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عزيزي القارئ،

التجارة  ن�شرة  العدد اخلا�ص من  اىل هذا  بك  اأهاًل 

والتنمية حيث نتناول م�شاألة ال تنفك تتفاقم وتتطور 

االقت�شاد  على  وتابعاته  املناخي  التغيري  وهي  اأال 

اللبناين.

ال يعترب مو�شوع البيئة مو�شوعًا م�شتجدًا �شاأنه �شاأن 

�شل�شلة من ق�شايا ال�شيا�شة العامة، فلموؤ�ش�شاتنا باٌع طويل يف هذا املجال 

خا�شًة يف معاجلة املوا�شيع املتعلقة باإ�شتنفاذ طبقة االأوزون وحماية الغابات 

تت�شدر  اأخرى  اأمور  عن  ف�شاًل  النفايات  واإدارة  اخلطرة  املواد  واإدارة 

التغيري  �شبب  باأن  االإقرار  مع  اليوم  يتفاقم  اخلطر  اأن  اإال  اأولوياتها.  �شلم 

املناخي يعزى اىل اإنبعاثات غازات الدفيئة الناجتة عن االأن�شطة الب�شرية. 

فال ي�شعنا �شوى اإبداء قلقنا ال�شديد اإزاء ما قد ي�شببه التغيري املناخي من 

تغريات جثيمة يف مواردنا الطبيعية ومناطقنا املاأهولة.

اىل  هذه  التحديات  ترجمة  تتم  كيف  العني  باأم  ن�شاهد  نف�شه،  الوقت  يف 

االأخ�شر  االقت�شاد  فنهو�ص  وامل�شتدامة.  الدائمة  التنمية  لتعزيز  فر�ص 

العاملي لربهاٌن �شاطٌع عن وجود حلول مادية للتوفيق بني االحتياجات البيئية 

وتلك الهادفة اىل تنمية االقت�شاد. تدعو احلاجة اىل تطوير �شيا�شات جتمع 

بني اإ�شرتاتيجيات متكاملة تهدف اىل التخفيف والتكييف والنمو. ومن �شاأن 

اإطار �شعيه اىل  لبنان يف  التي يتيحها  الفر�ص  ال�شوء على  اأن ي�شلط  ذلك 

احلد من اإنبعاثات غازات الدفيئة. 

تعزيز  اىل  االآيلة  املجاالت  يف  االإ�شتثمار  ت�شجيع  اىل  احلاجة  تدعو  بدايًة، 

ذلك  يف  مبا  املناخي  التغيري  م�شاكل  معاجلة  واىل  جهة  من  املوارد  كفاءة 

يف  مثاًل  االإ�شتثمار  وميكن  اأخرى.  جهة  من  واملياه  الغذائي  االأمن  م�شاكل 

م�شاريع الزراعة امل�شتدامة اأو تلك الرامية اىل زيادة كفاءة الطاقة اأو اىل 

ت�شخري الطاقة املتجددة من اأجل اإحقاق التنمية الريفية امل�شتدامة، وكلها 

م�شاريع ميكن و�شعها يف خانة ما �شماه تقرير موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة 

والتنمية “ الثورة ال�شناعية اجلديدة”. 

اأما على �شعيد اخلدمات، فنجد اىل جانب خدمات البنية التحتية و�شواها، 

واخلدمات  البيئية  كالتقييمات  للبيئة  امل�شتجد  الدعم  اإثر  ن�شاأت  خدمات 

تققيم  ف�شاًل عن  فيها  والتدقيق  البيئية  االإدارة  نظم  وتطبيق  االإ�شت�شارية 

ت�شميم  جمال  يف  امل�شورة  واإ�شداء  تابعاتها  من  والتخفيف  البيئية  االآثار 

التكنولوجيات النظيفة وتطبيقها.

ويف هذا ال�شياق، من الطبيعي اأن تظهر املفاو�شات املتعددة االأطراف حول 

التجارة والتنمية وهي جزٌء من جولة الدوحة للتنمية على اأنها من اأ�شعب 

يف  امل�شاركة  لبنان  وباإ�شتطاعة  تعقيدًا.  واأكرثها  حلها  يتعني  التي  امل�شائل 

هذه املفاو�شات والتاأثري يف جمرياتها ب�شفته ع�شوًا من�شم دون اأن يكون له 

حق الت�شويت. ويجوز له بعد اإن�شمامه االإلتحاق ب�شرب الدول النامية التي 

ي�شاركها امل�شالح عينها فريوج اىل جانبها لالأهداف امل�شرتكة كالدعوة اىل 

معاجلة خا�شة وتفا�شلية للموا�شيع ذات ال�شلة.

تتمحور  الدولية،  التجارة  منظمة  اىل  لبنان  باإن�شمام  يتعلق  ما  يف  اأما 

مفاو�شاتنا املبا�شرة حول االإنتهاء من عرو�ص املفاو�شات الثنائية يف قطاع 

اأمام  الطريق  الع�شوية  متهد  املفاو�شات  هذه  اإمتام  ومبجرد  اخلدمات. 

مزودي اخلدمات يف لبنان لتعزيز التعاون مع نظرائهم من الدول االخرى. 

اأما على م�شتوى البيئة، فتت�شمن املنافع املرتقبة تباداًل للتكنواوجيا وللدراية. 

تعاون مماثل،  تر�شيخ  اأمام  العقابات من  تذليل  وبالرغم من حر�شنا على 

اإ�شتثنينا من املفاو�شات اخلدمات التي تخ�شع مبا�شرًة ل�شلطة الدولة. عالوًة 

على ذلك، اإحتفظنا بحقنا يف اإتخاذ اإجراءات الدعم الالزمة للو�شول اىل 

االأهداف التنموية وذلك لتاأمني احليز ال�شيا�شي املطلوب لت�شجيع امل�شاريع 

املراعية للبيئة. 

�شورة  باإعطاء  والتنمية  التجارة  ن�شرة  من  العدد  هذا  ي�شاهم  اأن  وناأمل 

مقت�شبة عن اخلطوات التي يقوم بها جمتمع االأعمال اللبناين وجهات اأخرى 

اآخر  على  لالإ�شاءة  الفر�شة  هذه  فنغتنم  اأخ�شر.  اقت�شاد  بناء  اىل  �شعيًا 

االأن�شطة يف جمايل كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة خا�شًة اأنه كان للن�شرة 

اإحاطة �شافية مبو�شوع الزراعة امل�شتدامة. 

خ�ّص  الذي  رحال  حممد  الوزير  معايل  اأ�شكر  اأن  يل  اإ�شمحوا  اخلتام،  يف 

من  لكل  تقديري  عن  اأعرب  اأن  اأود  كما  مبقابلة  والتنمية  التجارة  ن�شرة 

�شاهم يف املقاالت التحليلية املختلفة. ويف م�شيينا قدمًا ، نعول على التعاون 

امل�شتمر لتحديد االأهداف امل�شرتكة بني الوزارة وكافة االفرقاء املحليني يف 

هذا املجال والعمل على حتقيقها. وبناًء عليه، نرحب باإقرتاحاتكم واأفكاركم 

مل�شاعدتنا يف العبور نحو احلقبة اخل�شراء.

مع التحيات،

حمّمد ال�صفدي

وزير االإقت�شاد والتجارة

عدد 3 - ني�صان 2010 اأخبار ومعلومات عن عملية اإن�صمام لبنان اإىل منظمة التجارة العاملية
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  مقابالت

 مقابلة مع وزير البيئة حممد رحال 

 ن.ت.ت.: لحظنا اأن لبنان حظي ب�صتاء دافئ 

نظراً ملتو�صط درجات احلرارة ب�صكل غي معتاد، 

مما اأدى اإىل طرح الكثي من الت�صاوؤلت عما اإذا 

كان لبنان يعاين من ال�صرر احلا�صل من عملية 

تغي املناخ، وبالتايل هل توجد حلول لتجنب هذه 

الأ�صرار م�صتقباًل. يف هذا ال�صدد ما هي اأهم 

الق�صايا البيئية التي تواجه املواطن اللبناين؟ وما هي اأولويات وزارة 

البيئة على املدى الق�صي وعلى املدى الطويل للمحافظة على البيئة؟ 

فقد قامت وزارة البيئة باإعداد ورقة حول النظرة امل�شتقبلية  محمد رحال: 
بتاريخ  اأواًل  الوزراء  جمل�ص  مقام  اإىل  قدمت  حيث  لبنان  يف  البيئة  لقطاع 

 .2009 الثاين  كانون   14 بتاريخ  واإر�شالها  حتديثها  مت  وثم   2005 اأيار   30

اأن تربط بني قطاع البيئة وقطاع التنمية حيث مت عر�ص  اإن هدف الورقة 

املحلي  الناجت  من   %3.4 حوايل  بلغ  والذي  لبنان  يف  البيئي  التدهور  كلفة 

ال�شنوي. كما قام باإبراز الواقع احلا�شر حيث تطرقت الورقة اإىل االأ�شباب 

وراء التدهور البيئي يف لبنان. بعد ذلك، مت عر�ص الركائز اخلم�شة التي 

تعتمد عليها اإ�شرتاتيجية وزارة البيئة:

1- االإمناء املتوازن مبفهومه املعا�شر

2- التنمية البيئية امل�شتدامة

3- ت�شجيع اال�شتثمارات املجدية بيئيًا

4- احلماية من خالل الوقاية

5- التاأكيد على مبداأ امللوث يدفع

بني  املمتدة  الوزارة  خطة  �شمن  ملخ�شة  فهي  البيئة  وزارة  اأولويات  اأما 

االأعوام 2010 ولغاية 2012. 

 ن.ت.ت.: ما هي القطاعات القت�صادية واخلدماتية الأكرث عر�صة 

لل�صرر ب�صبب التغي املناخي املتوقع؟ وهل من خطة معينة ذات بعد 

اقت�صادي  لتجنب الأثر ال�صلبي لتغي املناخ؟   

فقد قامت وزارة البيئة بهبة مقدمة من مرفق البيئة العاملي  محمد رحال: 
االأمانة  اإىل  اأر�شل  والذي  املناخ  تغري  ب�شاأن  االأول  الوطني  التقرير  بو�شع 

عر�ص  مت  حيث  املناخ  لتغري  االإطارية  املتحدة  االأمم  التفاقية  التنفيذية 

لبنان  التغري املناخي يف  لل�شرر ب�شبب  االإنتاجية االأكرث عر�شًة  القطاعات 

االنبعاثات  وتخفي�ص  التغريات  هذه  اآثار  مع  التكيف  �شبل  اإىل  باالإ�شافة 

ال�شادرة عن خمتلف القطاعات االإنتاجية. فقد بني اأن تغري املناخ يف لبنان 

�شيوؤثر على:

هذه املوارد ما بني 250 وما  يف  النق�ص  �شيتفاقم  حيث  املائية  • املوارد 
    يفوق 800 مليون مرت مكعب �شنويًا

4 مم وخ�شارة ما بني 7 اإىل 16 مم من  • ارتفاع من�شوب البحر مبا يعادل 
    الياب�شة 

ال�شاحلية باملياه املاحلة االآبار  • تلوث 
دوالر �شنويًا مليون   75 حوايل  ال�شاحل  تدهور  كلفة  • بلوغ 

النباتات   اأنواع  بع�ص  �شتختفي  حيث  االأر�شية  االإيكولوجية  • االأنظمة 
    ومن�شوب االأنهر ب�شبب تغري ن�شبة و�شكل املت�شاقطات

االجتماعية. االقت�شادية  • التاأثريات 

بهبة  الثاين  الوطني  التقرير  اإعداد  ب�شدد  هي  البيئة  وزارة  فاإن  حاليًا، 

مقدمة من مرفق البيئة العاملي لتحديث التقرير االأول واملفرت�ص تقدميه اإىل 

االأمانة التنفيذية التفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغري املناخ نهاية العام 

اجلاري. باالإ�شافة اإىل ذلك، فقد قامت وزارة البيئة عرب هبة مقدمة من 

االأمانة التنفيذية التفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغري املناخ وبالتعاون مع 

معهد ع�شام فار�ص لل�شيا�شات العامة والدولية لدى اجلامعة االأمريكية يف 

بريوت باإجراء درا�شة عن حاجات لبنان املالية من اأجل تخفيف االنبعاثات 

والتكيف الآثار تغري املناخ. وقد اأظهرت الدرا�شة اأن قطاعي الزراعة والطاقة 

هما اأكرث القطاعني اللذين يحتاجان اإىل دعم مايل �شمن مكافحة ظاهرة 

تغري املناخ. 

