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خالل فرتة جيل واحد، شهدت دول جملس التعاون اخلليجي1، منواً اقتصادياً وسكانياً متزايدين، مما 
أحدث ضغوطات كبرية على منوذج االقتصاد اخلطي السائد الذي يعتمد على سلسلة من املراحل 

تتضمن احلصول على املواد ومن مث اإلنتاج واالستخدام والتحويل إىل خملفات. 
تقوم املنطقة باستنفاذ مواردها مبعدالت متسارعة مع توليد كميات غري مسبوقة من املخلفات 

واالنبعاثات، مما يسبب أضراراً اجتماعية واقتصادية وبيئية.
وقد بدأت دول جملس التعاون اخلليجي بالبحث عن حلول مستدامة، على غرار اعتماد املوارد 

البديلة للطاقة واحلد من االستهالك املفرط للثروات الطبيعية وتوسيع جهود إعادة التدوير، وبالرغم 
من ذلك، فإن عكس منط التنمية احلايل يتطلب مقاربة شاملة. لذا جيب على دول املنطقة اعتماد 

مفهوم االقتصاد الدائري وتأسيس منط متماسك لتحقيق النمو املستدام. ويتطلب ذلك إنشاء 
دورات مغلقة للمواد على امتداد سلسلة القيمة لإلنتاج واالستهالك، والتعامل مع املخلفات 

كتسرب للقيمة جيب جتنبه.
وضع مركز الفكر تعريفاً إلطار االقتصاد الدائري مبنياً على 3 مبادئ تتضمن تعزيز االستهالك 

األمثل للموارد احملدودة، وتوسيع استخدام املنتج إىل أقصى حد، واستعادة املنتجات الثانوية 
واملخلفات. ويف ظل ارتفاع عدد سكان املدن الرئيسية وتوسع خمططاهتا يف دول جملس التعاون 

اخلليجي، فإن اجلهود جيب أن ترتكز على بناء البيئة واملواصالت واألسر.
ومن خالل هذا االقتصاد الدائري، تستطيع دول اخلليج توفري ما يقارب 138 مليار دوالر حبلول 

2030، أي ما يوازي 1 % تقريباً من الناتج احمللي اإلمجايل الرتاكمي للمنطقة يف الفرتة بني 2020 
لغاية 2030. وميكنها أيضاً ختفيض االنبعاثات مبقدار 150 مليون طن، أي ما يوازي نظرياً إمجايل 

انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون يف هولندا عام 2015 2.
ويتوجب على دول جملس التعاون اخلليجي إنشاء إطار حملي مع تأسيس جملس اسرتاتيجي لقيادة 

التحول حنو االقتصاد الدائري، ومن الضروري أيضاً تعريف اجملتمع احملّلي على اآلثار البيئية لعاداهتم 
االستهالكية. وجيب يف النهاية أن تكون احلكومات منوذجاً حيتذى به من خالل تغيري أساليبها 

املتبعة يف اإلدارة واالستهالك. 

امللخص التنفيذي
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مع مواصلة دول جملس التعاون اخلليجي ترسيخ مكانتها بني الدول 
املتقدمة يف العامل، باتت تواجه اليوم بعض التحديات ذاهتا املرافقة 
للنمو. ومع هذا التطور االقتصادي املتنامي، شهدت املنطقة منواً 
سكانياً بوترية متسارعة، وحتديداً يف املدن. ويف نفس الوقت، ال 

تزال اقتصادات تلك الدول تعتمد بشكل كبري على املوارد الطبيعية 
احملدودة. وبالتايل، فهي حباجة إىل االنتقال سريعاً إىل منوذج بديل 

حيقق االستدامة والكفاءة يف استخدام املوارد. 

حتمية توقف نموذج مسار اإلنتاج ذو االتجاه الواحد

كي تتمكن من احلفاظ على معدالت منوها القائمة، ينبغي على دول 
جملس التعاون اخلليجي االنتقال بعيداً عن مسار اإلنتاج ذو االجتاه 

الواحد، والذي يوصف على النحو التايل »احلصول على املواد ومن 
مث اإلنتاج واالستخدام والتحويل إىل خملفات« )انظر الشكل 1(. 
يعترب منوذج االقتصاد اخلطي، والذي ُعمل به منذ الثورة الصناعية، 

هو طريٌق ذو اجتاه واحٍد لإلنتاج، مما يوّلد ضغطاً على املوارد 
الطبيعية احملدودة، ويؤدي إىل إنتاج كٍم ضخٍم من املخلفات. 

ويوجد هنالك عدة نقاط ضعف يف هذا النموذج، هي أن استخدام 
املواد وفقاً هلذا النموذج يتمتع باخنفاض درجة الكفاءة، وال يسمح 

بتمديد فرتة صالحية استخدام املنتج إىل أقصى حد، كما أن 
املخلفات النامجة عن عمليات اإلنتاج وما بعد االستهالك، ال يتم 

إعادة استخدامها.

ويف النموذج اخلطي، تواجه العديد من املوارد الطبيعية الضرورية 
لصناعات اليوم، احتمالية حدود العرض. ويف الواقع، هنالك مثانية 
معادن ُصنفت من قبل االحتاد األورويب بأهنا عناصر أساسية لبعض 
صناعات التكنولوجيا، مثل املركبات الكهربائية، والطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح، واإلضاءة؛ تواجه احتمالية النفاذ يف املستقبل القريب، 
مبا يف ذلك معدن الغاليوم )Ga( املستخدم يف صناعة شاشات 

LCD وLED وألواح الطاقة الشمسية 3.

إن الشركات واالقتصادات اليت تعتمد على مثل هذه املوارد الطبيعية 
النادرة، هي أكثر ُعرضًة لتقلبات األسعار النامجة عن االنقطاعات يف 
إمداد هذه املوارد. وبالتايل، يؤدي ذلك إىل خماطر اقتصادية بالنسبة 

للبلدان، وضعف النمو االقتصادي وارتفاع التنافسية بالنسبة 
للشركات.

مناذج االقتصاد الدائري تضمن االستدامة والتوظيف الكفؤ للموارد

الشكل 1: نموذج اإلنتاج الخطي ذو االتجاه الواحد ينتج »المخلفات« ومن الحتمي انتهاؤه 

املصدر: سرتاتيجي&

التحويل إلى مخلفاتاالستخداماإلنتاجالحصول على المواد
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واحلال مشابٌه لوضع املوارد الطبيعية يف دول جملس التعاون اخلليجي، 
إذ أن املوارد الطبيعية يف املنطقة مهددة بالنفاذ هي األخرى، نظراً 

لعدم استدامة املمارسات االستهالكية القائمة، ال سيما وأن 
معدالت استهالك الطاقة يف املنازل، هي األعلى على مستوى العامل. 

)انظر الشكل 2(.

ومن ناحية أخرى، يتم استخراج املياه اجلوفية بكثافة عالية لتليب 
االحتياجات الزراعية واملدنية والصناعية املتنامية. وتتمتع كل من دولة 
الكويت واململكة العربية السعودية بأحد أعلى معدالت استهالك املياه 
يف العامل، إذ يصل معدل استهالك الفرد الواحد إىل أكثر من 300 لرت 
يف اليوم 4. إذ أشارت دراسة أعدها معهد املوارد العاملية، لقياس نسبة 
سحب املياه اجلوفية إىل نسبة إمدادات املياه لكل بلد، أن الدول الستة 
املؤلفة جمللس التعاون اخلليجي، تأيت بني دول العامل التسع اليت يتوقع هلا 

أن تعاين من نقص حاد من املياه حبلول العام 2040 5.

