة البيئية  -٥
  

افظة على الطبيعة، أصبح لدى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بعد سنوات من العمل في مجال المح  
بدأت الجمعية برنامجھا  ١٩٩٩ففي عام   .الكثير مما تقدمه في نقل المعرفة التي اكتسبتھا إلى المنطقة العربية

ي األول للتدريب اإلقليمي موفرة التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال البيئة وغيرھا من المؤسسات ف
  .جميع أنحاء األردن والشرق األوسط في محاولة لتمكين اآلخرين في جھودھم الرامية إلى حماية البيئة

  
وتساعد الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بنشاط مشاريع السياحة البيئية في لبنان، وقد بحثت وقدمت   

 . ومحميات أخرى في المنطقة    ً                                                             دعما  لمشاريع في األھوار العراقية وتعمل بشكل وثيق مع المحيط الحيوي 
                                                                          ً       ً                وتشمل مشاريع السياحة البيئية في لبنان التي تقدم الجمعية النصح بشأنھا مطعما  ومركزا  للزوار في وادي 

  .ةليعميق وتجديد بيت الضيافة في الرمز الشوف المحمية واألراضي الرطبة في البقاع سيدعم مناطق أر
  

والسياحة البيئية لمحمية عجلون الطبيعية، وسوف ويجري التخطيط ألكاديمية تدريب للشرطة   
مليون دوالر أمريكي ويبنى لھذا الغرض في تدريب المرشدين  ٣.٥يتخصص المركز الذي ستبلغ كلفته 

وسوف يتضمن المرافق   .البيئيين والشرطة البيئية وإدارة النزل البيئية والخدمات السياحية المتصلة بالبيئة
                          ً                                                  قاعة مؤتمرات ومكتبة وجناحا  للكمبيوتر وعيادة طبية ومنطقة للتدريب على التفتيش قاعات تدريب و: التالية

                                        ً                                                 واالنقاذ وغرفة للمعدات وغرفة مشتركة وسكنا  للموظفين وأماكن لالستحمام ومراحيض وأماكن للتخزين 
ضم منافذ كما أنه سيتكامل مع المجمع الجديد لبرية األردن الذي سي  .وقاعات طعام للموظفين والمتدربين

                                            ً                        ولن يكون سكن الطالب في موقع األكاديمية، بل بدال  من ذلك سيقع في قرية أم  . للبيع بالتجزئة ومطاعم
  .الينبوع القريبة وذلك لتوفير إيرادات وفرص عمل للمجتمع المحلي

  
  استنتاج  -٦

  
منتج البيئي وفوائده فقط السوق المحتملة لھذا ال يساحة البيئية الناجحة في األردن ليوضح تطوير السي  

ففي عصر أصبحت الشركات فيه  .                              ً                                    االقتصادية واالجتماعية، بل أيضا  أھمية االلتزام الحقيقي بحماية البيئة
  �               طو ر األردن من خالل ، )٨١(في جميع أنحاء العالم وعلى نحو متزايد عرضة لالتھام بأنھا تغفل مراعاة البيئة

 ً           ً                                                ا  يقدم دروسا  مھمة للمنطقة، على حد سواء من حيث إمكانية تطوير عمل الجمعية الملكية لحماية البيئة نموذج
  .شركات صغيرة ومتوسطة وإمكانية تعزيز وحماية النظم البيئية الثمينة في المنطقة

                                            
)٨١(  .  
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  االستنتاجات والتوصيات  - ًا خامس
  

  االستنتاجات  -ألف
  
  مجاالت الفرص  ) أ(
  

                                ّ          البيئية صغير في الوقت الحاضر، إال  أنه يبرز على الرغم من أن السوق اإلقليمي للسلع والخدمات   
ھتمام جاالت التالية إمكانيات مثيرة لاللقد تبين أن في الم  .كمجال لنمو إيجابي للشركات الصغيرة والمتوسطة

  :نمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةلت
  

  ألصغر؛الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخاصة السخانات الشمسية واأللواح الكھروضوئية ا •
  السلع والخدمات البيئية القائمة على الموارد الطبيعية؛ •
  تكنولوجيا البناء األخضر والنقل األخضر؛ •
  إدارة النفايات واستعادتھا وإعادة تدويرھا؛ •
  ؛إدارة المياه ومعالجة المياه المستعملة •
  .الزراعية الخضراءالمنتجات  •

  
           ً                      اإلسكوا فرصا  خاصة للشركات الصغيرة يوفر كل من الطاقة الشمسية وحفظ المياه في منطقة   