فاإن الفائدة من تخفيف االنبعاثات هي حوايل 270 د.اأ. لطن ثاين اأوك�شيد 

الكربون. اأما قطاع الزراعة، فاإن تغري املناخ �شوف يوؤثر ب�شورة طفيفة على 

فاتورة اال�شترياد الغذائي للمواطن اللبناين. لذلك، فهنالك فر�شة من اأجل 

جعل لبنان مركزًا اإقليميًا لدرا�شات الـ Biotechnology حيث �شيتمكن من 

اإحداث حوايل 1832 فر�شة عمل. 

 ن.ت.ت.:  لعل الوجه الآخر لق�صية تغي املناخ ولق�صية التخفيف 

من حدة التلوث واإنتاج الكربون، هو خلق فر�س لتطوير القت�صاد 

“الخ�صر” و”الأزرق” ... وما ي�صتتبع ذلك من اإيجاد “وظائف 
خ�صراء”. هل ترون من جهود اأو مبادرات لتاأمني هذه الفر�س �صواء 

يف القطاع العام اأو اخلا�س ؟ ما هو ا�صتعداد لبنان للم�صاركة يف هذه 

املبادرات؟ ما هو الدور الذي �صتلعبه وزارة البيئة يف ت�صجيع تخ�صي 

القت�صاد اللبناين؟

فهنالك عدة مبادرات تقوم بها وزارة البيئة الإحداث فر�ص عمل ومنها:

• ت�شجيع القطاع اخلا�ص عرب اآلية التنمية النظيفة التابعة �شمن بروتوكول 
كيوتو من اأجل االنخراط يف �شوق جتارة الكربون وبالتايل اإيجاد فر�ص عمل 

»خ�شراء« وتخفي�ص االنبعاثات الناجتة عن القطاعات االإنتاجية

مرفق  باإن�شاء  العربية  للجامعة  العامة  االأمانة  �شمن  البيئة  وزارة  • �شعي 
اأو  البيئية  القطاعات  يف  اال�شتثمار  على  الت�شجيع  اأجل  من  العربي  البيئة 

اإن هذا  العربي.  العامل  البيئية يف  وال�شلع  قطاع اخلدمات  با�شم  يعرف  ما 

2006 حيث ال تتخطى ح�شة  618 مليار د.اأ. يف العام  القطاع يقدر بقيمة 

اأبوابًا  1.3%. اإن هذه التجارة تفتح  العامل العربي من هذه التجارة حوايل 

العربي  لل�شباب  عمل  فر�ص  الإحداث  العربي  اخلا�ص  القطاع  اأمام  جديدة 

الذين تخ�ش�شوا يف خمتلف اجلامعات العربية �شمن اخت�شا�شات البيئة. 

حاليًا، فاإن وزارة البيئة هي االأمانة التاأ�شي�شية لهذا املرفق

التجارة  بني  الرتابط  عن  درا�شة   1999 العام  يف  البيئة  وزارة  اعدت   •
 21 Capacity والبيئة يف لبنان �شمن م�شروع

• قامت وزارة البيئة وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة باإعداد درا�شة عن تاأثري 
التجارة على البيئة �شمن قطاع الزراعة وباالأخ�ص على اإلغاء ا�شتخدام امليثل 

توؤثر  خطرة  مادة  هي  برومايد  امليثل  اإن  وال�شحة.  بالبيئة  امل�شر  برومايد 

بروتوكول  وبالتايل يجب منعها كما جاء �شمن  االن�شان  البيئة و�شحة  على 

2002، قامت  العام  ابتداًء من  االأوزون.  امل�شتنفذة لطبقة  للمواد  مونرتيال 

تزيد  وبالتايل  اأقل �شررًا  اأخرى  بو�شائل  املادة  با�شتبدال هذه  البيئة  وزارة 

ت�شويقها  �شمن  اخلارجية  االأ�شواق  اإىل  حم�شوله  لت�شدير  املزارع  فر�ص 

باأنها منتوجات خالية من امليثل برومايد. 

البيئة  وزارة  روؤية  ورقة عن  باإعداد  البيئة  وزارة  قامت   ،2009 العام  • يف 
للحد من االأزمة املالية العاملية عرب حت�شني الواقع البيئي املحلي. فاإن الورقة 

توؤكد على اأن اال�شتثمار يف قطاع اخلدمات وال�شلع البيئية يخلق فر�ص عمل 

جديدة لل�شباب

فر�ص  اإحداث  عملية  من  يتجزاأ  ال  جزء  ي�شكل  البيئة  قطاع  اأن  كما   •
جماالت  يف  ال�شهادات  حملة  من  عدد  ت�شتقطب  حيث  لل�شباب  عمل 
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كافة  من  موظف   23 تعيني  على  الوزراء  جمل�ص  موافقة  واآخرها  البيئة 

تاريخ   42 رقم  القرار  على  بناًء  البيئة  وزارة  مالك  �شمن  االخت�شا�شات 

.2010/2/24

* EU FTA Manual. Briefing 4. ActionAid/Christian Aid/Oxfam. February 2008.

 الأ�ص�س القانونية للجهود املبذولة يف لبنان ب�صاأن التغّي املناخي

عالج القانون املوؤ�ش�ص لوزارة البيئة ال�شادر عام 1993 ف�شاًل عن االأحكام 

الرئي�شة  الثغرات  من  عددًا   2002 عام  طبقت  التي  االإ�شافية  القانونية 

من  البالد  عانت  بدايًة،  لبنان.  يف  البيئي  والت�شريع  التنظيم  جمايل  يف 

غياب ن�ص اإطاري يحدد واجبات وم�شوؤوليات االأفراد وال�شركات وخمتلف 

الكيانات القانونية اإزاء حماية البيئة. وحالت الن�شو�ص القدمية واملتفرقة 

واملتناق�شة يف اأغلب االحيان ناهيك عن تداخل ال�شلطات بني الوزارات دون 

تطبيق القوانني واإنفاذها.

واأن�شاأت وزارة البيئة مبوجب القانون 1993/216 واملعدل مبوجب القانونني 

عام  ال�شادر   444 االإطاري  القانون  وي�شكل  و2005/690.   1997/667

من  البيئة  بحماية  املتعلقة  العامة  لبنان  ل�شيا�شة  القانونية  القاعدة   2002

�شتى امل�شادر امللوثة، كما ير�شي القانون املذكور مبادئ التنمية امل�شتدامة.

املجل�ص  الإن�شاء  االأ�شا�ص  حجر   444 القانون  يعترب  ذلك،  على  عالوًة 

النور  تب�شرا  مل  هيئتان  وهما   ، للبيئة  الوطني  وال�شندوق  للبيئة  الوطني 

التو�شيات  باإ�شدار  تتلخ�ص  مبهام  اإن�شائه  فور  املجل�ص  �شي�شطلع  و  بعد. 

تنفيذها.  كيفية  حول  اإقرتاحات  تقدمي  عن  ف�شاًل  البيئية  ال�شيا�شة  حول 

اأربعة ع�شر ع�شوًا مع احرتام املنا�شفة يف التمثيل  وقد يتاألف املجل�ص من 

ال�شندوق  اإن�شاء  االأ�شا�شي من  الهدف  اأما  العام واخلا�ص.  القطاعني  بني 

الذي �شيتمتع باإ�شتقاللية مالية واإدارية هو ال�شهر على تطبيق القانون 444 

اىل  الرامية  وامل�شاريع  لالأن�شطة  الرتويج  عن  ف�شاًل  التطبيقية  ومرا�شيمه 

حماية ومرعاة البيئة.

حماية  واملوؤ�ش�شتية  التنظيمية  مكوناته  اإطار  خارج   444 القانون  ويلحظ 

ال�شواطئ  على  واملحافظة  املزعجة  الروائح  من  واحلد  اجلوي  الغالف 

حتقيق  القانون  وي�شمن  االأر�ص.  وباطن  والرتبة  املائية  واملوارد  وحميطها 

االأهداف هذه عن طريق تنظيم املن�شاآت امل�شجلة واملواد الكيمائية اخلطرة 

و/ اأو ال�شامة ف�شاًل عن احلد من التلوث الناجت عن ال�شجيج واإدارة املوارد 

الطبيعية واملحافظة على التنوع البيولوجي والوقاية من املخاطر والكوارث 

الطبيعية.

ت�شكل جزء ال يتجزاأ  التي  الدولية  باالإتفاقيات  اللبنانية  الت�شريعات  وتتاأثر 

وتلوث  املناخ  وتغيري  الهواء  بتلوث  املتعلقة  تلك  اأبرزها  ومن  من مكوناتها. 

مياه البحار ف�شاًل عن التنوع البيولوجي والنفيات اخلطرة والت�شحر.

وتت�شمن الت�شريعات البيئية التي ميكن ربطها باالأن�شطة االأقت�شادية قوانني 

ال�شيد  وتنظيم  ال�شارة  املواد  با�شتخدام  �شلة  ذات  وقرارات  ومرا�شيم 

والك�شارات والتخل�ص من نفايات امل�شت�شفيات ناهيك عن حتديد ال�شروط 

االأجبان  وم�شانع  اإ�شتثمارامل�شالخ  تراخي�ص  الإ�شدار  املتوخاة  البيئية 

وم�شانع  الدباغة  وم�شانع  والنبتات  اخل�شروات  حفظ  وم�شانع  واالألبان 

املواد البال�شتيكية، اإلخ.

حتول  التي  العوائق  من  الكثري  تواجه  اللبنانية  البيئية  الت�شريعات  تزال  ال 

ال�شلطات.  تداخل  اأ�شا�شي اىل  ب�شكل  ويعزى ذلك  وتطبيقها  تطويرها  دون 

بطريقة  العامة  املوؤ�ش�شات  وم�شوؤوليات  مهام  ت�شميم  اىل  احلاجة  فتدعو 

تكفل تكامل عملها وات�شاقه. وتنعك�ص االأولويات ال�شيا�شية احلالية اإ�شتبعادًا 

للم�شائل البيئية اإذ غالبًا ما ي�شّلط ال�شوء على اإعادة اإعمار املن�شاآت والبنى 

ونذكر من  اأخرى.  العام من جهة  الدين  وعلى احلد من  التحتية من جهة 

ال�شلة  ذات  امل�شائل  حول  العام  الوعي  غياب  اأي�شًا  املطروحة  التحديات 

وفر�ص مهل زمنية الإ�شدار مرا�شيم تطبيقية للقوانني ف�شاًل عن حمدودية 

خربة القطاعني العام واخلا�ص يف جمال تطوير القانون واإنفاذه. 

االأن�شطة  اأن   2001 العام  اأواخر  يف  البيئة  وزارة  عن  �شادر  تقرير  وُيظهر 

على  ملمو�شة  انعكا�شات  يرافقه  البيئة  على  �شعطًا  ت�شكل  اليومية  الب�شرية 

املوارد الطبيعية وتقدر كلفة التدهور البيئي على االقت�شاد اللبناين بخم�ص 

مائة وخم�شة و�شتني مليون دوالر اأمريكي �شنويًا وبالتايل تدعو احلاجة اىل 

اإتخاذ اخلطوات الالزمة فورًا للحد من اإ�شتنفاذ املوارد الطبيعية.