وبنجم عن منوذج االقتصاد اخلطي هذا، خملفات هلا آثار سبيلة على 
االقتصادات والبيئة واألفراد. وتشمل املخلفات املواد اليت يتم التخلص 

منها أو تلك غري املستخدمة، فضالً عن االنبعاثات. وأشار البنك 
الدويل إىل أن املخلفات الصلبة للمدن، وصلت يف العام 2012 إىل 

1.3 مليار طن عاملياً، وأهنا قد تصل إىل 2.2 مليار طن سنوياً حبلول 
العام 2025 6.  فيما أشارت منظمة الطاقة الدولية يف تقرير هلا، إىل 

ارتفاع حجم انبعاثات الكربون املرتبطة بالطاقة إىل مستوى قياسي بلغ 
32.5 جيجا طن يف عام 2017، بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة 
وتباطؤ حتسينات كفاءة الطاقة 7. هذا وتعد البصمة الكربونية لدول 
جملس التعاون اخلليجي، من األكرب بني نظرياهتا على مستوى العامل، 
مع وجود مخسة من دول جملس التعاون اخلليجي يف املراكز العشرة 

األوىل )من أصل 142 دولة( يف عام 2015 عند مقارنتها بعدد 
السكان  8.

من املتوقع أن يرتفع إمجايل ناتج النفايات يف املنطقة من 94 مليون 
طن يف عام 2015، إىل 120 مليون طن حبلول عام 2020 9، 

وهذا االرتفاع سيكون له عواقب مادية، إذ مل تعد السلطات البلدية 
قادرة على التعامل مع هذا الكم من املخلفات عرب االسرتاتيجيات 

احلالية ملكبات النفايات. وبشكل عام، تراوحت معدالت إعادة 
التدوير يف دول جملس التعاون اخلليجي، من 10 باملائة تقريباً يف 

اململكة العربية السعودية 10، فيما تصل إىل حنو 30 باملائة يف أبوظيب 
يف عام   112016، أي أقل بكثري من متوسط االحتاد األورويب 

البالغ 46 باملائة يف عام 2016 12.

الشكل 2: تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدالت استهالك الطاقة في المنازل والوقود في النقل والمواصالت

Source: Enerdata; World Bank; Strategy& analysis
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استدامة الموارد عبر نموذج االقتصاد الدائري

مقارنة بنموذج االقتصاد اخلطي، توضحت أمهية االقتصاد الدائري 
كبديل أكثر استدامة، مما جذب االهتمام والدعم من احلكومات 

على مدار العقدين املاضيني.

منذ بداية القرن العشرين، اقرتح خرباء االقتصاد مناذج اقتصادية 
خمتلفة هبدف احلفاظ على املوارد احملدودة واحلّد من حجم 

املخلفات، عن طريق تغيري كيفية قيام االقتصاد باستخراج املوارد، 
وإنتاجها، واستهالكها، وإعادة استخدامها. ومت استيحاء هذه 
النماذج من دورة احلياة يف الطبيعة 13، اليت حتدث حلقة مغلقة 

لدورة املوارد. ومن هنا جاء اسم »االقتصاد الدائري«.

وقام مركز الفكر بوضع أطار متكامل لالقتصاد الدائري، حيكمها 
ثالثة مبادئ رئيسة، هي االستفادة من املوارد الطبيعية احملدودة 
على الوجه األمثل، واستخدام املنتج إىل أقصى حد، واسرتداد 

املنتجات الثانوية واملخلفات. إن مفهوم االقتصاد الدائري يتطلب 
مسامهة كافة أصحاب املصاحل، مبا يف ذلك املصّنعني واملوزعني 

واملستهلكني واحلكومات؛ كما ميكن تطبيقه يف خمتلف القطاعات، 
من صناعة األطعمة واملشروبات، الرعاية الصحية والضيافة 

واإلنشاءات وغريها من اجملاالت. وبشكل عام، فإن التحّول 
لنموذج االقتصاد الدائري يعين تغيري طريقة احلصول على املوارد 

وتصميم املنتجات وتصنيعها وتوزيعها واستخدامها وطرق 
التخلص من خملفاهتا )انظر الشكل 3(.

الشكل 3: يخلق االقتصاد الدائري حلقة مغلقة تضم استخدام الموارد ودورة حياة المنتجات واسترداد المخلفات

&Source: Strategy
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تصنيع
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المواد األولية

تحسين استخدام
الموارد

استعادة المنتجات
الثانوية و المخلفات

استخدام المنتج
إلى أقصى حد



7

االستفادة من الموارد المحدودة على الوجه األمثل

يتطلب رفع مستوى كفاءة املوارد احملدودة إجراء تغيريات ضمن 
مرحلة اإلنتاج، مبا يف ذلك:

استخراج املوارد بطريقة دائرية: األمر الذي يعين استبدال املواد 	 
احملدودة بأخرى متجددة ومواد عضوية .

وضع االستدامة يف قلب التصميم: يتوجب على املصّنعني 	 
اختيار املواد اخلام املناسبة، وتصميم منتجاهتا مبا يسّهل عملية 

تفكيكها، وإعادة استخدامها، وإصالحها، و/أو إعادة 
تدويرها لألفضل )أي إعادة استخدامها يف صناعة منتجات 

ذات جودة أو قيمة أعلى من املادة األصلية(. فعلى سبيل 
املثال، تقوم بلدية مدينة أودينس الدمناركية، بتصميم املباين 

السكنية على حنو يوظف كماً أقل من املواد الكيماوية، فضاًل 
عن استخدام املواد البديلة، مبا يف ذلك الصوف الصخري 
للعزل، ومصابيح )LED( يف اإلضاءة، واستخدام الطاقة 

الشمسية يف التدفئة 14.

استخدام املوارد بكفاءة أعلى. ويقتضي هذا األمر احلّد من 	 
استخدامات املوارد احملدودة وحجم املخلفات النامجة عن 

عمليات اإلنتاج.

استخدام المنتج إلى أقصى حد

يتطلب هذا األمر إجراء تغيريات على عمليات اإلنتاج والتوزيع، 
كما يلي:

تقدمي املنتجات كخدمات، أي حتويل املنتجات الفعلية إىل حزم 	 
خدمية، فبداًل من بيع املنتجات عرب صفقات منفردة، تعمل 

اجلهات املصّنعة واملوزعة على إبرام عقود مع عمالئها لتزودهم 
باملنتج وصيانته، واستبداله أو استعادته يف هناية املطاف. فعلى 

سبيل املثال، تقدم شركة »فيليبس« )Philips( خدمة »باي 
بري الكس« )pay per lux(، أو املنتج كخدمة، حيث 
تدفع الشركات رسوماً دورية مقابل احلصول على اإلضاءة 
كخدمة، بداًل من شراء املصابيح الكهربائية بشكل مباشر. 
وهكذا، حتتفظ شركة »فيليبس« مبلكية منتجات اإلضاءة 

وتتوىل تصميمها وتركيبها وصيانتها وحتديثها. وعند االنتهاء 
من استخدام تلك املنتجات، أو انتهاء فرتة العقد، تستطيع 

الشركة اسرتداد منتجاهتا، وإعادة تدويرها، واستخدامها يف 
أغراض أخرى 15.

املشاركة: أن تبين مفهوم املشاركة لألصول املعمرة كالسيارات 	 
والغرف واملعدات، يقلل احلاجة إىل شراء منتجات جديدة أو 
امتالك منتجات فعلية، كما أهنا تطيل عمر استخدام املنتجات.

حتسني االستخدام: أي استخدام املنتجات بطريقة حتافظ على 	 
خواصها األصلية وتضمن استمراريتها.

إعادة االستخدام/ إعادة التوزيع: إن إعادة استخدام أو إعادة 	 
توزيع املنتجات املستعملة واململوكة سابقاً من شأنه إطالة 

عمرها االفرتاضي. فعلى سبيل املثال، تتوىل شركة »أتش يب« 
)Hewlett-Packard )HP(( عمليات الصيانة أو 

حتديث وإعادة بيع املنتجات والقطع املستعملة، لتمنحها حياة 
إضافية 16.

استرداد المنتجات الثانوية والمخلفات

إن إكمال دورة حياة املنتجات من شأنه احلول دون فقدان القيمة، 
وينطبق هذا املفهوم على مرحليت اإلنتاج واالستهالك:

 جتديد املنتجات وإعادة تصنيعها: تغدو املنتجات وأجزائها 	 
أكثر قيمة ومن املمكن إعادة استخدامها يف حال مت جتديدها أو 

إعادة تصنيعها، األمر الذي حيول دون إعادة تدويرها 
كمنتجات أقل قيمة.