والمتوسطة القائمة على السلع والخدمات البيئية، إذا ما قامت على البناء على االبتكار الجاري في ھذه 
زالت ھناك تحديات  وعلى الرغم من أنه ال.  ولالبتكار دور في مجال تكنولوجيا البناء األخضر.  المجاالت

رص ھامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت إدارة النفايات جمة في مجال النفايات، ھناك ف
                                                   ً      ً     ً    وبالمثل يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي دورا  بارزا  أيضا  في   .واسترجاعھا وإعادة استخدامھا

مجالي إدارة المياه ومعالجة المياه المستعملة، ال سيما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أخذت 
  .طورتت
  
  القضايا الرئيسية الناشئة  )ب(
  

على المستوى الكلي، ھناك حاجة واضحة إلى تدخل الحكومات لتحفيز سلع وخدمات بيئية معينة   
كما أن للحكومات دور رئيسي في تحفيز الطلب على السلع والخدمات البيئية من خالل   .لمعالجة العوائق

فالقوانين والحوافز والتنفيذ كلھا مجاالت   .على الشھادات وضع التشريعات البيئية وضمان شفافية التصديق
وال تزال الضوابط الصارمة على الحدود في المنطقة تعوق ممرات   .رئيسية تقع ضمن مسؤولية الحكومة

  .)٨٢(قة التجارة الحرة العربية الكبرىالتجارة على الرغم من إنشاء وتطوير منط
  

رادة السياسية الالزمة لمعالجة بعض القضايا الرئيسية مثل تقديم ويبدو أنه ليست لدى بعض البلدان اإل  
ومن المرجح أن يصبح   .إعانات شاملة ليست في صالح البيئة، وإدارة حسنة أفضل للنفايات ونقل عام أجود

                                              ً                                                  تمويل المبادرات الخضراء في البلدان النامية سھال  أكثر، لذا يتعين على الحكومات أن تخطط لالستفادة من 
وھناك أسباب قوية تدعو اإلسكوا وغيرھا من الجھات إلى تقديم المساعدة لتشجيع واضعي السياسات   .لكذ

                                            
 كبرنامج العربية الدول لجامعة واالجتماعي االقتصادي الكبرى من ضمن المجلس العربية الحرة التجارة أعلنت منطقة  )٨٢(

  .١٩٩٨ يناير/كانون الثاني ١ منذ النفاذالتي دخلت حيز  تنميةوال التجارة تيسير اتفاقية لتفعيل تنفيذي
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وعرض أمثلة عن أفضل الممارسات، واألمثلة متوفرة في المنطقة، ونسخھا أسھل من السعي إلى تدخالت 
  .خارجية

  
ين الشمال والجنوب وفيما وعلى المستوى المتوسط، ھناك حاجة إلى مزيد من تبادل البحوث فيما ب  

وتحتاج   .بين الجنوب والجنوب، كما أن تقوية شبكات دعم قطاع السلع والخدمات البيئية أمر مرغوب به
 . وكاالت التنمية الصناعية إلى تعزيز الشراكات التجارية المحدودة الموجودة، سواء داخل المنطقة أو خارجھا

مويل األخضر المتوفرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وھناك نقص في المعلومات بشأن خيارات الت
ومبادرات التمويل األخضر التي يسھل الحصول عليھا، كما يبدو أن ھناك حاجة إلى أن تقوم الدول الغنية 
بالنفط بإقراض البلدان العربية األخرى رأس المال، وأن ال تكون القروض على مستوى حكومة إلى حكومة 

وتتطلب معالجة النقص في المھارات العامة في   .إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة            ً        فقط بل أيضا  أن تقدم
  .                      ً       ً                                                     جميع أنحاء المنطقة عمال  جماعيا  يشمل المؤسسات التعليمية وشراكات في مجال بناء القدرات

  
تدعو اإلسكوا إلى اتباع نھج قطاعي لتطوير قطاع السلع والخدمات البيئية، بالبناء على المھارات   

كذلك فإن مراكز تبادل المعرفة وبناء قدرات الصناعة لھا   .            ً                           متوفرة حاليا  من خالل تطوير شبكات الصناعةال
بين بلدان الجنوب يخدم                                                   ً                      قيمة ھامة، وقد أنشأت اإلسكوا في عمان، االردن، مركزا  لتبادل المعلومات فيما

  .المنطقة
  

المرجعية إلى صعوبة إطالق تعميمات وعلى المستوى الجزئي، يؤدي النقص العام في المعلومات   
  :كما يليالواضح ھناك عوائق  بشأن نقاط الضعف؛ غير أن من