من كالم  املتحدة  االأمم  تدريب يف  مر�شد  ل�شان  على  ما جاء  ذلك  ويف�شر 

ما  بلد  تراعي خ�شائ�ص  التي  واالأنظمة  القوانني  »وحدها  وحرفيته:  حازم 

كفيلة برتجمة احلديث عن التنمية اىل اأفعال وخطوات ملمو�شة«.

من اإعداد وزارة البيئة
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  تقييم جتارة املنتجات البيئية يف لبنان

لي�شت منظمة التجارة العاملية منظمة تعنى بالبيئة وبالتايل فهي ال تن�ّص 

على اأي قواعد حمّددة ذات �شلة بالبيئة.  غري اأّن اتفاق مراك�ص التي انبثقت 

عنه منظمة التجارة العاملية ذهب اإىل اأبعد من ذلك فاأدرج اأهداف التنمية 

امل�شتدامة واحلفاظ على البيئة يف مدخل الن�ص التاأ�شي�شي ملنظمة التجارة 

العاملية.

تهدف منظمة التجارة العاملية اإىل تعزيز التجارة الدولية من اأجل حتقيق 

حتقيق  يف  املرونة  فيها  االأع�شاء  للدول  توّفر  وهي  امل�شتدامة،  التنمية 

االأهداف املتعلقة بالبيئة من خالل اتفاقياتها وقواعدها املت�شّعبة امل�شامري. 

غري اأنه ينبغي اأن تراعي هذه االأهداف مبداأي الدولة االأوىل بالرعاية )اأّي 

فر�ص التدابري التجارية ب�شورة غري متييزية على جميع الدول( واملعاملة 

اأّي فر�ص التدابري املتعلقة بال�شيا�شات التجارية بالت�شاوي على  الوطنية ( 

املنتجات واخلدمات امل�شتوردة واملنتجة حمليًا(.  باخت�شار، ينبغي اأال تكون 

التدابري الهادفة اإىل حماية البيئة معّطلة واأاّل ت�شكل عوائق غري عادلة اأمام 

التجارة.

ميكن اأن يكون الرابط بني التجارة الدولية والبيئة اإّما �شلبيًا واإّما اإيجابيًا.  

قد  التجارة  عن  الناجم  االقت�شادي  النمو  اأّن  يف  ال�شلبي  اجلانب  يتمثل 

يوؤدي اإىل زيادة ا�شتهالك الطاقة مما يرفع من ن�شبة انبعاثات ثاين اأك�شيد 

الكربون ويزيد من ا�شتهالك املوارد الطبيعية مما يوؤدي اإىل ن�شوب املوارد.  

مل�شاكل  الت�شدي  ت�شهيل  يف  التجارة  ت�شهم  ان  ميكن  اأخرى،  ناحية  ومن 

التغري املناخي من خالل توفري املنتجات ال�شديقة للبيئة باأ�شعار اأدنى ويف 

حت�شني طرق االنتاج من خالل تبادل املعارف ونقل التكنولوجيا وبالتايل يف 

رفع م�شتوى املعي�شة.  واإّن ال�شيا�شات التجارية الهادفة اإىل معاجلة م�شاكل 

قابلة  تراخي�ص  اأو  واإعانات  موا�شفات  �شكل  على  تكون  قد  املناخي  التغرّي 

حدودية  تدابري  اأي�شًا  ال�شيا�شات  هذه  تفر�ص  قد  كما  و�شرائب.   للتداول 

ب�شماتها  اإىل  ا�شتنادًا  الواردات  على  اإ�شافية  ر�شوم  با�شتيفاء  تق�شي 

الكربونية.  وغالبًا ما يطرح هذا االقرتاح االأخري على ب�شاط البحث رغم 

كونه يف غاية احل�شا�شية.

منظمة  يف  االأع�شاء  الدول  وافقت  الدوحة  مفاو�شات  جولة  اإطار  و�شمن 

التجارة العاملية على التفاو�ص ب�شاأن فتح املزيد من اأ�شواق املنتجات البيئية 

وتعزيز التما�شك بني قواعد منظمة التجارة العاملية وااللتزامات التجارية 

يزيد  ما  هناك  االأطراف.   املتعّددة  البيئية  االتفاقيات  عليها  تن�ص  التي 

والتنوع  الغالف اجلوي  اإىل حماية  يهدف  ما  منها  بيئية  اتفاقية   200 عن 

البيولوجي واحلياة الربية والبيئة البحرية ومنها ما ينّظم ا�شتعمال املواد 

الكيميائية.

التابعة  والبيئة  التجارة  جلنة  دعيت  اأي�شًا  الدوحة  مفاو�شات  �شياق  ويف 

اإىل  النفاذ  على  البيئية  التدابري  “اأثر  درا�شة  اإىل  العاملية  التجارة  ملنظمة 

واحلاالت  منوًا  االأقل  الدول  وحتديدًا  النامية  الدول  يف  وبخا�شة  االأ�شواق 

اإىل  اأو التخفيف منها  الت�شوهات التجارية  اأو  التي توؤدي فيها ازالة القيود 

اإفادة التجارة والبيئة والنمو”.  كما وطلب اإىل اللجنة املذكورة اأي�شًا اإجراء 

املزيد من الدرا�شات ب�شاأن متطلبات البطاقات البيانية ذات ال�شلة بالبيئة 

وكذلك ب�شاأن االأحكام ذات ال�شلة بالبيئة الواردة يف االتفاق ب�شاأن جوانب 

حقوق امللكية الفكرية املت�شلة بالتجارة.

ويبدو اأن امل�شائل املتعلقة بالبيئة هي من اأ�شعب امل�شائل التي مّت التفاو�ص 

�شّد  عملية  ب�شبب  وذلك  االإمنائي،  الدوحة  اأعمال  جدول  �شمن  ب�شاأنها 

الر�شوم  بتخفي�ص  طالبت  التي  للتكنولوجيات  امل�شّدرة  الدول  بني  احلبال 

الدول  وبني  »اأ«(  الفئة  �شلع  اأدناه  )اأنظر  ال�شناعية  ال�شلع  على  اجلمركية 

على  اجلمركية  الر�شوم  تخفي�ص  اإىل  �شعت  التي  للتكنولوجيات  امل�شتوردة 

لة بيئيًا )اأنظر اأدناه �شلع الفئة »ب« ( اأو على املنتجات الطبيعية  ال�شلع املف�شّ

ال�شديقة للبيئة كالزراعة الع�شوية والتي تتمتع هذه الدول مبيزات وا�شحة 

عليهما  متفق  ومنهجية  مقاربة  اإىل  للتو�شل  العمل  ينبغي  وعليه  ب�شاأنها.  

بخ�شو�ص هذه املفاو�شات.

ومبا اأّن لبنان هو حاليًا يف قيد االن�شمام اإىل منظمة التجارة العاملية، يتوجب 

عليه التوفيق بني اأولوياته التي تطراأ يف قطاعات البيئة والطاقة واملياه وبني 

�شيا�شة النفاذ اإىل االأ�شواق املتعلقة باملنتجات واخلدمات البيئية.  ولت�شهيل 

هذه العملية، يتّم تقييم حجم التجارة بال�شلع التي تعود بالنفع على البيئة 

يف لبنان على اأ�شا�ص ثالث قوائم من ال�شلع ا�شتخدمت على نطاق وا�شع على 

العاملية.   التجارة  منظمة  اإىل  االن�شمام  مفاو�شات  خالل  العاملي  ال�شعيد 

وب�شورة اأكرث �شمولية، ت�شّنف املنتجات البيئية اإىل ق�شمني:

بيئية  الأغرا�ص  التقليدية  البيئية  املنتجات  “اأ” اأو  الفئة  منتجات  ت�شتخدم 

وميكن اأن ت�شتخدم الأغرا�ص �شناعية كامل�شخات وال�شمامات وال�شواغط 

لة بيئيا، فقد  على �شبيل املثال.  اأّما منتجات الفئة “ب” اأو املنتجات املف�شّ

يكون لها ا�شتخدامات غري بيئية وميكن اأن ت�شّم منتجات ورقية خالية من 

الكلور اأو �شابون ع�شوي. ت�شم القوائم الثالث املذكورة يف الفقرة ال�شابقة 

ال�شلع التي ميكن ت�شنيفها اإما يف الفئة “اأ” اإّما يف الفئة “ب” كما هو مبني 

يف الر�شم رقم 1. غري اأّن لبنان مل يعتمد ر�شميًا بعد اأي من هذه القوائم، 

وقد اأوردناها اأدناه من باب التزويد باملعلومات فقط.

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  القائمة  هذه  اقرتحت  األولى:  القائمة 
االقت�شادي وهي ت�شّنف و�شائف االإدارة البيئية. ت�شمل هذه القائمة املعادن 

واملواد الكيميائية امل�شتخدمة يف معاجلة املياه/مياه ال�شرف ال�شحي التي 

مل تدرج يف القوائم االأخرى.

اآ�شيا  لدول  االقت�شادي  التعاون  منتدى  القائمة  هذه  و�شع  الثانية:  القائمة 
واملحيط الهادئ، وهي حتّدد 109 �شلعة من الفئة “اأ” ا�شتنادًا اإىل جمموعة 

يف  والتنمية  التعاون  منظمة  ا�شتعملتها  التي  لتلك  مماثلة  بيئية  وظائف 

الالزمة  ال�شلع  من  اأكرب  عددًا  القائمة  هذه  ت�شمل  االقت�شادي.   امليدان 

للر�شد والتقييم البيئي.

الثالثة: اقرتحت هذه القائمة االأونكتاد وهي ت�شمل قائمة ار�شادية  القائمة 
لة بيئيًا اأو منتجات الفئة “ب”. ومبداأية لل�شلع املف�شّ

املنتجات البيئية

الفئة اأ

املنتجات البيئية التقليدية

املنتجات ال�شناعية امل�شتخدمة 

يف توريد خدمات بيئية ملعاجلة 

التلوث والنفايات التي تلوث املياه 

والرتبة والهواء

الفئة ب

لة بيئيًا املنتجات املف�شّ

ال�شلع ال�شناعية واال�شتهالكية 

لة بيئيًا  ذات اخل�شائ�ص املف�شّ

ن�شبة اإىل ال�شلع البديلة
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املنتجات البيئية للخدمات البيئية

ب�شورة اإجمالية، يعد لبنان م�شتوردًا �شافيًا لل�شلع البيئية، االأمر الذي يعك�ص 

عجزه التجاري املزمن، وينطبق هذا االأمر على معظم الدول النامية.  قّدر 

حجم التجارة االإجمايل يف لبنان بـ382 مليون دوالر اأمريكي عام 2009 اأّي 

بزيادة اإجمالية بن�شبة 33% مقارنة بالفرتة املمتدة ما بني االأعوام 2006 اإىل 

2009.  ويف حني تفوق الواردات من ال�شلع البيئية ال�شادرات منها مبعّدل 

273% فهي ت�شكل تقريبًا 2.1% من جمموع الواردات.  وعلى الرغم من اأّن 

قيمة ال�شادرات �شجلت تراجعًا خفيفًا بن�شبة 5% بني العامني 2008 و2009، 

اإىل   2006 االأعوام  40% ما بني  بلغت  اإجمالية  بن�شبة  الواردات  زادت قيمة 

2009.  وت�شّكل ال�شادارت من ال�شلع البيئية 2.44% من جمموع ال�شادرات 

االأخرى. يف العام 2006، كان لبنان م�شّدرًا �شافيًا للتكنولوجيات االأنظف 

وتكنولوجيات اال�شتخدام الفّعال للموارد فقط.