إعادة التدوير من مرحلة التصنيع: باإلمكان اسرتداد املنتجات 	 
الثانوية واملخلفات من مرحلة التصنيع، ومن مث إعادة إدخاهلا 
يف عملية التصنيع، فتعمل هذه املمارسة على إدخال التدوير 

يف مرحلة مبكرة من عملية اإلنتاج. وعلى سبيل املثال، 
باإلمكان استخدام احلرارة النامجة عن األفران يف توليد الطاقة 
الكهربائية أو يف تدفئة املنازل. ومن جهة أخرى، تقوم شركة 

»يب أيه أس أف« )BASF(، وهي أكرب شركة منتجة 
للمواد الكيماوية على مستوى العامل، باسرتداد خملفات 

عمليات اإلنتاج اليت ال ميكن إعادة تدويرها، وتستخدمها يف 
إنتاج اخلرسانة اخلضراء. وبذلك، حتّد الشركة من حجم 

الطاقة املستخدمة وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون، يف الوقت 
الذي حتول فيه دون إرسال املخلفات إىل مكبات النفايات 
17. وبدورها، تقوم شركة »ديل« )Dell( بتوظيف املواد 

البالستيكية املستخدمة يف منتجات التكنولوجيا اليت مت 
اسرتدادها يف جهود إعادة التدوير 18.

إعادة التدوير يف مرحلة االستهالك: باإلمكان اسرتداد املواد 	 
املهملة عقب استهالكها، ومن مث إعادة استخدامها كمنتجات 

 )IKEA( »جديدة. فعلى سبيل املثال، تقوم شركة »إيكيا
بصناعة بعض منتجاهتا بالكامل من اخلشب و/أو القوارير 

البالستيكية املعاد تدويرها 19.
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يف إطار سعيها حنو االستدامة، وضعت دول جملس التعاون 
اخلليجي حزمة من األهداف، من ضمنها توليد الطاقة املتجددة 
وإعادة التدوير. ومع ذلك، ال زالت هذه الدول تفتقر إىل هنج 

شامل لرفع مستوى تفعيل االقتصاد الدائري، وفقاً ملبادئه الثالث 
ضمن اجملاالت الرئيسة مثل الطاقة واملياه واملخلفات العضوية. 

ومن خالل تبنيها لنموذج االقتصاد الدائري، ستغدو دول جملس 
التعاون اخلليجي قادرة على دعم منو إمجايل ناجتها احمللي، عرب احلّد 
من مدى االستهالك الذي يوّلد املخلفات، واستخالص القيمة من 

املخلفات، كما أهنا ستستفيد من عدة منافع أخرى على 
البيئي واالجتماعي. الصعيدين 

وبشكل عام، فإن النهج األفضل يكمن يف الرتكيز على املناطق 
احلضرية يف مدن دول جملس التعاون اخلليجي، اليت تؤوي اليوم 
85 باملائة من إمجايل تعداد سكان املنطقة، ويتوقع ارتفاع هذه 

النسبة إىل 90 باملائة حبلول عام 2050 20. 

وعالوة على ذلك، يتوقع خرباء سرتاتيجي& أن يسهم االستثمار 
يف البىن التحتية احلضرية ومشاريع املدن العمالقة اجلديدة، يف 

ارتفاع سوق اإلنشاءات ما بني 350-400 مليار دوالر حبلول 
العام 2023، أي بزيادة ترتاوح نسبتها ما بني 60 – 100 

باملائة، وتشكل هذه سبباً مقنعاً حلكومات دول جملس التعاون 
اخلليجي لتنفيذ منوذج االقتصاد الدائري يف املدن، وتشكل دافعاً 
الستخدام االسرتاتيجيات الدائرية، وضمان احلصول على أفضل 

قيمة ممكنة من ارتفاع حجم اإلنفاق على اإلنشاءات.

وجيب أن يؤدي تصميم املدن الدائرية إىل استخدام املوارد احملدودة 
بالشكل األمثل، وإطالة عمر املنتجات ألقصى حّد، واستعادة 

املخلفات. وحيدد هذا التقرير فرص توظيف االقتصاد الدائري يف 
ثالث مكونات رئيسة للمدن، هي البيئة العمرانية، ونظم النقل، 

واملنازل.

ويف كل واحد من املكونات الرئيسة، قمنا برتتيب الفرص بناًء 
على آثارها املتوقعة ومدى أمهيتها لدول جملس التعاون اخلليجي.

بيئة عمرانية تتمتع بالمرونة والمتانة

أشارت الدراسات املتعمقة اليت أجراها مركز الفكر، إىل أن تبين 
مدن املنطقة منوذج االقتصاد الدائري، يف مراحل التخطيط، 

وأساليب البناء املتبعة، وإدارة العقارات، سوف يعود بفوائد إمجالية 
تزيد قيمتها عن 23 مليار دوالر لدول جملس التعاون اخلليجي، 

خالل الفرتة ما بني األعوام 2020 إىل 2030. وهذا الرقم يوازي 
ما يقارب 2 باملائة من الناتج احمللي اإلمجايل لقطاع اإلنشاءات يف 

املنطقة خالل تلك الفرتة. ويف الوقت الراهن، يوظف غالبية القطاع 
يف املنطقة آليات تقليدية يف عمليات اإلنشاء، األمر الذي يفضي إىل 

ممارسات هدر، إذ ينجم عن القطاع ما بني 35 -40 باملائة من 
إمجايل املخلفات يف مدن دول جملس التعاون اخلليجي )وفقاً 
إلحصائيات رمسية ومقابالت أجرهتا سرتاتيجي& مع خرباء 

خمتصني( 21، مقارنة بنحو 25-30 باملائة يف دول االحتاد 
األورويب22.

وبداًل من ذلك، يتوجب على حكومات دول جملس التعاون 
اخلليجي تصميم وحتديث املدن لتتضمن مبادئ االقتصاد الدائري. 
إن البيئة العمرانية الدائرية ترفع مستوى كفاءة استخدام األراضي، 

وتدمج فيها املساحات املركبة من عدة وحدات وتتمتع باملرونة 
واملتانة، كما يتم تصميمها لتسّهل تدفق املياه واملغذيات واملواد 

والطاقة يف حلقات مغلقة، وهي مبنية باستخدام مواد عضوية ومعاد 
تدويرها. إن اعتماد الفرص الدائرية يف البيئة العمرانية خالل 

عمليات اإلنشاءات، ويف خمتلف املراحل العمرية من حياة األصول 
يف املباين، يسمح باالستخدام األمثل ملواد البناء، وحيّد من استخدام 
املوارد احملدودة، باإلضافة إىل تقليل حجم املخلفات إىل حدٍّ كبري. 

وختلق هذه الفوائد قيمة لالقتصاد من خالل توفري الوقت واملال 
)انظر الشكل 4(. 

ومن أكثر الفرص تأثرياً ومالءمة بالنسبة لدول جملس التعاون 
اخلليجي، من ناحية البيئة العمرانية، هي اإلنشاءات املركبة من عدة 

وحدات، والطباعة ثالثية األبعاد، واملساحات املشرتكة ومتعددة 
االستخدامات، واملباين املوفرة للطاقة واملياه، وإعادة تدوير مكونات 

ومواد البناء.

الفرصة الدائرية يف دول جملس التعاون اخلليجي
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الشكل 4:ستحقق الفرص ذات األولوية في البيئة العمرانية فوائد تقدر بحوالي 23 مليار دوالر أمريكي بين األعوام 2020-
2030 في دول مجلس التعاون الخليجي

1 حتدد فرص املباين املوفرة للطاقة واملياه فقط الوفورات املرتبطة بتبين تربيد املناطق على نطاق أوسع.