  
  ؛التفاوت في نوعية المھارات اإلدارية •

  
  ؛النقص في المھارات الفنية في مجال السلع والخدمات البيئية •

  
  ؛استثمار محدود في مجال التدريب والبحوث •

  
تسويق المتعلق بتقديم صورة جيدة إلى الحكومة ووسائل محدودية التسويق بما في ذلك فقر ال •

  ؛اإلعالم
  

  ؛االعتماد الكبير على الواردات •
  

  ؛تدني ھوامش الربح واالنتاجية في كثير من األحيان •
  

  ؛ضعف سجل االبتكار •
  

  ؛عدم الكفاءة في استخدام المعدات •
  

  ؛تركة سيطرة الدولة في بعض البلدان األعضاء في اإلسكوا •
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  ؛التسويق والمھارات المتعلقة باإلنترنتعدم كفاية  •
  

  ؛محدودية خيارات التمويل األخضر •
  

  ؛)الھند، الصين(االرتباط المحدود باألسواق الناشئة  •
  

يعوق نقص المھارات تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ التراجع االقتصادي في عام  •
  ؛تحدث خسارة العديد من المھارات المكتسبة ٢٠٠٩

  
  المتشددة وغير المرنة في بعض البلدان؛الضوابط  •

  
  .عدم توفر سياسات حكومية فعالة داعمة في الماضي •

  
  التوصيات  -باء

  
  الحكومات  )أ(
  

في تيسير نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل السلع  لحكومات بلدان اإلسكوا دور حيوي  
        ّ                            العمل إال  عن طريق إدخال قوانين بيئية  وال يمكن أن تتحقق حالة النمو وخلق فرص  .والخدمات البيئية

وأنظمة وحوافز وإنفاذ أكثر صرامة في مجاالت من مثل التخلص من النفايات ونوعية المياه وتوليد الكھرباء 
              ً                                                                  كما يساعد أيضا  تشجيع شراكات حسنة التنظيم بين القطاع الخاص والعام في مجاالت تقديم   .ونوعية الھواء
  .الخدمات البيئية

  
ناك حاجة إلى تحسين التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص، وبين الصناعة والبحوث، من وھ  

وينبغي أن تساعد الصناعة في وضع سياسات   .أجل تحسين معدل نقل التكنولوجيا وابتكار المشاريع
بيئية، الحكومات، وأن تعمل الحكومات على تشجيع المزيد من البحث والتطوير في قطاع السلع والخدمات ال

وھناك حاجة   .إذ تحتاج المنطقة أن تعيد التأكيد على دورھا كمبتكرة في إيجاد حلول لمشكلة ندرة الموارد
إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة جميعھم وتحديث تقنايتھم، ويتعين على الحكومات أن تضع استراتيجيات 

لق بوضع نھج متكاملة لتخطيط وإدارة ينبغي إجراء بحوث سوقية أكثر تتعكذلك   .من شأنھا أن توفر ذلك
عالوة على ذلك، ينبغي   .العرض والطلب، ويتعين على الحكومات أن تأخذ زمام المبادرة في ھذا المجال

على الحكومات أن تشرف على رفع درجة الوعي فيما يتعلق بالسلع والخدمات البيئية بين تالميذ المدارس 
           ُ                                               وينبغي أن ت ستخدم اللوائح التنظيمية لتحفيز الطلب على السلع   .والمستخدمين النھائيين وصانعي القرار

وھذا يتطلب أن يقوم كل بلد بمراجعة دقيقة ألنظمته التي تؤثر  .                     ً                  والخدمات البيئية بدال  من عرقلة المشاريع
  .على األعمال

  
في  لمتوسطةساعدة الشركات الصغيرة واوتشمل التدابير العملية التي يمكن أن تتخذھا الحكومات لم  

مجال السلع والخدمات البيئية تنظيم التعرفات التفضيلية إلمدادات الطاقة المتجددة إلى شبكات توزيع 
الكھرباء، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على إنتاج الطاقة الكھربائية الخضراء، وجعل سياسات المشتريات 

ات الھامة أو االستراتيجية في قطاع السلع الحكومية الخضراء إلزامية، وتقديم إعفاءات ضريبية لالستثمار
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، وفرض نظام لجباية )تخفيض اإلعانات(والخدمات البيئية، واإلقرار بالحاجة إلى تسعير المياه بكلفتھا الكاملة 
رسوم فيما يتعلق بالتخلص من النفايات، وخفض الدعم على الوقود، وإنشاء تجمعات لشركات األعمال 

وتشمل التدابير األخرى الضرورية تقديم المساعدة في مجال التدريب والبحوث   .الخضراء ومشاريع تجريبية
في قطاع السلع والخدمات البيئية؛ وتشجيع تنظيم القطاع لتيسير نقل المعرفة وتبادل المعلومات؛ وتشجيع 