اإّن اأكرث من 93% من التعريفات اجلمركية التي تخ�شع لها ال�شلع البيئية ال 

تتعّدى ن�شبة 5% )يرجى مراجعة اجلدول رقم 1(. ويبلغ املتو�شط الب�شيط 

للتعريفات اجلمركية التي تخ�شع لها ال�شلع البيئية ما ن�شبته 4،4% يف حني 

وب�شورة  ال�شفر.   يقارب  ما  اجلمركية  للتعريفات  املرّجح  املتو�شط  يبلغ 

االأكرب  ة  باحل�شّ التلوث  اإدارة  فئة  يف  الداخلة  املنتجات  ا�شتاأثرت  اإجمالية 

ال�شحي  ال�شرف  مياه  ادارة  منتجات  مقّدمتها  ويف  الواردات  جمموع  من 

و�شّكلت  2009.  كما  العام  اأمريكي يف  149 مليون دوالر  بلغت قيمتها  التي 

دوالر  مليون   5.6( للموارد  الفّعال  اال�شتخدام  منتجات  من  الواردات 

اأمريكي(  دوالر  مليون   19.8( والطاقة  التدفئة  توفري  ومنتجات  اأمريكي( 

اأعلى ن�شبة من واردات منتجات هاتني الفئتني.

لة بيئيًا املنتجات املف�صّ

ا�شتنادًا اإىل جمموعة قوائم اإر�شادية م�شتخدمة عامليًا 

�شافيًا  م�شتوردًا  لبنان  يعّد  بيئيًا  لة  املف�شّ للمنتجات 

يف  الو�شع  هذا  يختلف  ولكن  اأي�شًا.   املنتجات  لهذه 

غالبية الدول النامية التي تتمتع مبيزة ن�شبية بالن�شبة 

لهذه املنتجات. ويف حني اأّن احلجم االإجمايل للتجارة 

حجم  عن  يقل  للبيئة  ال�شديقة  الطبيعية  باملنتجات 

املف�شّلة  املنتجات  ت�شّجل  البيئية،  باملنتجات  التجارة 

اأعلى بكثري.  فقد �شّجلت جتارة هذه  بيئيا ن�شبة منو 

الفئة من املنتجات منوًا بلغت ن�شبته 8% يف العام 2009 

وقد جنم ذلك عن حركة الواردات التي جتاوزت حركة 

جتارة  جمموع  �شّجل  وقد    .%79 بن�شبة  ال�شادرات 

يف  تقريبًا   %50 بن�شبة  منوًا  بيئيًا  لة  املف�شّ املنتجات 

الفرتة املمتدة بني االأعوام 2006 و2009.   وقد �شّكلت 

1% من  قيمة الواردات وال�شادرات منف�شلة اأقل من 

لة  جمموع التبادالت التجارية.  تخ�شع املنتجات املف�شّ

بيئيًا ملعدل تعرفة )5.5%( يفوق بن�شبة طفيفة معّدل 

التعرفة املفرو�شة على �شائر املنتجات البيئية يف حني 

املفرو�شة  اجلمركية  للتعريفة  املرّجح  املتو�شّط  يبلغ 

التنظيف  ومواد  الع�شوي  ال�شابون  ويعّد    .%0 عليها 

 2009 العام  يف  �شكلت  اإذ  تداواًل،   املنتجات  اأكرث 

لة  املف�شّ املنتجات  واردات  جمموع  من   %80 حواىل 

بيئيًا وحواىل 75% من ال�شادرات.  كان لبنان م�شّدرًا 

�شافيًا ملنتجات عديدة يف العام 2008 فقط، من بينها 

ال�شابون الع�شوي واملنّظفات وجذور نبات اجلن�شينغ 

والفلني املكّتل.

الرسم رقم 1  جتارة السلع البيئية في لبنان. املصدر اجلمارك اللبنانية؛ حسابات وزارة االقتصاد والتجارة

الرسم رقم 2  جتارة السلع املفضلة بيئياً في لبنان. املصدر اجلمارك اللبنانية؛ حسابات وزارة االقتصاد والتجارة

O+A املصدر اجلمارك اللبنانية؛ حسابات وزارة االقتصاد والتجارة بناءاً على قائمة
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النسبة املئوية للخطوط بحسب معدل التعرفة احملدّد

اجلدول رقم 1 معّدالت التعريفات املطّبقة على السلع البيئية
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اخلامتة والتو�صيات

كان الهدف الرئي�شي من هذا املقال ت�شليط ال�شوء على اأمناط جتارة ال�شلع 

البيئية يف لبنان.  ومن خالل حتليل التعريفات اجلمركية التي تخ�شع لها 

التجارية  االأدوات  من  فقط  واحدة  اأداة  تناولنا  قد  نكون  املنتجات،   لهذه 

لة بيئيًاَ  التي ميكن ا�شتخدامها لت�شهيل انت�شار ال�شلع البيئية وال�شلع املف�شّ

كمنتجات اال�شتخدام الفّعال للطاقة والطاقات املتجّددة.  

الفّعال  التطبيق  فهي  ا�شتخدامها  ميكن  التي  الهامة  االأخرى  االأدوات  اأما 

من  االأدنى  احلّد  اأداء  كموا�شفات  املطابقة  تقييم  واإجراءات  للموا�شفات 

الطاقة )MEPS( مثاًل.  ويف ما يتعلق باال�شتخدام الفّعال للطاقة والطاقات 

من  االأدنى  احلّد  اأداء  موا�شفات  و�شع  لبنان  ي�شمن  اأن  ينبغي  املتجّددة، 

الطاقة واملوا�شفات االأخرى وتطبيقها مبا ي�شاعد على ت�شهيل اال�شتخدام 

ال�شركات  انت�شار  ا�شرتاتيجيات  دعم  وينبغي  كما  التقنيات.   لهذه  االأو�شع 

الراغبة يف تقدمي خدمات ا�شت�شارية حول تكنولوجيات اال�شتخدام الفّعال 

للطاقة والطاقات املتجّددة.

لة بيئيًا تالقي رواجًا وازدهارًا  ال �شّك يف اأّن املنتجات البيئية واملنتجات املف�شّ

اأن  اأخذت حقها بعد.  ميكن  املنتجات قد  اأيًا من هذه  اأن  اأنه ال يبدو  غري 

اإىل  اإّما  ن�شبيًا  املنخف�شة  التجارة  اأحجام  اإىل  اإّما  ذلك  يف  ال�شبب  يعزى 

غياب الوعي وعدم القدرة على اال�شتفادة من فر�ص اال�شترياد/الت�شدير 

ومن التكنولوجيات اجلديدة يف جميع فئات املنتجات.  اأ�شف اإىل ذلك اأّن 

التكاليف املبا�شرة املرتتبة على امل�شتهلكني واملنتجني ما تزال مرتفعة مما 

ن�شبيًا  املرتفعة  التعريفات  فاإّن تخفي�ص  يثنيهم عن اال�شتثمار.  ومن هنا، 

املفرو�شة على الواردات من منتجات اال�شتخدام الفّعال للطاقة والطاقات 

ي�شاعد يف  قد  وبالتايل  اال�شتهالك  اأ�شعار  تخفي�ص  ي�شهم يف  قد  املتجّددة 

ت�شهيل انت�شار ورواج املزيد من التكنولوجيات ال�شديقة للبيئة.

  تقارير 
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امل�صدر: االإ�شكوا »حترير التجارة بال�شلع البيئية يف دول 

االإ�شكوا والدول العربية«.  متوفر باالإنكليزية والعربية على 

يتّم   http://css.escwa.org   مل  التايل:  املوقع 

على  التجارية   االأحجام  قدّمت  ت�شحيح.   عامل  تطبيق 

�شوء تقارير عاملية.

ملنظمة  املجموعتني  القائمتني  ت�شّم   O+A مالحظة: 

التعاون  ورابطة  االقت�شادي   امليدان  والتنمية يف  التعاون 

االقت�شادي الآ�شيا واملحيط الهادئ ب�شاأن ال�شلع البيئّية

التجارة  الإقليمية  لل�صلع البيئية 

�شافية  م�شتوردة  العربية  الدول  تعّد  االإ�شكوا،  اأجرتها  درا�شة  بح�شب 

للمنتجات البيئية املدرجة يف القوائم التي اقرتحتها منظمة التعاون والتنمية 

مبني  هو  كما  للبرتول  امل�شّدرة  الدول  ومنظمة  االإقت�شادي  امليدان  يف 

للمنتجات  اأي�شًا  �شافية  م�شتوردة  العربية  الدول  وتعّد  اأدناه.   اجلدول  يف 

حواىل  ت�شّدر  االإ�شكوا   دول  اّن  اإىل  االإ�شارة  جتدر  ولكن  بيئيًا.   لة  املف�شّ

20% من انتاجها من املنتجات البيئية املدرجة يف الالئحة O+A  اإىل دول 

اأخرى من دول االإ�شكوا.  وي�شّدر اأكرث من 40% من هذه املنتجات اإىل دول 

اآ�شيوية اأخرى كما هو مبنّي يف الر�شم البياين اأدناه.  يعزز هذا االأمر فر�ص 

تو�ّشع اأ�شواق املنتجات اخل�شراء على ال�شعيد االإقليمي الداخلي وبني بلدان 

اجلنوب.

التجارة ب�شلع O+A مع العامل بح�شب كّل بلد )2005(

الشركاء التجاريني األساسيني في قطاع املنتجات البيئية املفّضلة وحجم جتارة هذه املنتجات في العام 2009 اجلدول رقم 2 

املصدر اجلمارك اللبنانية؛ حسابات وزارة االقتصاد والتجارة بناءاً على قائمة األونكتاد
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  عامود ال�صيوف

من  واإخراجه  لبنان  م�صار  اإنارة      

الظلمة

بقلم جاك �صراف

منذ منت�شف الت�شعينات كان مو�شوع الكهرباء ي�شكل 

وكذلك  والنقابية  ال�شعبية  االو�شاط  لدى  د�شمة  مادة 

لدى ال�شلطة، وذلك مع بدء تفاقم م�شكلة انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع 

خزينة  على  االعباء  وزيادة  االنتاج  يف  التناق�ص  نتيجة  التقنني  �شاعات 

الدولة.

واليوم وبعد اقل من عقدين من الزمن جند ان امل�شكلة هي هي، واحلديث 

عن الكهرباء مل يتغري. كما ان التعاطي مع امل�شكلة القائمة بقي على ذات 

املنوال. فهناك كالم كثري واقرتاحات وم�شاريع حلول ال تعد وال حت�شى، يف 

حني ان التنفيذ بقي ِحربًا على ورق، وال حياة ملن تنادي.

باخت�شار املجتمع اللبناين بكل فئاته مل يعد با�شتطاعه اال�شتماع اىل املزيد 

من  عمل  وور�شة  هنا  من  �شحافيًا  موؤمترًا  يعنيه  يعد  مل  كما  الكالم.  من 

هناك. 

امل�شوؤولية كبرية على الدولة ومن الواجب حتملها، وذلك يكون عرب ال�شروع 

بتنفيذ احللول املقرتحة، او املتاحة الكثرية.  

التي  واالقرتاحات  امل�شاريع  من  كبريًا  كما  وجود  االطار،  واملفارقة يف هذا 

مت و�شعها من قبل ال�شلطات املعنية خالل ال�شنوات املا�شية، كما ان معظم 

وهذه  الكهرباء  مو�شوع  حلل  بها  خا�شة  روؤى  و�شعت  ال�شيا�شية  االحزاب 

امل�شاريع �شبه متطابقة.

اأكرب، مع تردي و�شع الكهرباء والذي  ان هذا الو�شع مر�شح للتطور ب�شكل 

القدمية  املعامل  او�شاع  تردي  مع  ال�شيما  املقبلة  الفرتة  يف  حدوثه  متوقع 

وتراجع امكانياتها على االنتاج ف�شاًل عن ازدياد الطلب. لذلك على ال�شلطة 

اأخذ هذا املو�شوع على حممل اجلد.