املصدر: سرتاتيجي&

 املباين املوفرة للطاقة

 التخطيط احلضري لتحسني
 مستوى كفاءة استخدام األراضي

املساحات املشرتكة ومتعددة
االستخدامات

١,٢

منصة ملشاركة املواد

٠,٨

 ٣,٠

#

٧,٢

حجم الفرصة (مبليارات 
الدوالرات، ٢٠٢٠-٢٠٣٠)

 جتديد املباين القائمة

 الطباعة ثالثية األبعاد

 تدوير املواد العضوية

 اعادة تدوير مكونات
ومواد البناء

 استخدام العناصر
البيولوجية وغري السامة

العمل عن بعد

االنشاءات املرّكبة من وحدات 
١٠,٨

٣,٤ 

إمجايل خفض CO2 ( ماليني 
االطنان، ٢٠٢٠-٢٠٣٠) 

#
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يتطلب التوجه حنو بيئة 
عمرانية مرنة وأكثر 

متانة توسيع االعتماد 
على اإلنشاءات املركبة 
من عدة وحدات األمر 
الذي يساهم يف حتقيق 

وفورات كبرية يف 
الوقت والتكلفة واملواد 

واملخلفات
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اإلنشاءات المركبة من عدة وحدات 

يُعد تبين اإلنشاءات املركبة من عدة وحدات، أحد األمثلة على 
التوجه حنو بيئة عمرانية مرنة وأكثر متانة. وميكن أن يؤدي هذا 

التطور إىل توفري كبري يف الوقت والتكلفة واملواد واملخلفات، فخالل 
مرحلة التشييد وحدها، ميكن أن يؤدي استخدام الوحدات املعيارية 

إىل حتقيق وفورات تصل إىل 15 باملائة يف تكاليف املواد، وما 
يقارب 75 باملائة يف تكاليف العمالة 23، مقابل زيادة طفيفة يف 
النفقات الرأمسالية والتشغيلية املرتبطة، ومقارنة بآليات اإلنشاء 
التقليدية يف املوقع. وتتوفر هذه التقنيات بالفعل يف دول جملس 

التعاون اخلليجي. وبالتايل فأّن التحدي يكمن يف توسيع استخدامها 
يف مجيع القطاعات.

وتتطلب اإلنشاءات املركبة من عدة وحدات واملباين املصنعة مسبقاً، 
إنتاج القطع يف مواقع أخرى ومن مث جتميعها يف موقع اإلنشاء، األمر 

الذي يسّرع عمليات البناء حبدٍّ كبري، وحيسن جودة املنتج النهائي 
باتساق، كما يقلل حجم املخلفات. 

الطباعة ثالثية األبعاد

تعمل تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد على طباعة املكونات املختلفة 
للمباين، أو اهلياكل املعمارية، يف فرتة زمنية قصرية، وتتطلب جزءاً 

بسيطاً من التكاليف التقليدية ومواد البناء. ومع زيادة استخدام 
الطباعة ثالثية األبعاد يف دول جملس التعاون اخلليجي، يتحقق هنالك 
وفورات يف تكاليف العمالة، تصل لغاية 40 باملائة، وحنو 25 باملائة 

يف تكاليف مواد البناء.24

إن حجم االهتمام هبذه التقنيات آخذ باالرتفاع يف املنطقة، وكانت 
ديب قد مهدت الطريق، عرب تدشني أول مكتب مت إنشاءه باستخدام 

تقنية الطباعة الثالثية األبعاد يف عام 2016، كما أطلقت يف العام 
ذاته اسرتاتيجية خاصة بالطباعة ثالثية األبعاد.25

المساحات المشتركة ومتعددة االستخدامات

إن املساحات املشرتكة ومتعددة االستخدامات أمٌر هام يف حتقيق 
أكرب قدر من الفائدة من األصول العقارية، وتشري التجارب إىل أن 
مشاركة املساحات وتعدد استخداماهتا قد يرفع مستوى استغالل 

املساحات بنسبة تصل إىل 30 باملائة، مما يبدد احلاجة إلعمار مباين 
جديدة.26

وبشكل عام، ينطبق مفهوم املساحات املتعددة االستخدامات على 
املساحات التجارية، على شكل مساحات العمل املشرتكة )أي 

املكاتب اليت يعمل فيها جمموعة من املوظفني الذين ال يعملون لدى 
املؤسسة ذاهتا(، أو املساحات املكتبية املشرتكة )لشركتني أو أكثر(. 

كما ينطبق هذا األمر على املساحات السكنية املستخدمة كبديل 
للمساحات التقليدية املستخدمة يف قطاع الضيافة.

المباني الموفرة للطاقة والمياه

جيب أن تسعى املباين إىل رفع مستوى كفاءة مرافقها، عن طريق 
اختيار الطاقة املتجددة كمصدر رئيسي للطاقة، مثل استخدام ألواح 
الطاقة الشمسية والكهروضوئية لتسخني املياه. كما ينبغي أن يضمن 

تصميمها كفاءة الطاقة واملياه، وأن مُيكِّن إعادة استخدام موارد 
املخلفات مثل املياه الرمادية )املياه اليت استخدمت يف الغسيل، واليت 

ال حتتوي على ملوثات خطرة(.

يوفر تربيد املناطق إمكانات كبرية لزيادة كفاءة الطاقة يف منطقة 
يستهلك فيها التربيد أكرب حصة من الطاقة احلضرية، حيث ترتاوح 

نسبة توفري الطاقة الكهربائية بني 25-80 باملائة مقارنة بالنظم 
التقليدية 27. ويتوجب على حكومات دول جملس التعاون اخلليجي 

رفع مستوى توظيف تربيد املناطق حيثما أمكن.

هذا وميكن للحكومات الوطنية أن تلعب دوراً مركزياً يف االنتقال 
إىل املباين املوفرة للطاقة واملياه، من خالل إرساء أطر تنظيمية شاملة، 

تتضمن وجود لوائح خاصة حبفاظ املباين على الطاقة، ونظم تقييم 
خضراء.

إعادة تدوير مكونات ومواد البناء

عند انتهاء العمر االفرتاضي للمباين، ينبغي تفضيل خيار تفكيك 
املباين بداًل من هدمها، إذ أن القيمة النامجة عن إعادة التدوير تأيت 
على شكل اخنفاض يف حجم املخلفات، وإعادة استخدام وتدوير 

املواد عوضاً عن إتالفها، األمر الذي حيقق وفورات بنسبة 30 باملائة 
من تكلفة املواد 28.

كما توفر إعادة تدوير وحدات البناء )مكونات املباين املصنعة 
مسبقاً( فرصة لتقليل استهالك املوارد البكر، وغري املتجددة، وحيّد 

من استهالك الطاقة الالزمة الستخراجها ومعاجلتها.
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نظام تنقل صديق للبيئة ومرن

يقدم نظام النقل الدائري وفورات كبرية، ويعمل على توليد القيمة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، عن طريق احلّد من االزدحام 

واحلوادث املرورية واستهالك الوقود، إضافة إىل التكاليف املرتبطة 
هبا. كما أهنا تؤدي إىل إحداث اخنفاض كبري يف حجم انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون )انظر الشكل 5(. وبشكل عام، يقّدر مركز 
الفكر، أن اعتماد النموذج الدائري يف النقل ميكنه أن يؤدي إىل 

فوائد تراكمية يف دول جملس التعاون اخلليجي، تبلغ 69 مليار دوالر 
أمريكي خالل الفرتة ما بني األعوام 2020 إىل 2030، أي توفري 
بنسبة تصل إىل 5 باملائة، مقارنة بالتكلفة الناجتة عن الوضع احلايل 

لالزدحام املروري واحلوادث واستهالك الوقود. وهذه الفرص 
تساهم يف خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، بنحو 28 مليون 
طن خالل الفرتة ما بني األعوام 2020 إىل 2030، أي ما يعادل 
وجود 577 ألف سيارة على الطرق، حبلول عام 2030، وهو ما 
يعادل حوايل نصف عدد السيارات الشخصية املستخدمة حالياً يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويف الوقت الراهن، تعتمد دول جملس التعاون اخلليجي بشكل كبري 
على املركبات الشخصية يف تنقالت األفراد، ففي العاصمة الرياض 

يستخدم ما نسبته 80 باملائة من األفراد مركباهتم الشخصية يف 
التنقل من وإىل العمل، وحنو 63 باملائة يف ديب )انظر إىل امللحق(29. 