تريات البنوك والجامعات على التركيز أكثر على السلع والخدمات البيئية؛ ووضع نظم ضريبية وسياسات مش
  .تراعي البيئة بشكل واضح وإنھاء اإلعانات غير السليمة من الناحية البيئية

  
                                        ً                                              وتستطيع الحكومات من خالل اإلسكوا العمل معا  بشكل وثيق إليجاد حلول مشتركة للتحديات البيئية   

  .وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص
  
  الشركات الصغيرة والمتوسطة  )ب(
  

ة والمتوسطة جميعھا أن تبدأ على الفور في التحول نحو الخضرنة استجابة تستطيع الشركات الصغير  
ويمكن أن تبدأ بخطوات صغيرة بالتركيز على استخدام الطاقة والمواد   .للوجھات الراھنة وطلب المستھلك

لعمليات الخام بكفاءة، واختيار الطاقة المتجددة، والسعي إلى التقليل من النفايات وإعادة تدويرھا، وخضرنة ا
                                                                     ً                    ً       المتعلقة بالنقل وذلك باستخدام مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية بدال  من الكھرباء، وعموما  تفضيل 

على عملية التحول " حجم واحد يناسب الجميع"وال تنطبق صيغة   .العمل الذي يمنع التأثيرات البيئية السلبية
وسوف تساعد   .الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الخضرنة، كما أن الخطوات الصغيرة كافية النطالق

االستراتيجية الخضراء على خفض التكاليف من خالل الكفاءة أو من خالل تحقيق مكاسب من ناحية االنتاج، 
  .إضافة إلى زيادة قابلية المنتجات والعالمات التجارية للتسويق

  
راز ھذه الفرصة ألعضائھا، وتحتاج منظمات ومراكز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى إب  

ويلزم   .ھو القاعدة والممارسات غير المسؤولة ھي االستثناء" األخضر"والتحرك نحو وضع يصبح فيه 
تحسين المھارات في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع مجاالت االقتصاد األخضر، وھذا بحد 

عزيز بغي جذب المرشحين من نوعية جيدة لتوين  .ذاته يوفر فرصة كبيرة لشركات ومؤسسات التدريب
  .مخزون المھارات في المنطقة

  
وينبغي على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن ترصد مجاالت الفرص لتلبية الطلب المتزايد على   

منتجات   ً    ّ ا  لكف ةورجحان  ًا كبير  ًا تجاري  ًا السلع والخدمات البيئية في المنطقة، ألن ھناك في الوقت الحاضر عجز
كما يتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تعمل على استبدال   .سلع والخدمات البيئية المستوردةال

وھناك حاجة إلى تحسين روابط الشركات   .نوعيةأرفع السلع والخدمات البيئية المستوردة بأخرى محلية 
  .الصغيرة والمتوسطة مع كل من األسواق والموردين المنافسين

  
ات الصغيرة والمتوسطة إلى العمل بشكل وثيق مع دوائر البحث والتطوير والجامعات وتحتاج الشرك  

لالستفادة من تراث االبتكار الذي تفخر به المنطقة والبحث عن فرص جديدة في سوق السلع والخدمات البيئية 
  .العالمي السريع التطور والنمو

  
  المؤسسات المالية  )ج(
  

طقة وصناديق االستثمار فيھا وتعزيز فھمھا للسلع والخدمات البيئية ھناك حاجة إلى توعية بنوك المن  
وتستطيع المؤسسات المالية لعب دور   .واالقتصاد االخضر، وتلزم االستفادة من أفضل الممارسات الدولية

  .رئيسي في تحفيز االقتصاد األخضر
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  المؤسسات التعليمية  )د(
  

ينبغي تشجيع المؤسسات   .مستقبل أكثر مسؤوليةالتعليم على جميع المستويات ھو الطريق الى   
التعليمية على البحث في فرص السلع والخدمات البيئية والتوعية على جميع المستويات بشأن التحديات 

  .والفرص البيئية
  
  اإلسكوا  )ھ(
  

  :األبحاث لدراسة المجاالت التاليةيمكن أن تقوم اإلسكوا بإجراء مزيد من   
  

  ؛لتمويل األخضرالمبادرات المالية وا •
  

معالجة العوائق التي تحول دون تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وال سيما في المناطق  •
  ؛الريفية

  
  ؛إنشاء مؤسسات للتنمية المستدامة •

  
  ؛سالسل أنشطة القيمة الخضراء وإيجاد فرص لتجمع إقليمي •

  
  .اف اإلنمائية لأللفيةالسلع والخدمات البيئية في المنطقة ودورھا في معالجة الفقر واألھد •