بكل  فهي  القطاع،  منها  يعاين  التي  اال�شا�شية  امل�شكلة  تو�شيف  اردنا  اإذا 

 2600 نحو  اىل  بحاجة  لبنان  اأَنّ  اذ  الكهرباء،  انتاج  بنق�ص  تتمثل  ب�شاطة 

ميغاوات يف حني اأَنّ اإنتاجنا ال يتعدى الـ1600 ميغاوات. اأي اننا حاليا بحاجة 

1000 ميغاوات )اخلطة االإ�شالحية لقطاع  اىل زيادة انتاجنا مبقدار نحو 

الكهرباء – حزيران 2009(.

�شرتتفع  الكهرباء  من  لبنان  حاجة  ان  الدويل  للبنك  درا�شة  اأظهرت  وقد 

بحلول العام 2015 لتبلغ حوايل 3000 ميغاواط وهذا يعني ان هناك حاجة 

لزياد الطاقة االنتاجية بواقع 1500 ميغاوات 

)Electricity Sector Public Expenditure Review – World bank – 
January 2008 .(

اإنطالقًا من كِلّ ما تقدم، مَتّ ت�شكيل اجلمعية اللبنانية للطاقة امل�شتدامة 

للنظر بجميع امل�شاكل املتعلقة بقطاع الكهرباء، وللمطالبة بحق املواطن 

باحل�شول على 

الطاقة النظيفة 

 .24/24

والتوعية على 

اأهمية انتاج 

طاقة كهربائية 

بديلة متجددة 

و�شديقة للبيئة، 

والعمل مع ال�شلطات اللبنانية املعنية على اعتماد �شيا�شة كهربائية طويلة 

االمد جتمع بني االنتاج الكهربائي الكال�شيكي واالنتاج الكهربائي باال�شتناد 

اىل امل�شادر الطبيعية املتجددة. ت�شم هذه اجلمعية نخبة من رجال اعمال 

القطاع اخلا�ص. 

حلول  باجتاه  الدفع  هي،  حاليًا  اجلمعية  تبذلها  التي  اجلهود  فان  هنا  من 

ممكنة جتّنب لبنان م�شتقباًل مظلمًا. ال�شيما اأن اأزمة الكهرباء باتت تتجاوز 

املجتمع  نواحي  كل  يف  تت�شببها  التي  االقت�شادية  اخل�شائر  مفاعيلها  يف 

لدى  نق�ص  عقدة  اىل  وامل�شتفحلة  املزمنة  االزمة  هذه  لت�شل  اللبناين، 

املجتمع  يتحملها  التي  امل�شاعفة  التكلفة  عن  ف�شاًل  واملوؤ�ش�شات  املواطنني 

اللبناين.

اأما احلل فهو ي�شتدعي ال�شري على خطني، االول تر�شيد ا�شتهالك الكهرباء، 

والثاين زيادة انتاج الكهرباء اأما من خالل االنتاج الكال�شيكي اأو باال�شتناد 

اىل امل�شادر الطبيعية املتجددة. 

ونحن كجمعية لدينا اقرتاح يف هذا االطار، وهو الدفع باجتاه اعتماد الطاقة 

ال�شم�شية النارة ال�شوارع ومد �شخانات املياه بالطاقة املطلوبة. وهذا بدوره 

يخفف ال�شغط عن معامل االنتاج وير�شد ا�شتخدام الطاقة.

واإ�شتخدام امل�شادر الطبيعية  للبنان االإ�شتفادة من موقعه اجلغرايف  ميكن 

املتجددة )الهواء وال�شم�ص واملياه(، اإذ يتميز بـ300 يوم من ال�شم�ص ومبمرات 

للرياح اأثبت الدرا�شات اأهميتها. كما للبنان موارد مائية كثري تنتهي اأغلبيتها 

يف البحر من دون االإ�شتفادة منها.

اأما بالن�شبة لزيادة انتاج الكهرباء، فالطريقة االوىل هي تقليدية اأي اإن�شاء 

معامل اإنتاج جديدة تعمل على املحروقات )مازوت وفيول( اأو على الغاز.

ويف هذا االطار، نعلن ا�شتعدادنا كقطاع خا�ص للم�شاركة يف اال�شتثمار من 

�شمن ت�شريعات واأنظمة �شفافة ت�شعها الدولة. النه ال يجوز البقاء مكتويف 

انتاج  حمطات  بناء  متويل  على  قادرة  غري  الدولة  كانت  حال  يف  االأيدي، 

ب�شكل  تعتمد  باتت  العراق  ومنها  ان دول جماورة  اال�شارة اىل  مع  جديدة. 

ا�شا�شي على القطاع اخلا�ص يف قطاع الكهرباء ال�شيما يف جمال االنتاج.

وقد اعلنت احلكومة التزامها يف موؤمتر كوبنهاغن حول املناخ، بتنفيذ خطة 

موارد  خالل  من  الكهربائية  لبنان  حاجات  من  املئة  يف   12 ن�شبة  لتوليد 

الدين  �شعد  الوزراء  الرئي�ص  دولة  )خطاب   .2020 عام  بحلول  متجددة 

احلرير خالل موؤمتر كوبينهاغن 2009(.

مركز  اأكد  الكهرباء،  انتاج  م�شادر  تنويع  و�شرورة  اأهمية  اىل  ا�شارة  يف 

تعمل  التعاون  جمل�ص  دول  ان  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االمارات 

بجدية على تنويع م�شادر انتاج الكهرباء وهي لهذه الغاية تتجه نحو االنتاج 

من خالل الطاقة النووية )موؤمتر اأمن الطاقة يف اخلليج يناق�ص تاأثري االأزمة 

– جريدة   2009 الثاين  ت�شرين  احلجار،  العاملية/�شيد  ال�شوق  على  املالية 

االإحتاد(.

تكنولوجيات  بتطوير  املعنية  االطراف  من  املبذولة  اجلهود  فان  ذلك،  ومع 

اطار جعلها جمدية من  تزال يف  ما  العاملي  امل�شتوى  املتجددة على  الطاقة 

الناحية االقت�شادية. وقد بينت الدرا�شات التي متت يف هذا االطار وجود 

فارق بالتكلفة بني انتاج الطاقة ال�شم�شية واالنتاج عن طريق الرياح من جهة 

وانتاج التوربينات الغازية من جهة ثانية. 

لكن اإذا قاربا هذا االمر بالن�شبة للو�شع القائم يف لبنان، فاننا جنده جمديًا 

ال�شيما ان معظم املعامل لدينا تعمل على الفيول واملازوت )وهما ذات تكلفة 

عالية(، يف حني انه ال ميكن ت�شغيل �شوى معمل واحد من املعملني املجهزين 

اىل  ت�شل  متديدات  وجود  لعدم  عمار،  دير  معمل  وهو  الغاز  على  للت�شغيل 

الغاز الطبيعي ال تفي  اأن الكميات املتوفرة من  معمل الزهراين ف�شاًل عن 

بالغر�ص.

االآن على  العمل منذ  بدء  باجتاه  تدفع  ا�شباب عدة  ف�شاًل عن ذلك هناك 

اإنتاج الكهرباء باال�شتناد اىل الطاقة املتجددة، ابرزها:

- التنويع يف م�شادر الطاقة، وتنفيذ تعهدات الدولة يف موؤمتر كوبنهاغن.
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- اأخذ االحتياطات الالزمة جلهة التوقاعات امل�شتقبلية الحتياطات النفط 

والغاز العاملية وامكانية تقل�شها.

- اأخذ االحتياطات من التقلبات التي من املمكن ان تطراأ على ا�شعار النفط 

والغاز وو�شولها اىل م�شتويات قيا�شية جديدة يف امل�شتقبل.

- ا�شتغالل امل�شادر الطبيعية املتجددة واملتوفرة لال�شهام يف خف�ص التلوث 

واملحافظة على البيئة.

يلزم ال�شتغالل  ما  بكل  القيام  ا�شتعداده  القطاع اخلا�ص  يبدي  اأي�شًا  وهنا 

املوارد الطبيعية املتجددة النتاج الكهرباء، من �شمن قوانني �شفافة حتافظ 

على م�شالح الدولة واملواطنني وال�شركات امل�شتثمرة.

يف كل االحوال، ال ميكننا التقدم على اأي م�شار من دون تطبيق قانون تنظيم 

قطاع الكهرباء الذي يحمل الرقم 462 وال�شادر عام 2002، والذي ال ينفذ 

حتى االآن، ال�شيما اإن�شاء الهيئة الناظمة للكهرباء التي على عاتقها كل �شيء.

 وانطالقًا من اأهمية هذا القانون ال�شيما ان�شاء الهيئة الناظمة للكهرباء، يف 

ال�شري قدمًا باالجتاه ال�شحيح ملعاجلة ازمة الكهرباء بكل ابعادها، نطالب 

كل املعنيني بال�شروع يف تنفيذ القانون 462 يف ا�شرع وقت، كما نرى �شرورة 

اال�شا�شية  االمور  بع�ص  بت  �شالحيات  املعنية  والوزارة  احلكومة  اإعطاء 

التي ت�شّهل ال�شري باملعاجلات ريثما يتم اإن�شاء الهيئة الناظمة، النه مل يعد 

باالمكان االنتظار. 

لدعم  قوانني  م�شاريع  اإعداد  اىل  احلكومة  لندعو  الفر�شة  هذه   ن�شتغل 

ال�شم�شية  الطاقة  الهجينة،  ال�شيارات  للطاقة:  املوّفرة  واملعّدات  املنتجات 

لت�شخني املياه واإنتاج الكهرباء، اإلخ... وبذلك ميكننا تخفيف ال�شغط على 

الطرق التقليدية، التخفيف من ال�شرر البيئي وخلق فر�ص عمل جديدة.

امل�صتدامة.  للطاقة  اللبنانية  للجمعية  رئي�صا  يعمل  �صراف  جاك  ال�صيد 

ال�صيد �صراف هو اأي�صا رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة ماليا.

 

َمت هذه املقالة يف ور�صة العمل الوطنية حول املتطلبات لتحقيق التكامل  ُقِدّ

مت  الذي  الكهرباء،  قطاع  لإ�صالح  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  بني 

تنظيمه حتت رعاية دولة الرئي�س نبيه بري رئي�س الربملان اللبناين. 22 

فرباير 2010.

�صالح  ع�صاف،  وليد  ع�صريان،  �صالح  �صراف،  جاك  ال�صادة:  املوؤ�ص�صني  من 

طبارة، البري خوري، يو�صف كنعان، فران�صوا با�صيل، روبار دبا�س، جورج ابو 

جودة.

  القت�صاد الأخ�صر: ال�صبيل اىل النتعا�س

اأزمات  و�شط  ن�شبت  اأزمٌةٌٌ  وهي  احلالية،  واالقت�شادية  املالية  االأزمة  اأدت 

العقود  املحرز يف  التقدم  كبح  اىل  املناخي  والتغيري  والطاقة  واملياه  الغذاء 

االإمنائية  االأهداف  حتقيق  اىل  الرامية  اجلهود  تقوي�ص  واىل  املا�شية 

لالألفية. ويعترب بالتايل مفهوم “االقت�شاد االأخ�شر” اإ�شتجابًة للجهود االآيلة 

اىل اإعتماد نهج خمتلف كليًا الإحقاق االنتعا�ص االقت�شادي يبتعد عن مقاربة 

“االأعمال كاملعتاد” اإىل مقاربة ت�شتنُد اىل الربامج وامل�شاريع البيئية الكفيلة 
با�شتحداث فر�ص العمل وحتقيق النمو االأخ�شر.