وكنتيجة لذلك، غدا االزدحام املروري حتدياً بارزاً. ويف ديب، 
يقضي ركاب السيارات ما معدله 20 دقيقة يف االزدحام املروري 
خالل رحلتهم إىل العمل واليت تستغرق 37 دقيقة؛ ويف الرياض، 

يقضون 16 دقيقة يف االزدحام املروري من رحلة مدهتا 25 دقيقة. 
ومن املقدر أن تصل تكاليف االزدحام إىل ما يعادل 12 باملائة من 

الراتب السنوي للشخص يف ديب، وما يصل إىل 7 باملائة يف 
الرياض30. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسبة احلوادث املرورية هي 

أعلى يف دول جملس التعاون اخلليجي مقارنة ببقية دول العامل 
)27.4 معدل الوفيات املرورية لكل 100.000 من السكان يف 

اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، مقارنة بـ 3.3 
يف سويسرا و4.3 يف أملانيا( 31. ويف عام 2016، حصدت 

احلوادث املرورية أرواح أكثر من 9 آالف شخص يف اململكة 
العربية السعودية32. وقد تعمل حلول التنقل الدائري على رفع 

مستوى السالمة على الطرق بشكل ملحوظ، وليس فقط من خالل 
ختفيض عدد املركبات على الطرق، بل أيضاً عرب التقنيات الناشئة 
املعززة للسالمة واملستخدمة يف السيارات الكهربائية ذاتية القيادة. 

تشهد هذه احللول الدائرية للتنقل تطورات متسارعة، وهي متّثل 
بدائل جذابة المتالك املركبات، وبالتايل تقدم بعض احللول 

للتحديات القائمة املتعلقة باالزدحام املروري والتلوث واحلوادث. 
ويوفر نظام التنقل الدائري حلول نقل عام مرتابطة ومتوفرة يف كل 
مكان، إضافة إىل كوهنا بدائل آمنة ونظيفة وموفرة للطاقة، مقارنة 

باملركبات التقليدية اليت تستخدم البنزين، كما أهنا تشجع على 
مشاركة النقل.

وقام مركز الفكر بتحديد الفرص الدائرية الرئيسة يف نظم التنقل، 
وهي أنظمة النقل متعدد الوسائط، ومشاركة املركبات، واملركبات 

الكهربائية، واملركبات ذاتية القيادة.

أنظمة النقل متعدد الوسائط

تنطوي أنظمة النقل املتعدد الوسائط )ITS( على استخدام أكثر 
من وسيلة نقل واحدة للرحلة. ويتطلب هذا النظام توفر شبكة متينة 
للنقل العام، ويعتمد على واجهة رقمية تسمح للركاب االنتقال بني 

وسائل النقل الشخصية، واملشرتكة، والنقل العام، بطريقة سلسة. 
ونعتقد أن أنظمة النقل املتعدد الوسائط بإمكاهنا أن تقلل من مدى 
استخدام املركبات الشخصية يف املنطقة، بنسبة تصل إىل 10 باملائة 

حبلول عام 2030، مما سينجم عنه ختفيضات يف حجم االزدحام 
املروري، وعدد احلوادث، واستهالك البنزين، وانبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون.

هذا ويتم استخدام النقل متعدد الوسائط يف كثري من األحيان 
للجمع بني نقاط القوة يف خيارات النقل املختلفة، وتقليل االعتماد 
على السيارات. وحتتاج كل دولة من دول جملس التعاون اخلليجي 
إىل نظام نقل متصل ومتعدد الوسائط ذو سعة عالية ويتمتع بقدٍر 

كاٍف من السرعة والراحة.

تستثمر دول جملس التعاون اخلليجي يف الوقت الراهن، يف خطط 
طموحة للنقل العام، مثل مرتو الرياض، وإصالح شامل لنظم النقل 
بواسطة احلافالت يف كل من الدمام وجدة ومكة واملدينة املنورة؛ 

فيما يسري العمل يف دولة اإلمارات على إطالق مرتو أبوظيب، 
وتوسعة مرتو ديب. وعندما تؤيت هذه اخلطط مثارها، سيكون من 

املمكن توسعة مفهوم أنظمة النقل املتعدد الوسائط يف دول جملس 
التعاون اخلليجي.

مشاركة المركبات

تتيح مناذج املشاركة املرحية لألشخاص إمكانية الوصول إىل وسائل 
النقل، يف أي وقت ومن أي مكان، مما يلغي احلاجة إىل امتالك سيارة. 

وميكن أن تأخذ مشاركة املركبات أشكاالً متعددة، من االستئجار 
لفرتات قصرية، إىل مشاركة املركبات. ويف حال أن صّبت املنطقة 
تركيزها على تعزيز تبين خدمات مشاركة الرحالت، فقد ينخفض 

عدد رحالت السيارات الشخصية بنسبة تصل إىل 7 باملائة، وبالتايل 
تقلل من حدة االختناق املروري والتلوث واحلوادث.

تدعم التقنيات الرقمية، وتزايد شعبية اقتصاد املشاركة، ارتفاع 
معدالت مشاركة السيارات يف األسواق حول العامل. وتتوقع شركة 
 ،)Global Market Insights( غلوبال ماركتس إنسايتس
وهي شركة خمتصة بأحباث السوق، منواً عاملياً سنويًا بنسبة 34.8 

باملائة خالل الفرتة ما بني 2016 و2024 33.
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الشكل 5: إن الفرص ذات األولوية في نظام التنقل من شأنها أن توّلد فوائد تقدر بحوالي 69 مليار دوالر أمريكي بين 
األعوام 2020 و2030 في دول مجلس التعاون الخليجي

املصدر: سرتاتيجي &

٣,٦

أنظمة النقل متعدد الوسائط

 إصالح املركبات
وبيع قطع الغيار

٢٢,٠

صيانة األصول التنبؤية

املركبات ذاتية القيادة

٧,٨

املركبات الكهربائية

٣٥,٢

مشاركة املركبات

١,٦

٨,٩

١٤,٧

٣,١

#

حجم الفرصة (مبليارات 
الدوالرات، ٢٠٢٠-٢٠٣٠)

إمجايل خفض CO2 ( ماليني 
االطنان، ٢٠٢٠-٢٠٣٠) 

#
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المركبات الكهربائية

من املتوقع أن ينمو سوق املركبات الكهربائية )EVs(، مبا يف 
ذلك السيارات اليت تعمل بالبطاريات واملركبات اهلجينة اليت 
تعمل بالطاقة الكهربائية، بوترية متسارعة يف املنطقة، كما هو 

احلال يف خمتلف أحناء العامل. وتستهلك السيارات الكهربائية، على 
وجه اخلصوص، نسبة 60 باملائة، كمتوسط، أقل من الوقود 
مقارنًة بنظرياهتا اليت تعمل بالوقود التقليدي. وسيقلل زيادة 

االعتماد على املركبات الكهربائية، من استهالك الوقود والتلوث. 
كما أن هذه املركبات أكثر أماناً، نظراً ألهنا أقل سرعة، وعدم 
وجود خماطر مصاحبة لالحرتاق الداخلي يف املركبات التقليدية، 
فضاًل عن دجمها ميزات القيادة الذاتية األساسية، واليت تساعد يف 

احلّد من وقوع احلوادث.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من املتوقع استخدام املركبات 
الكهربائية على نطاق واسع يف العام 2020، ومن املرجح أن متثل 
حصة كبرية من أسطول املركبات العاملي حبلول العام 2030، وأن 

تواصل مسرية منوها لتستأثر حبصة مهيمنة حبلول العام 2050. 
وحتتل الدول األوروبية مركز الصدارة يف استخدام الكهربائية، 

حبصة نسبتها 29 باملائة من السوق النروجيي يف العام 2016 34 . 
أما يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي، تشجع احلكومة االحتادية 

لدولة اإلمارات، زيادة استخدام السيارات الكهربائية، فيما تقوم 
هيئة كهرباء ومياه ديب )ديوا(، وهيئة الطرق واملواصالت 

)RTA(، بتقدمي حوافز المتالك املركبات الكهربائية، مثل مواقف 
السيارات العامة اجملانية، وإعفاءات من رسوم البوابات املرورية، 

وختفيضات على رسوم التسجيل 35. 