 -٦٤ -  

  

  المراجع
  

  مصادر منشورة
 

Identification and Removal of Bottlenecks for Extended Use of Wastewater for 
Irrigation or for other Purposes Summary Report

 
Enhance the competitiveness of Arab SMEs in the knowledge economy

  ).٢٠٠٩(مرفق البيئة العربي، 
  

Emerging markets in the Environmental Sector
 

 
  .)٢٠٠٨(منظمة العمل العربية، 

  
SMEs as an option to reduce unemployment and stimulate youth 

employment in Arab Countries  
 

Tariffs and Trade in Environmental Goods
 

Green Power
 

 
  .المنتدى العربي للبيئة والتنمية

  
Wastewater treatment and reuse

 
  .، القاھرة)رؤية للمستقبل: خضراء مصر( المجلس الوطني المصري للتنافسية،

  
Green Egypt: A Vision for Tomorrow  

 
Renewable Energy Country Attractiveness Indices

 
Small and Medium Enterprises: Strategies, Policies and Support Institutions

 
Competition Laws and Policies in the ESCWA Region

 
Potential of Manufacturing SMEs for Innovation

 
Water Supply Management

 
Enhancing the Productivity and Competitiveness of SMEs through Clusters and Networks

 
 

The Liberalization of Trade in Environmental Goods and Services



 -٦٥ -  

  

Knowledge management and analysis of ESCWA member countries capacities in 
managing Shared Water Resources

 
The Impacts of the International Financial and Economic Crisis on ESCWA Member 

Countries: Challenges and Opportunities
 

Increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises through the use of 
environmentally sound technologies: Assessing the potential for the development of second-generation 
biofuels in the ESCWA region

 
A guide on the application of the sustainable livelihood approach

 
 

  .فايات في إمارة أبو ظبي، أبو ظبيفي شأن إدارة الن ٢٠٠٥لسنة ) ٢١(حكومة أبو ظبي، مركز إدارة النفايات، القانون رقم 
 

Forestry in the Middle East
 

 
.، أبو ظبي)١٩٩٩لسنة  ٢٤ رقم االتحادي القانون( والتنمية البيئة حماية ، قانون)١٩٩٩(حكومة أبو ظبي، ھيئة البيئة 

 
.)٢٠١٠(حكومة عجمان، دائرة البلدية والتخطيط، 

 
 

  .دبيبشأن إدارة مواقع التخلص من النفايات الطبية،  ٢٠٠٢لسنة  ٠٧، األمر المحلي )٢٠٠٢(حكومة دبي، بلدية دبي 
 

  .بيئة"، تقرير حالة البيئة في إمارة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، )٢٠٠٩(بلدية الشارقة،  حكومة الشارقة،
 

Enhance the competitiveness of the Arab SMEs in the knowledge economy
/

Deploying renewables: Principles for effective policies  

Low Carbon and Environmental Goods and Services: an industry analysis

 
Low carbon and environmental goods and 

services: An industry analysis. Update for 2008/09

 
World Markets for Organic Fruit and Vegetables – Opportunities 

for Developing Countries in the Production and Export of Organic Horticultural Products

 
UAE to ban plastic bags from 2012



 -٦٦ -  

  

New Law Streamlines Renewable Energy Investment

 
Ecosystems and Human Well-Being: Policy Responses

 
 

  .وزارة التربية والتعليم، اإلمارات العربية المتحدة
  

Environmental education to be introduced in schools

 
 

  .مبادرة خفض استخدام األكياس البالستيكيةوزارة البيئة والمياه، اإلمارات العربية المتحدة 

Ministry of Environment and Water launches three-year 
campaign to eliminate plastic bags

 
 

  .٢٠١٠-٢٠٠٤، اإلستراتيجية الوطنية للسياحة األردنية )٢٠٠٤(وزارة السياحة واآلثار 
 

Jordan National Tourism Strategy 2004-2010

 
Opening Markets for Environmental Goods and Services

Money Tree Report 2010

 
Technologies for water harvesting and soil moisture conservation in small watersheds for 

small-scale irrigation
 

The Economics of Climate Change: The Stern Review

Emerging Markets in the Environmental 
Sector

 
Palestinian small and medium-sized enterprises: Dynamics and contribution to 

development
 

Arab Human Development report: Challenges to Human Security in the Arab Countries

World Development Indicators 2010

 
World Future Energy Summit report

 



 -٦٧ -  

  

  مصادر إلكترونية
 

 