البداية،  يف  عامة  برامج  �شكل  االأخ�شر  االقت�شاد  مبادرات  غالبية  تاأخذ 

اقت�شاداتها  الإنعا�ص  التنفيذ  حيز  وت�شعها  املحلية  احلكومات  ت�شممها 

حماية  عن  ف�شاًل  منها  املزيد  وخلق  الوظائف  وحلماية  م�شتدامة  بطريقة 

النظم  تدهور  ومن  الكربون  على  االإعتماد  من  واحلّد  املهم�شة  املجموعات 

التمويل  وتوفري  هذه  املبادرات  قيادة  اىل  وتبادراحلكومات  االيكولوجية. 

الالزم لها عن طريق جمموعة من االآليات الوطنية مبا يف ذلك املدفوعات 

النقدية واحلوافز ال�شريبية و�شن القوانني الداعمة. وبناًء على ذلك، يندرج 

“االقت�شاد االأخ�شر” يف خانة اجلهود الوطنية الهادفة اىل اإجراء تغيري يف 
�شلوكيات كل من القطاعيني العام واخلا�ص.

و�شعت بع�ص الدول اأنظمًة متطورة الإنفاذ قوانني البناء االأخ�شر ولالإ�شتثمار 

اأهدافها املرجوة يف ما يتعلق بالطاقة  يف و�شائل النقل امل�شتدامة ولتحقيق 

اأو  الزراعية  اإنتاجيتها  حت�شني  على  اأخرى  دول  عملت  حني  يف  املتجددة، 

وكّلها  ال�شحي  ال�شرف  وقنوات  املياه  اإمدادات  اىل  الو�شول  فر�ص  تعزيز 

اإجراءات برهنت فعاليتها على امل�شتوى االإجتماعي. 

بيد اأن الو�شول اىل االقت�شاد االأخ�شر بكل ما للكلمة من معنى لن يتم اإال 

اإ�شالحات حملية موؤاتية تت�شمن على �شبيل املثال تخفي�ص  اإعتماد  يف ظل 

الدعم واإ�شالح قوانني ال�شرائب واإحالل امل�شاواة وتعزيز الكفاءة.

مبجموعة  )املعروفة  تقدمًا  االأكرث  الع�شرين  الدول  جمموعة  دول   واإّن 

الع�شرين(، وهي االأكرث ت�شررًا من جراء االأزمة املالية، هي من بني البلدان 

التي اعتمدت، ر�شمت اأو طبقت �شيا�شة اإنتعا�ص قائمة على االقت�شاد االأخ�شر 

االقت�شاد  مبادرات  اأن  اىل  اال�شارة  وجتدر  اقت�شادها.  وتن�شيط  لتعزيز 

االأخ�شر الكثرية التي تطبقها البلدان واالأ�شواق النامية مل تاأخذ حقها بعد 

من النقا�ص والعر�ص. واأطلقت االأمم املتحدة يف خطوة لزيادة الوعي ون�شر 

مفاهيم “التنمية اخل�شراء” مبادرة االقت�شاد االأخ�شر وذلك لدعم الدول 

وت�شجيعها على تطبيق اإجراءات �شديقة للبيئة يف اأن�شطتها االقت�شادية من 

املتجددة  والطاقة  النظيفة  التكنولوجيات  ا�شتخدام  على  الت�شجيع  خالل 

النفايات  اإدارة  حت�شني  عن  ف�شاًل  متكاملة  بطريقة  املائية  املوارد  واإدارة 

وتعزيز و�شائل النقل والبناء اخل�شراء واإ�شتدامة الزراعة واالأحراج. 

االأخ�شر  االقت�شاد  مفهوم  بني  الربط  على  املتحدة  االأمم  مبادرة  وتركز 

لالألفية  االإمنائية  االأهداف  ذلك  يف  مبا  اأخرى  وتنموية  بيئية  ومبادرات 

ومتابعة موؤمتر القمة العاملي للتنمية امل�شتدامة. 

واأظهر موؤمتر االأمم املتحدة حول االأزمة املالية 

التنمية  على  واأثرها  العاملية  واالقت�شادية 

فر�شة  لالأزمة  االإ�شتجابة  يف  اأن   2009 للعام 

لتعزيز مبادرات االقت�شاد االأخ�شر، كما دعت 

جهتها  من  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

التنمية  حول  املتحدة  لالأمم  موؤمتر  عقد  اىل 

ال�شوء على  ي�شلط   2012 العام  امل�شتدامة يف 

التنمية  حتقيق  يف  االأخ�شر  االقت�شاد  اأهمية 

امل�شتدامة والق�شاء على الفقر. 

لهذه  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  ويعمل 

م�شرتك  عمل  فريق  ت�شكيل  طريق  عن  الغاية 
جزر النخل

ن�شكر كليمون تّنوري لتزويدنا بهذه ال�شورة
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حتديد مفهوم »القت�صاد الأخ�صر« يف لبنان : ما هي امل�صاريع 

امل�صنفة خ�صراء؟

ت�شعى احلكومة اللبنانية حاليًا اىل اإدراج مفاهيم »االقت�شاد االأخ�شر« يف 

العديد من القطاعات كالتجارة والبيئة واالإ�شتثمار واملال واملياه والطاقة. وقد 

و�شع م�شرف لبنان خطًة لدعم االإ�شتثمار االأخ�شر تق�شي بتقدمي قرو�ص 

والتجارة  االقت�شاد  وزارة  وتدر�ص  بيئية.  م�شاريع  لتنفيذ  خمف�شة  بفوائد 

ال�شبل الف�شلى لتحرير ال�شلع واخلدمات البيئية يف اإطار ان�شمام لبنان اإىل 

منظمة التجارة العاملية. وت�شعى وزارة الطاقة واملياه من جهتها اىل تعزيز 

يف  م�شتدامة  ا�شتثمارات  لتاأمني  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 

جمايل اإمدادات املياه وال�شرف ال�شحي يف حني اأ�شبح االإ�شتثمار بالطاقة 

املنظمات  حتث  ذلك،  ومبوازاة  املحلية.  ال�شوق  يف  �شيوعًا  اأكرث  املتجددة 

الدولية واجلهات املانحة على االإنتاج النظيف واإ�شتخدام تكنولوجبا مراعية 

البالد.  اأنحاء  وال�شناعة يف كل  الزراعة  بالتنقيط يف  الري  واأنظمة  للبيئة 

ومن هنا �شوؤال يطرح نف�شه: ما هي امل�شاريع التي ميكن اإعتبارها م�شاريع 

خ�شراء يف لبنان؟

يبدو هذا ال�شوؤال للوهلة االأوىل يف اإطار الداللة على هذه امل�شاريع ومتييزها 

اإال اأن اإعتماد �شيا�شة وا�شحة لت�شنيف امل�شاريع اخل�شراء يوؤثر ب�شكل كبري 

االإ�شتثمارات  وا�شتقطاب  لبنان  يف  االأخ�شر«  »االقت�شاد  تعزيز  �شبل  على 

االأجنبية ال�شديقة للبيئة والتفاو�ص يف جتارة ال�شلع واخلدمات البيئية.

ويف ظل غياب حتديد مّتفق عليه عامليًا لت�شنيف ومتييز ال�شلع واخلدمات 

البيئية، يجمع الت�شنيف املركزي للمنتجات التابع لالأمم املتحدة اخلدمات 

البيئية يف خانة واحدة ومن بينها: خدمات ال�شرف ال�شحي ورمي النفايات 

وخدمات التنظيف واخلدمات الهادفة اىل احلد من ال�شو�شاء اأو تلك االآيلة 

غري  البيئية  اخلدمات  من  و�شواها  الطبيعية  واملناظر  الطبيعة  حماية  اىل 

اإذا  ما  حول  البيئية  ال�شلع  حتديد  اىل  الرامي  النقا�ص  ويتمحور  امل�شنفة. 

كانت هذه ال�شلع تقت�شر على تلك امل�شنعة بطريقة مراعية للبيئة ) ك�شناعة 

املنتجات الع�شوية( وهو ت�شنيف اأيدته الدول النامية اأم اأنها ت�شم كل ال�شلع 

التي ت�شاهم بتقدمي خدمات بيئية ) كاملواد الكيمائية وم�شخات املياه( على 

النحو الذي اقرتحته منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية ومنظمة التعاون 

ال  اال�شكوا،  اأجرتها  درا�شة  وبح�شب  الهادئ.  – املحيط  االقت�شادي ال�شيا 

ي�شّدر لبنان و�شواه من البلدان العربية اأيًا من هذه ال�شلع بالرغم من تزايد 

االإنتاج يف كال القطاعني

.) http://www.escwa.un.org/tear/pubs.asp  :مراجعة( 

اأي م�شروع يهدف  باإدراج  ت�شمح  ليونة  اأكرث  لبنان مقاربًة  واعتمد م�شرف 

امل�شاريع  خانة  يف  عليها  ال�شلبية  االآثار  من  التخفيف  اأو  البيئة  حماية  اىل 

بالبناء  مرتبطة  اإ�شتثمارات  امل�شاريع  هذه  تكون  اأن  ميكن  »اخل�شراء«. 

االأخ�شر اأو الطاقة املتجددة اأو ال�شياحة البيئية اأو الزراعة الع�شوية  ف�شاًل 

واإعادة  ال�شحي  وال�شرف  النفايات  اإدارة  جمال  يف  االإ�شتثمارات  عن 

التدوير، اإلخ، �شرط اأن يقدم امل�شرف املعني �شهادًة تفيد اأن امل�شروع �شليم 

بيئيًا. لكن جتدر االإ�شارة اىل اأن تعميم م�شرف لبنان ال يذكر تفا�شيل نظام 

للبيئة.  مراع  امل�شروع  اأن  من  للتاأكد  املتوخاة  املعايري  اأو  ال�شهادات  اإ�شدار 

وعليه، اأميكن اإعتبار امل�شاريع الزراعية التي تعتمد على �شخ املياه اجلوفية 

وماذا  خ�شراء؟  م�شاريع  ا�شتغاللها  يف  اأفرط  االأر�شية  للمياه  خزانات  من 

عن م�شاريع حرق النفايات التي تفرط يف اإ�شتهالك الطاقة وتت�شبب بتلوث 

التكنولوجيات  اأف�شل   « االإ�شتثمار يف  اذًا  ال�شناعات  على  اأيتوجب  الهواء؟ 

كفيل  م�شروع  اأي  يفي  اأم  مدعوم  اأخ�شر«  »قر�ص  على  للح�شول  املتاحة« 

بتح�شني البيئة بالغر�ص؟

يف حني ي�شتمر النقا�ص العاملي حول كيفية التعريف بهذه امل�شطلحات، يجد 

التي ميكن ت�شنيفها يف  امل�شاريع  بنف�شه  اأن يحّدد  اإىل  لبنان نف�شه بحاجة 

ُتعترب املنتديات العاملية والنهج الدولية  خانة امل�شاريع اخل�شراء. ويف حني 

اإر�شاء  لبنان  ي�شتطيع  لن  بها،  يحتذى  مهمة  مراجع  الف�شلى  واملمار�شات 

االأخ�شر  االقت�شاد  جمال  يف  اخلا�ص  م�شاره  حتديد  وال  متما�شكة  �شيا�شًة 

اإال من خالل التن�شيق بني الوزارات والت�شاور بني القطاعني العام واخلا�ص.

املائية  املوارد  ق�صم  كرئي�صة  تعمل  �صرفان  �صو�صاين  كارول  اعداد:  من 

التنمية  �صعبة  يف  القت�صادية  ال�صوؤون  امل�صوؤول  هي  بريينغريو  ووفيدال 

امل�صتدامة والنتاجية يف جلنة الأمم املتحدة القت�صادية والجتماعية 

لغرب ا�صيا )ال�صكوا(.