المركبات ذاتية القيادة

ومع زيادة االعتماد املركبات ذاتية القيادة، سيشهد نظام التنقل 
حتسناً كبرياً، إذ أهنا ستسهم يف تقليل االزدحام املروري بنسبة 50 
باملائة، عن طريق تقليص الفراغات بني املركبات املسافرة )ملسافة 
1.5 مرت يف املتوسط، مقارنة مبسافة األمان اليت يرتكها السائقون 
اليوم، واليت ترتاوح من 3 إىل 4 أمتار(، فضاًل عن خفض عدد 

احلوادث املرورية بنسبة تصل إىل 90 باملائة 37.

يف مجيع أحناء العامل، بدأت القيادة الذاتية تتحول إىل واقع ملموس، 
حيث تتسابق العديد من املؤسسات على إطالق املركبات ذاتية 
القيادة، مبا يف ذلك الشركات العاملة يف جمال صناعة السيارات، 

مثل أودي، ومرسيدس-بنز، ويب إم دبليو، وفولفو، وشركات تقنية، 
مثل غوغل، وأبل، وأوبر.

هذا ومن غري املتوقع استخدام املركبات ذاتية القيادة على نطاق 
واسع يف دول جملس التعاون اخلليجي يف املستقبل القريب، ال سيما 
وأن عمليات اإلنتاج على نطاق واسع، ستبدأ يف غضون السنوات 
ال10 إىل 15 القادمة. ومع ذلك، قد تبدأ حكومات دول جملس 

التعاون اخلليجي حتماً يف هتيئة الظروف املناسبة العتمادها.
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مجتمع واٍع بالقضايا البيئية

يتوقع مركز الفكر أن رفع مستوى الدائرية داخل املنازل األسرية، 
سيؤول إىل حتقيق فوائد تراكمية تبلغ 46 مليار دوالر خالل الفرتة 
بني األعوام 2020 و2030، مما يعين توفري ما يصل إىل 3 باملائة 

من اإلنفاق على الكهرباء واملاء والغذاء. وميكن حتقيق ختفيض يصل 
إىل 117 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون خالل الفرتة ذاهتا، 
وذلك من خالل ترشيد استهالك الكهرباء – أي أكثر بقليل من 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون السنوية املسجلة يف مجهورية التشيك 
يف عام 2015 38.

إن استغالل االسرتاتيجيات الدائرية على مستوى األسر، سيولد 
فوائداً متعددة، من ضمنها احتمالية تقليل استخدام املوارد احملدودة، 

واحلّد من التكاليف املرتبطة باإلفراط يف استهالك الكهرباء واملاء 
والطعام؛ واستخالص القيمة من النفايات املعاد تدويرها؛ وخفض 

حجم انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بشكل كبري. وهذا األمر ميكن 
أن خيلق جمتمعاً دائرياً، يراعي استهالك املوارد واستخدامها 

والتخلص منها. إنه جمتمع يقوم فيه املستهلكون بتحسني مستوى 
استهالكهم للطاقة واملياه والفضالت، إىل جانب متديد دورة حياة 

املنتجات؛ وممارسة إعادة التدوير على حنو نشط.

ويف دول جملس التعاون اخلليجي على وجه التحديد، ميكن للُنهج 
الدائري تشجيع إعادة التدوير واالستهالك على حنو أعلى كفاءة 

للكهرباء واملاء والغذاء. ويف الوقت احلاضر، يفتقر املستهلكون يف 
دول جملس التعاون اخلليجي إىل احلوافز املطلوبة لرتشيد استهالك 

الطاقة ورفع مستوى عمليات إعادة التدوير. كما أن هناك بنية حتتية 
للفرز وإعادة التدوير غري كافية. ومع ذلك، ميكن لسياسات االقتصاد 
الدائري حتقيق مكاسب كبرية وخفض االنبعاثات )انظر الشكل 6(.

هذا وقد حدد مركز الفكر أبرز الفرص جملتمع واٍع بالقضايا البيئية، 
كما يلي: احلصول على جتهيزات منخفضة الطاقة وموفرة للمياه، 
وتغيري سلوكيات اجملتمع واألفراد اخلاصة باستهالك الطاقة، واحلّد 

من حجم خملفات الطعام اليت ميكن جتنبها، وفرز وإعادة تدوير 
املواد.

تجهيزات منخفضة الطاقة وموفرة للمياه

استخدام التجهيزات اليت تستهلك القليل من الطاقة، مثل مصابيح 
LED، واليت قد تساهم يف توفري استهالك الكهرباء وتقليص حجم 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون الناجم عن إنتاج الطاقة بنسب 
ترتاوح ما بني 70 إىل 90 باملائة.39 كما ميكن استخدام التجهيزات 

املوفرة للمياه، واليت تقلل من استهالك املياه بنسبة 25 باملائة عند 
االستحمام ويف املراحيض، وما يزيد ال60 باملائة من صنابري املياه.40 
ونتيجة لذلك، وبالنظر إىل االعتماد الكبري يف املنطقة على حتلية مياه 

البحر يف االستخدامات املنزلية، سيسهم اخنفاض معدالت استهالك 
املياه يف حتقيق وفورات كبري يف الطاقة، كما سيحّد من حجم 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.

تغيير سلوكيات المجتمع واألفراد الستهالك الطاقة

يعترب تبين سلوكيات استهالك الطاقة بكفاءة، أمراً ضرورياً لتقليل 
حجم الطاقة املهدورة، ويشمل ذلك إطفاء األنوار يف الغرف 
الشاغرة، وتعديل ترموستات تكييف اهلواء، وفصل األجهزة 

اإللكرتونية اليت ال يتم استخدامها، إىل جانب اعتماد تقنيات برهنت 
جدارهتا يف احلّد من هدر الطاقة )مثل أجهزة استشعار الضوء 

وتقنيات أمتتة املنازل(.

هذا وقّدر تقرير صدر مؤخراً أن يف املنطقة، أنه باإلمكان توفري ما 
يرتاوح ما بني 15 إىل 30 باملائة من االستهالك املنزيل للطاقة، من 

خالل التدبري املنزيل اجليد أو عرب تبين سلوك خمتلف 41، ال سيما وأن 
استهالك املنازل للطاقة يرتاوح بني 30 إىل 50 باملائة 42 من إمجايل 

الطاقة الكهربائية املوّلدة، وبالتايل فأن زيادة الوعي باالستهالك 
املستدام للطاقة، ميكن أن يتبلور على شكل وفورات كبرية يف 

الكهرباء، وكٍم أقل من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون.

الحّد من حجم مخلفات الطعام التي يمكن تجنبها

يعترب احلؤول دون توليد املخلفات العضوية فرصة هامة أخرى، 
فوفقاً ملوقع Food Not Trash، يتم التخلص ما قيمته 15 

مليار درهم )4.1 مليار دوالر( من الطعام سنوياً يف دولة اإلمارات. 
وميكن لدول جملس التعاون اخلليجي، تقليل حجم خملفات الطعام 

اليت ميكن جتنبها، عن طريق إقناع جتار التجزئة باختاذ عدد من 
املبادرات، مثل استخدام عبوات التغليف ذات احلجم الصحيح، 
والتعبئة الذكية لزيادة مدة الصالحية. كما أن نشر الوعي بني 

املستهلكني أمر حيوي أيضاً.