بني الوكاالت لتقييم مبادرات االقت�شاد االأخ�شر بغية تقدمي نظرة �شاملة لهذا 

االقت�شاد.  من  النوع  هذا  اىل  االإنتقال  كيفية  حول  تو�شيات  واإ�شدار  املفهوم 

وت�شارك جلنة االأمم املتحدة االقت�شادية واالجتماعية لغرب ا�شيا )اال�شكوا( 

 20  + ريو  ملوؤمتر  االإقليمي  التح�شري  مب�شوؤولية  وت�شطلع  هذا  العمل  فريق  يف 

املزمع عقده عام 2020 و�شتحر�ص على اأن يوؤخذ باأراء اأ�شحاب ال�شاأن وذاك 

يف ما يتعلق بالتقدم املحرز وامل�شاكل والتحديات التي تواجهها املنطقة.

معا�صر ال�صوف

اأرز الباروك

ن�شكر كليمون تّنوري لتزويدنا بهذه ال�شورة

ن�شكر كليمون تّنوري لتزويدنا بهذه ال�شورة
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رئي�صيني  حتديني  ب�صاأن  للطاقة  م�صتدامة  حلول    

يواجههما لبنان: العجز يف الكهرباء والقدرة التناف�صية 

ال�صناعية

تعر�ص ن�شرة اخبار التجارة والتنمية ثالث مبادرات يكّمل بع�شها بع�شًا ت�شعى 

كفاءة  م�شروع  ينّفذ  ا�شتخدامها.  جماالت  جميع  يف  الطاقة  كفاءة  تعزيز  اىل 

الطاقة والطاقة املتجددة التو�شيحي لنهو�ص لبنان )CEDRO( حاليًا م�شاريع 

والعمليات  التكنولوجيات  على  واملوؤ�ش�شات  املدين  املجتمع  لُيطلع  تطبيقية 

املتوافرة مثل عمليات القيا�ص الطاقوي »net metering« التي ت�شهم يف احلّد من 

هدر الطاقة الكهربائية.  ومن جهة اأخرى، يعمل املركز اللبناين حلفظ الطاقة 

الطاقة  توفري  وتكنولوجيات  املتجّددة  الطاقة  الأ�شواق  الرتويج  على   )LCEC(

مل�شاعدة  ت�شاركية  مقاربًة   )LCPC( الطاقة  النتاج  اللبناين  املركز  ويعتمد 

ال�شركات يف التحّول اإىل اال�شتخدام الفّعال للطاقة وتعزيز القدرة التناف�شية.

ال تخفى على اأحد العالقة بني االقت�شاد والنمو واإ�شتهالك الطاقة، ففي حني 

يتوقع اأن ي�شهد االقت�شاد اللبناين منوًا اإبتداًء من العام 2010 يتوقع اأي�شًا اأن 

ينجم  املائة.  يف  و6   4 بني  يرتاوح  �شنوي  مبعدل  الكهرباء  على  الطلب  يزداد 

ال�شناعية  املن�شاآت  اأّي  للنمو  االأ�شا�شية  املحركات  عن  الزيادة  هذه  من  ق�شٌم 

الطاقة  كمية  من  املائة  يف   60 ت�شتهلك  التي  واملباين  التجارية  واملوؤ�ش�شات 

الكهربائية املوزعة يف لبنان. 

وبالتايل، تدعو احلاجة اىل اإعتماد مقاربة جديدة واأكرث �شرامة لتلبية حاجات 

لبنان املتزايدة من الطاقة الكهربائية التي يرتجمها العجز احلاد يف الكهرباء. 

لبنان  يف  املوّزعة  الكهربائية  الطاقة  كمية  ترتاوح  الدرا�شات،  الإحدى  فوفقًا 

مبا فيها الطاقة امل�شتوردة بني 2605 و2655 ميغاواط ويعّد الطلب احلايل يف 

ذروته اإذ يقّدر بـ2600 ميغاواط. ولكن على اأر�ص الواقع، ال تلبي كمية الطاقة 

الكهربائية املتوافرة حاليًا هذا الطلب مما ي�شفر عن عجز ما بني  285 و335 

ميغاواط اأو ما يقارب 635 ميغاواط  اذا مل نحت�شب الطاقة امل�شتوردة.

CEDRO)اأنظر  م�شروع   مدير  اأ�شار  الكهربائي،  العجز  تخفي�ص  اإطار  ويف 

اأدناه( ال�شيد ح�شان حراجلي  اىل �شرورة اإن�شاء ثماين معامل للكهرباء بقوة 

واحد  معمل  اإن�شاء  ينبغي  اأنه  يعني  وهذا   ،2030 العام  بحلول  ميغاواط   600

اإ�شتحداث م�شادر جديدة  �شاأن  الذوق كل عامني ون�شف. ومن  بحجم معمل 

للكهرباء اأن ي�شاعد يف حتقيق عدد من االأهداف اأبرزها:

احلالية  امل�شانع  -ا�شتبدال 

الوقت  يف  جديدة  مب�شانع 

الالزم.

�شالمة  هام�ص  �شمان   -

اأن  من  التاأكد  عرب  مالئم 

القدرة االنتاجية تفوق ذروة 

 15 عن  يقل  ال  مبا  الطلب 

اأو20 يف املئة.

الذاتي  التوليد  اإلغاء   -

ي�شكل  الذي  الديزل  لوقود 

عبئًا على اللبنانيني بدفعهم 

ويحدث  للكهرباء  فاتورتني 

�شحة  على  �شلبية  اآثار 

االإن�شان وراحته.

اإاّل اأّن بناء امل�شانع اجلديدة هذه و�شيانتها ي�شتلزم ا�شتثمارات باهظة وهذا ما 

يدفع حراجلي اإىل القول »ان ما يجب القيام به يف امل�شتقبل هو حث كل �شرائح 

املجتمع اللبناين على التخفيف من الطلب على الطاقة من جهة وزيادة كمية 

ينبغي االنطالق من قاعدة  اأنه  يعني  اأخرى«، وهذا  املوّزعة  من جهة  الطاقة 

النظام الت�شل�شلي للطاقة: اأّي الطلب . وي�شيف حراجلي قائاًل: » ي�شتلزم ت�شغيل 

م�شنع ما اأربع اإىل �شت �شنوات بعد اتخاذ القرار باإن�شائه«. 

ويعترب حراجلي اأي�شًا اأنه يتوجب على احلكومة اأن تبلور باأ�شرع وقت ممكن روؤيا 

كفيلة باالإجابة على االأ�شئلة االأ�شا�شية التالية: » اأي نظام للكهرباء نريده للبنان 

يف امل�شتقبل؟ واأي نظام مبقدورنا و�شعه وتطبيقه؟ وكيف ع�شانا نوؤمن توزيعا 

اآمنًا للكهرباء ب�شكل يغذي االقت�شاد؟ واإىل اأي مدى ميكن تنويع موارد توليد 

اأن نوازن بني هذه املتطلبات والتحديات التي يفر�شها  الطاقة؟ وكيف ميكننا 

التغري املناخي اأمام لبنان؟ وما هي م�شوؤولياتنا جتاه اجليل احلايل واالأجيال 

القادمة؟

من ال�شعب االإجابة على هذه االأ�شئلة غري اأن احلكومة اللبنانية �شبق وحّددت 

اإطارًا اأوليًا لل�شيا�شة الوطنية، يرتكز على املر�شوم 462|2000 وعلى االإعرتاف 

القطاع  م�شاهمة  اأمام  الطريق  ميهد  قد  ما  الطاقة  قطاع  اإ�شالح  ب�شرورة 

وزارة  واأ�شدرت  هذا  للطاقة.  تقليدية  وغري  بديلة  موارد  واإ�شتخدام  اخلا�ص 

من  �شل�شلة  �شمن  اإلزامية  غري  حرارية  موا�شفات  والنقل  العامة  االأ�شغال 

التدابري الهادفة اإىل حفظ الطاقة يف املباين، وتن�شوي هذه اخلطوة حتت لواء 

املباين.  كما  للطاقة يف  الفّعال  باال�شتخدام  املتعلق   املذكورة  الوزارة  برنامج 

وتعهدت احلكومة موؤخرًا خالل قمة كوبنهاغن حول التغري املناخي با�شتبدال 

12 يف املئة من م�شادر الطاقة يف لبنان مب�شادر متجّددة بحلول العام 2020.

حراجلي  طرحها  التي  الت�شاوؤالت  وتاأتي 

الطاقة  ن�شاطات م�شروع كفاءة  �شياق  يف 

لنهو�ص  التو�شيحي  املتجددة  والطاقة 

االأمم  لربنامج  التابع   )CEDRO( لبنان 

لبنان،  يف   )UNDP( االإمنائي  املتحدة 

والذي ي�شرف حراجلي على اإدارته.  يلعب 

ومنظمات  مانحة  وجهات  اأخرى  دولية  منظمات  مع  بالتن�شيق  الربنامج  هذا 

غري حكومية دورًا قياديًا يف م�شاعدة احلكومة اللبنانية على و�شع ا�شرتاتيجية 

وطنية م�شتدامة للطاقة من �شاأنها اأن تكمل برنامج اإ�شالح قطاع الطاقة الذي 

و�شعته احلكومة وتعّززه.

واملياه، يعترب  الطاقة  CEDRO ووزارة  بال�شراكة بني م�شروع  يتعلق  اأما يف ما 

حراجلي اأن هذا امل�شروع منوذج يقتدى به ال �شيما وانه يتم التخطيط ال�شتحداث 

رئي�شية )�شيتم  موؤ�ش�شة حكومية  ال�شوئية يف  الفلطائية  الطاقة  ب�شاأن  م�شروع 

االإعالن عنه يف ما بعد(. ويتوقع اأن يزود هذا امل�شروع امل�شتهلكني بالتكنولوجيا 

الفلطائية ال�شوئية التي توّلد ما يكفي من الطاقة لتلبية حاجاتهم. ويف الوقت 

ال�شبكة  اىل  امل�شتخدمة  غري  الطاقة  اإعادة  اإمكانية  امل�شروع  هذا  يتيح  عينه، 

م�شتخدم  فيتمكن  الذروة(  فرتات  خارج   ( القليل  االإ�شتخدام  فرتات  خالل 

العملية  بالفائدة على كل املعنيني. وتعرف هذه  اإ�شتغاللها مما يعود  اآخر من 

تبيان  اىل   CEDRO برنامج  و�شيبادر   »net metering« الطاقوي  بالقيا�ص 

على  الإ�شتخدامها  متهيدًا  واالداري  التقني  امل�شتويني  على  وفعاليتها  منافعها 

نطاق اأو�شع. وجتدر االإ�شارة اىل اأن �شندوق اإعادة تاأهيل لبنان يوؤّمن التمويل 

الالزم مل�شروع CEDRO عن طريق هبة تقّدمها احلكومة االإ�شبانية.

حراجلي  وي�شيف 

نهاية  يف   « موؤكدًا: 

الفر�ص  املطاف، 

كثرية يف لبنان للقيام 

باجتاه  نوعية  بقفزة 

اأكرث  للكهرباء  نظام 

اىل  نظرًا  اإ�شتدامة 

االإ�شتثمارات  �شخامة 

االأهم  لكن  الالزمة«. 

االلتزامات  اأّن  هو 

التي اأعلنتها احلكومة 

قمة  يف  اللبنانية 

تكون  »قد  كوبنهاغن 

»بداية ل�شيغة جديدة«، لكن ينبغي اأن يعمل اأي برنامج على حتقيق االأهداف 

االقت�شادية واالجتماعية والبيئية ومنها:

تركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية في مستشفى 
الهرمل احلكومي.  التقط  مشروع سيدرو هذه الصورة

طالب من ثانوية حوش احلرمي في البقاع مجتمعون حول آلة 
للفولطائية الضوئية متّ تركيبها في مدرستهم.  إلتقط مشروع 

سيدرو هذه الصورة
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متو�شط  مع  اأقّله  لتتطابق  الكهرباء  على  املفرو�شة  التعريفات  توحيد   •
تعاين  التي  االأ�شر  حماية  على  احلر�ص  مع  الكهرباء  وتوزيع  انتاج  تكاليف 

من فقر يف الوقود.

الذاتي  التوليد  واإيقاف  االأوقات  كل  يف  معقولة  باأ�شعار  الكهرباء  • توفري 
املجاالت  يف  خا�شًة  جديدة  عمل  فر�ص  اإ�شتحداث  عن  ف�شاًل  للكهرباء 

املراعية للبيئة.

املتمركزة.« وامللّوثات  الدفيئة  غازات  اإنبعاثات  من  • التخفي�ص 

املركز اللبناين حلفظ الطاقة )LCEC(: يوؤدي دورًا اإر�صاديًا 

يف ميدان القت�صاد الأخ�صر

يف  الطاقة  حلفظ  اللبناين  املركز  اأن�شئ 

العاملي  البيئة  مرفق  من  بتمويل   2002 العام 

)GEF( ووزارة الطاقة واملياه يف لبنان وباإدارة 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي. يقّدم املركز 

ويح�شد  املذكورة  للوزارة  التقني  الدعم 

ا�شتخدام  تر�شيد  �شبيل  يف  املوؤ�ش�شات  جهود 

الطاقة املعّدة لال�شتهالك النهائي والطاقات 

املتجّددة.   واإن حتقيق هذه االأهداف ي�شاعد 

ا�شتخدام  ن�شبة  رفع  اإىل  الرامي  هدفها  حتقيق  يف  اللبنانية  احلكومة 

الطاقات املتجددة اىل 12 يف املائة بحلول العام 2020.

عن  وم�شتدامة  ملمو�شة  �شاملة  منافع  �شمان  اىل  اأي�شًا  املركز  وي�شعى 

طريق احلّد من تزايد الطلب على الطاقة يف خمتلف القطاعات وبالتايل 

احلد من اإنبعاثات غازات الدفيئة على املدى البعيد علمًا اأن لبنان ي�شاهم 

بن�شبة0.70 يف املائة من جمموع االنبعاثات هذه وتبلغ ح�شته من اإنبعاثات 

ثاين اأوك�شيد الكربون اىل ما يقارب 14.161 كيلوطن �شنويًا.

منذ انطالقته، يدير املركز برناجمًا للتدقيق الطاقوي. ومنذ العام 2005، 

كّثف املركز ن�شاطاته وقد اأجرى اأكرث من 120 درا�شة تقييمية ملبان ومرافق 

عامة. تتوىل هذه الدرا�شات �شركات موؤهلة للتدقيق الطاقوي تعمل باإر�شاد 

الطاقة  حلفظ  اإجراءات  تقرتح  وهي  بوا�شطته،  للتدريب  وتخ�شع  املركز 

كفيلة بتوفري 10.1 جيغاواط �شنويًا وبالتايل توفري حواىل 10 ماليني دوالر 

اأمريكي كما يتبني من الر�شم التايل:

جنح املركز على مدى ال�شنوات االأربع املا�شية يف ا�شتحداث �شوق للتدقيق 

الطاقوي من خالل دعم تاأ�شي�ص �شركات موؤهلة للقيام بالتدقيق الطاقوي 

وتدريب مهند�شني متخ�ش�شني بالتدقيق الطاقوي. ومن جهة اأخرى، اأطلق 

املركز باالإ�شرتاك مع �شركة MEDCO  اللبنانية للنفط برناجمًا حول كفاءة 

الطاقة يف املنازل وهو برنامٌج يقدم درا�شات حتليلية ب�شاأن اأمناط اإ�شتخدام 

الطاقة واملياه يف املنازل.

الطاقة  �شوق  تطوير  يف  اأ�شا�شي  بدور  املركز  اإ�شطلع  ذلك،  عن  ف�شاًل 

ت�شم  واأ�شبحت   2005 العام  ت�شاعف حجمها منذ  اإذ  ال�شم�شية احلرارية 

�ص املركز موارد اإ�شافية لتطوير  اليوم اأكرث من اأربعني موؤ�ش�شة. و�شيخ�شّ

العاملي  البيئة  مرفق  قبل  من  مقّدمة  مالية  م�شاعدات  عرب  القطاع  هذا 

GEF(( بهدف احلفاظ على م�شتوى املبيعات البالغ خم�شني األف مرت مكعب 
�شنويًا حتى العام 2014.

ومن هنا، تعترب م�شاريع ت�شخني املياه على الطاقة ال�شم�شية من اأبرز اأن�شطة 

املركز، وهي ت�شجع على ترويج هذه املنتجات يف االأ�شواق اللبنانية.  يوؤمن 

وتربعات  هبات  بف�شل  تنفذ  التي  امل�شاريع  على  التقني  االإ�شراف  املركز 

ال�شراكات مع  اأثمرت  االأ�شا�شية. وقد  املانحة  ثنائية مع اجلهات  و�شراكات 

2000 جهاز لت�شخني  احلكومات ال�شينية وال�شويدية واليونانية عن تقدمة 

التي  املناطق  واىل  املحرومة  اجلنوب  مناطق  اىل  بغالبيتها  منحت  املياه 

ت�شررت جراء حرب متوز 2006 اأي املناطق احلدودية وقرى اجلنوب واأجزاء 

من �شهل البقاع و�شاحية بريوت اجلنوبية. وتوفر هذه امل�شاريع جمتمعًة ما 

يقارب 3000 اآالف ميغاواط �شنويًا خا�شًة اأن احلكومة اليونانية ت�شعى اىل 

اإن�شاء مرافق اإختبار دائمة للطاقة ال�شم�شية احلرارية يف بريوت وتطويرها.

ويعمل املركز حاليًا مع م�شرف لبنان ووزارة املالية على الرتويج للح�شاب 

الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة املتجددة )NEEREA( بهدف تقدمي الدعم 

املتجددة عرب قرو�ص ال  والطاقة  للطاقة  الفّعال  اال�شتخدام  مل�شاريع  املايل 

تخ�شع لفوائد. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار ال�شعي اىل تطوير �شوق الطاقة 

يف لبنان لكي تتمكن من االإنتقال بنجاح اىل التكنولوجيات الفعالة والنظيفة 

مما قد يوؤدي يف مرحلة تالية اىل تخفيف الطلب واحلّد من عجز الكهرباء.

املركز اللبناين لنتاج الطاقة )LCPC(: حتقيق انتاج اأنظف 

يف طريق ال�صعي ايل تعزيز القدرة التناف�صية

يرتكز مبداأ االنتاج النظيف اأو االنتاج الفّعال الهادف 

التي  الفر�شية  على  التناف�شية،  القدرة  تعزيز  اإىل 

تق�شي باأنه با�شتطاعة املنتجات والتكنولوجيات التي 

املزيد  توؤمن  اأن  الرئي�شية  املوارد  توفري  يف  ت�شاهم 

بالتايل  وتخوّلها  لل�شركات  )املالية(  املرونة  من 

االإ�شتثمار يف ن�شاطات اأخرى مّما يعّزز من قدراتها 

التناف�شية ويحّد من خطر تعر�ص البيئة للمزيد من 

اإرتباطًا وثيقًا باملحافظة على البيئة  االأ�شرار. وعليه ترتبط فعالية االنتاج 

والتنمية الب�شرية.

واإّن اإ�شرتاجتيات االنتاج النظيف التي غالبًا ما ت�شتوجب اإ�شتثمارات �شغرية 

وحمدودة تن�شح ال�شركات اأو املوؤ�ش�شات التجارية بالتدقيق ب�شكل معّمق  مبا 

يلي:

خّطر  من  التخفيف  من  ال�شركة  لتتمّكن  تختارها،  التي  االأولية  املواد   •
الت�شّمم الذي قد ينجم عن عملياتها ومنتجاتها.

• �شري عملية االنتاج واخلدمات، لتتمكن ال�شركة من توفري ا�شتعمال املواد 
االأولية  وا�شتهالك الطاقة ومن احّلد من االإنبعاثات وكمية النفايات وجميع 

م�شادر ال�شموم.

• املنتجات النهائية، لتتمّكن ال�شركة من التخفيف من االآثار ال�شلبية التي 
قد حتدث يف اأي مرحلة من مراحل االنتاج مبا يف ذلك عملية التخّل�ص من 

املنتجات.

النظيف )LCPC( يف معهد  اللبناين لالنتاج  اأن�شئ املركز   ،2002 العام  يف 

لالأمم  التابعة  ال�شناعية  التنمية  منظمة  من  مببادرة  ال�شناعية  البحوث 

املتحدة. ومذّاك يعمل املركز على ن�شر ثقافة االنتاج النظيف بني ال�شركات 

اأن�شطة  واملتو�شطة احلجم. ومن  ال�شغرية  ال�شركات  اللبنانية مبا يف ذلك 

امل�شانع،  يف  اأنظف  اإنتاج  اعتماد  اأهمية  حول  التوعية  الرئي�شية:  املركز 

اأو  امل�شانع  داخل  االنتاج  فعالية  حتقيق  يف  ت�شاعد  التي  التقنيات  وتطبيق 

اإجراء الدورات  يف مواقع العمل )اإجراء درا�شات جدوى مثاًل( ف�شاًل عن 

ذات  وال�شيا�شات  التقنية  بامل�شائل  يتعلق  ما  يف  القدرات  وبناء  التدريبية 

ال�شلة.

ووفقًا لالإح�شاءات التي ن�شرها املركز اللبناين لالنتاج النظيف، مّت اإعتماد 

اأنظمة تراعي االنتاج االأنظف على نطاق وا�شع يف جممل القطاعات لتطال 

25 �شركة لبنانية �شغرية ومتو�شطة احلجم اأي ما يعادل فعليًا توفري �شنوي 

يقدر باأكرث من مليون دوالر. فعلى �شبيل املثال، قامت �شركة لت�شنيع االأغذية 

ال�شرق  اىل  تقليدية  لبنانية  منتجات  ت�شدر  �شركٌة  وهي  الزلقا  منطقة  يف 

االأو�شط وبع�ص البلدان االوروبية واالأفريقية واالمريكية ال�شمالية بالتعاون 

 



• �صفحة 12  2010 ن�صرة الـتـجــارة والـتـنـمـية • ني�صان 

مع املركز بتقييم عملياتها.  واأ�شدر م�شت�شارو املركز عددًا من التو�شيات �شملت �شرورة اإ�شتخدام نظام مراوح مربجمة زمنيًا وتركيب خزانات ت�شمح باإعادة 

تدوير املياه. 

 وبف�شل ذلك متّكنت ال�شركة من تخفي�ص قيمة فاتورة الطاقة وبالتايل تراجعت نفقاتها بقيمة 48 األف دوالر من جممل نفقاتها مع العلم اأن قيمة اال�شتثمار 

االأ�شلي قّدرت بـ37 األف دوالر اأمريكي. وقدم املركز امل�شاعدة اأي�شًا مل�شنع يف بكفيا يعمل يف جمال انتاج علب الكرتون املمّوجة. فبعد �شل�شلة من الزيارات 

للموقع وعدد من ور�ص العمل طبقت ال�شركة تو�شيات املركز مبا فيها اإ�شتخدام حمّركات موّفرة للطاقة. بلغت كلفة هذه الن�شاطات27 األف دوالر اأمريكي 

واأدت باملقابل اىل توفري 75 األف دوالر اأمريكي.

املركز  الطاقة وعلي يعقوب، مدير  للحفاظ على  اللبناين  املركز  الطاقة من  �صحادة، مهند�س متّخ�ص�س يف  نادر حاج  املقال  اأي�صًا يف �صياغة هذا  �صاهم 

اللبناين لالنتاج الأنظف
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