فرز وإعادة تدوير المواد

قد يعود رفع مستويات إعادة التدوير يف دول جملس التعاون 
اخلليجي، لتغدو مساوية لنظريهتا األوروبية، بفوائد اقتصادية 

للقيمة املستخلصة من النفايات، واخنفاض التكاليف  كبرية، نظراً 
املرتبطة بإدارة النفايات وطمرها. وتتخلص املنطقة من كميات 

كبرية من البالستيك واألملنيوم والورق، واليت ينتهي هبا املطاف يف 
مطامر ومكبات النفايات. وتشري تقديرات »بيئة«، وهي شركة 

إدارة البيئة وتتخذ من دولة اإلمارات مقراً هلا، أن دولة اإلمارات 
تتخلص من ثالث مليارات زجاجة مياه بالستيكية، و11 مليار 

كيس من البالستيك، و290 مليون علبة من األملونيوم سنوياً 43. 
ومن شأن إعادة التدوير وإعادة استخدام هذه املواد أن تولد فرص 

العمل والقيمة لالقتصاد.
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الشكل 6: أن الفرص ذات األولوية لألسر والمجتمعات ستحقق فوائدًا تُقدر قيمتها بنحو 46 مليار دوالر أمريكي تقريباً 
خالل الفترة بين األعوام 2020 إلى 2030.

املصدر: سرتاتيجي &

 فرز وإعادة تدوير املواد

١,٧

 إصالح األصول الّدائم

٢٢,٦

 توظيف جتهيزات
 منخفضة الطاقة وموفرة

للمياه

 احلد من حجم خملفات
الطعام اليت ميكن جتنبها

 تغيري سلوكيات
استهالك الطاقة

١٥,٥

٦,٦  إطالة دورة استخدام
املياه

٥٤,٦

٦٢,٥

#

حجم الفرصة (مبليارات 
الدوالرات، ٢٠٢٠-٢٠٣٠)

إمجايل خفض CO2 ( ماليني 
االطنان، ٢٠٢٠-٢٠٣٠) 

#
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فوائد االقتصاد الدائري في دول مجلس التعاون الخليجي 
 )2030-2020(

وفورات يف دول جملس 
التعاون اخلليجي

جمتمع واٍع بالقضايا 
البيئية

خفض انبعاثات ثاين 
117 مليونأكسيد الكربون بالطن

46 مليار 
دوالر أمريكي

نظام تنقل صديق 
للبيئة ومرن

69 مليار 
دوالر أمريكي

28 مليون

23 مليار 
دوالر أمريكي

بيئة عمرانية تتمتع 
باملرونة واملتانة



19

كي يتم االنتقال إىل اقتصاد دائري على حنو صحيح وجين الفوائد 
املرجوة، ينبغي على حكومات دول جملس التعاون اخلليجي توحيد 

جهودها يف إطار وطين شامل، يضمن مشاركة مجيع أصحاب 
املصلحة املعنيني يف حل كّلي )انظر الشكل 7(.

1. سياسات وخطط وطنية

إن إرساء اسرتاتيجية شاملة وخمصصة لالقتصاد الدائري، تعترب 
اخلطوة األوىل يف االنتقال حنو اقتصاد دائري. وكجزء من هذه 

االسرتاتيجيات، يتوجب على صانعي القرار السياسي أن حيددوا 

املبادرات ذات األولوية لقيادة عملية التحول، مع مراقبة تنفيذها 
وقياس مدى جناحها يف حتقيق أهدافها بشكل متواصل. وعلى 

املستوى الوطين، يشتمل ذلك على حتقيق الكفاءة املثلى للموارد 
وزيادة استخدام الطاقة املتجددة. أما على مستوى املدن، فينطوي 

ذلك على اإلدارة السليمة للمخلفات وزيادة عمليات إعادة التدوير.

هذا وقد اعتمدت كل من الصني وفرنسا وهولندا وإسكتلندا، 
وغريها من الدول، اسرتاتيجيات شاملة لالقتصاد الدائري، وقد 

أكدوا بذلك التزام حكوماهتم بتحقيق الدائرية على املستوى الوطين.

بناء اقتصاد دائري

السياسات والخطط الوطنية 

3

2
1

456

اإلطار المالي اإلطار التنظيمي

اإلطار المؤسسي

التعاون  مع القطاع 
الخاص  بهدف 
توعية الجمهور 

إدارة المشتريات 
العامة واألصول

فوائد تطوير اقتصاد دائري

الشكل 7: وضع إطار وطني شامل يهدف إلى وضع حل دائري كلّي

املصدر: سرتاتيجي &
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2. األطر المؤسسية

إن التنفيذ املنسق على املستويني الوطين واحمللي أمر ضروري إلجناح 
املساعي الرامية إلدخال اسرتاتيجيات االقتصاد الدائري قيد التفعيل. كما 
أن لوزارات البيئة دور رئيس يف دعم وزارات االقتصاد والصناعة والنقل 

يف حتديد األولويات واألهداف. وتعترب احلكومات احمللية، وخاصة 
السلطات البلدية، حامسة يف تنفيذ عمليات إدارة املخلفات، واملشرتيات 

البلدية، وتطبيق اسرتاتيجيات إدارة األصول.

لضمان التنسيق واملواءمة بني خمتلف الكيانات، ينبغي على دول جملس 
التعاون اخلليجي إنشاء هيئة منفصلة خمتصة باالقتصاد الدائري. ويوجد 
مثل هذا النموذج التشغيلي يف هولندا، حيث يقدم اجمللس االجتماعي 
واالقتصادي )SER( املشورة للحكومة والربملان حول السياسات 
االجتماعية واالقتصادية الرئيسية، مبا يف ذلك املمارسات االقتصادية 

الدائرية. ويف عام 2016، قّيم اجمللس ما إذا كان هناك حاجة لالنتقال 
إىل اقتصاد دائري، وعمل على حتديد العوائق اليت تواجه هذا التحول. 
وبناًء على ذلك، أصدر اجمللس قراره بالرتكيز على جعل املواد القابلة 

إلعادة االستخدام، أكثر شيوعاً يف االقتصاد اهلولندي، من خالل تطوير 
 National Raw Materials( اتفاقية املواد اخلام الوطنية

Agreement(. هذا ويتم متويل اجمللس من قبل القطاع الصناعي، 
وهو كيان مستقل بالكامل عن احلكومة، وميثل مصاحل النقابات العمالية 

واجملموعات الصناعية.

3. األطر التنظيمية

يعترب وجود األطر التنظيمية أمراً أساسياً لتعزيز إنتاجية املواد، 
واحلّد من أي ممارسات قائمة تؤدي إىل تسّرب القيمة. كما جيب 

أن توفر هذه األطر احلوافز املناسبة للمصنعني واملوزعني 
واملستهلكني واحلكومات، لتبين مبادئ االقتصاد الدائري. وعند 

وضع اللوائح، ينبغي على حكومات دول جملس التعاون اخلليجي 
مراعاة املبادئ الثالث احلاكمة لالقتصاد الدائري.

ومن أبرز األمثلة على اللوائح التنظيمية، برنامج احلاويات البالستيكية 
الصلبة يف والية كاليفورنيا األمريكية، والذي ينص على أن الراتنجات 

املعاد تدويرها جيب أن تشكل ما نسبته 25 باملائة على األقل من 
املنتجات ذات الصلة 44. كما أن قانون إعادة التدوير لعام 1991 يف 

والية أوريغون يف الواليات املتحدة، والذي حدد متطلبات إعادة تدوير 
الزجاج واحلاويات البالستيكية الصلبة، واملشرتيات احلكومية من 

املنتجات املعاد تدويرها، قد برهن فاعليته يف زيادة تلك النشاطات 45.

4. األطر المالية

يتوجب على احلكومات فرض ضرائب أو حوافز مالية لدعم عملية 
التحول إىل اقتصاد دائري، إذ ميكن للضرائب أو الرسوم املفروضة 

على املمارسات غري الدائرية، أن تساعد يف احلّد من هذه 
السلوكيات املهدرة. فعلى سبيل املثال، طبّقت الدمنارك هبدف احلّد 

من استخدام بعض املوارد اخلام، ضريبة املواد اخلام املفروضة على 
املوارد املستخرجة جتارياً أو تلك املستوردة، ومت تفعيل هذه الضريبة 
بالتزامن مع تطبيق ضريبة املخلفات. وكمحصلة هلاتني الضريبتني، 
اعتمد املصنعون املواد املعاد تدويرها كمصدر أساسي للموارد 46.

يف العاصمة التايوانية تايبيه، يتعني على املواطنني دفع مثن األكياس 
الرمسية الزرقاء، حىت يتسىن لشاحنات القمامة التقاط القمامة غري 

املفروزة. وباملقابل، يتمكن املواطنون من فرز مهمالهتم القابلة 
للتدوير )مبا يف ذلك املواد العضوية(، ووضعها يف أي كيس 

والتخلص منها، جماناً. ويتم تغرمي منتهكي هذه اللوائح مبخالفات 
تصل إىل 200 دوالر 47.

ويف الوقت ذاته، تتمكن التخفيضات الضريبية وغريها من احلوافز، 
إزالة احلواجز اليت تعوق الدائرية. فعلى سبيل املثال، ألغت الصني 
ضريبة القيمة املضافة على السلع املنتجة من املواد املعاد تدويرها، 

فيما أدخلت نيويورك ائتمانات ضريبية لصاحل شركات إعادة 
التصنيع منذ حوايل 20 عاماً مضت 48. وبذلك، غدت عمليات 

إعادة التصنيع قطاعاً مهماً يف كال املكانني.
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5. التعاون مع القطاع الخاص بهدف توعية الجماهير

يتوجب على حكومات دول جملس التعاون اخلليجي، رفع مستوى 
الوعي العام باالقتصاد الدائري والفوائد اليت ترتتب عليه. وميكنهم القيام 

بذلك من خالل إطالق احلمالت التوعوية اإلعالمية، وعرب مواقع 
إلكرتونية خاصة باملوارد، وإدخال عالمات إيكولوجية )طريقة طوعية 

إلصدار شهادات األداء البيئي ووضع العالمات على املنتجات(، وإدراج 
املفاهيم ذات الصلة يف املناهج الدراسية. فموقع املفوضية األوروبية، على 
 EU( سبيل املثال، يتضمن موارد شاملة عن العالمات البيئة األوروبية

Ecolabel( للمستهلكني والشركات، باإلضافة إىل األخبار 
والكتيبات واملعلومات وروابط للمواقع اإللكرتونية احلكومية 49.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن هنج العلوم السلوكية يبدو مبشراً لصانعي 
القرارات السياسية، يف إطار سعيهم لتحقيق االستدامة البيئية. وينتشر هذا 
النهج على الصعيد العاملي، ال سيما مع منح جائزة نوبل يف االقتصاد لعام 
2017 لرائد االقتصاد السلوكي، ريتشارد ثالر. هذا وقد أظهرت دراسة 
شارك يف تأليفها كل من مركز الفكر وشركة WPP الناشطة يف جمال 
الدعاية واإلعالن، ومت نشرها يف قمة احلكومة العاملية لعام 2018، كيف 

تسهم التدخالت السلوكية يف حتسني استجابة األشخاص للسياسات، 
دون تقييد حريتهم على االختيار 50.

كما ميكن للحكومات أيضاً، مساعدة الشركات على مواجهة 
العقبات الرئيسة يف عملية االنتقال إىل اقتصاد دائري، من خالل 

تقدمي الدعم االستشاري، ونشر أفضل املمارسات، وتعزيز شبكات 
حتتضن أصحاب املصاحل للمشاريع التعاونية. هذا ويعاجل برنامج 

»الصفقة اخلضراء« )The Green Deal( يف هولندا، العوائق 
غري املالية يف إطار تنفيذ فرص االقتصاد الدائري، من خالل تقدمي 

الدعم االستشاري لباقة خمتارة من املبادرات املبتكرة يف جمال 
األعمال 51.

6. إدارة المشتريات العامة واألصول

بصفتها أكرب مزّود للسلع واخلدمات، ينبغي على حكومات ومدن 
جملس التعاون اخلليجي أن تقود عملية االنتقال إىل اقتصاد دائري، 

وأن تغرّي طريقة توريد السلع واخلدمات، ويتوجب عليها تغيري 
اآلليات اليت يديرون من خالهلا أصوهلم ويوفرون النفاذ إليها. ومن 

خالل اتباع هذا النهج، تتمكن احلكومات من توفري األموال 
العامة، عن طريق مراعاة الدورة الكاملة حلياة املنتجات اليت مت 

االستحواذ عليها.

على سبيل املثال، قد تفرض احلكومات مواصفات دائرية على 
املنتجات، مثل قابلية اصالح املواد واستدامتها، كما ميكن للهيئات 

احلكومية الفردية تعزيز قدرة املوردين على التعامل مع عمليات 
استعادة املنتجات واملكونات والتخلص منها. وبالنسبة للمدن، 
فبوسعها إعادة التفكري يف كيفية ختصيص األصول واملساحات 

املدنية، لضمان االستخدام األمثل هلا، فعلى سبيل املثال، تتمكن 
املدن من مشاركة اآلالت أو مساحات العمل بني اإلدارات 

احلكومية احمللية املختلفة، أو مع اهليئات البلدية يف املدن اجملاورة، أو 
توفري مساحات عامة غري مستخدمة، لقاطين تلك املدن.

وعلى سبيل املثال، تدير السلطات احلكومية يف العاصمة الكورية 
سيول، موقعاً إلكرتونياً ميكّن األفراد واملنظمات حجز املساحات 

البلدية، مبا فيها املرافق الرياضية وقاعات احملاضرات وقاعات 
االجتماعات 52، وتعمل هذه املبادرات واسعة النطاق، على حتفيز 

الطلب على املنتجات واخلدمات الدائرية.
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فيما يشارف منوذج االقتصاد اخلطي على االنتهاء، تتفهم 
دول جملس التعاون اخلليجي حتمية االنتقال حنو اقتصاد 

دائري، ويتوجب عليها صب تركيزها على املدن 
كأولوية، مع االهتمام بشكل خاص بالبيئة العمرانية 
والنقل، ومها اجملالني األكثر إنتاجاً للمخلفات. ومن 

جانبهم، ينبغي على اجملتمعات تعلم كيفية استهالك الطاقة 
واملياه والطعام على حنٍو أكثر كفاءة.

ميكن جلميع أصحاب املصلحة - احلكومات واملستهلكني 
والصناعات - حتقيق مكاسب من منوذج االقتصاد 

الدائري، وجيب عليهم التعاون معاً إلجياد احللول املثلى، 
والتعلم من جناحات املناطق والبلدان األخرى. وإذا مت 

تطبيق هذا النموذج بشكل صحيح، فسيحقق هذا التحّول 
منافع مالية وبيئية هائلة لقطاعات متعددة، واملنطقة 

بأسرها.

اخلالصة
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آلية العمل المتبعة في مسح ستراتيجي& الشرق األوسط، 
لالقتصاد الدائري في دبي والرياض لعام 2018

قامت سرتاتيجي& الشرق األوسط، بإجراء مسٍح لالقتصاد 
الدائري، مشل 402 فرداً من املواطنني والوافدين، يف كل من ديب 
والرياض يف شهر يناير 2018. وسعى االستطالع إىل فهم مدى 
اخرتاق مفاهيم االقتصاد الدائري يف املدن الرئيسة يف دول جملس 

التعاون اخلليجي. وحلل املسح اعتماد املمارسات الدائرية يف 
البيئات املنزلية والعملية، وُسأل املشاركون يف املسح عن مدى 

استخدامهم للمنتجات الدائرية، والسلوكيات املستدامة يف حياهتم 

اليومية. وباإلضافة إىل جانب بيئات املعيشة والعمل، طُلب من 
املشاركني تقدمي تفاصيل عن أمناط سفرهم اليومية، من حيث نوع 
وسائط النقل، وعدد الركاب لكل سيارة، والوقت الذي يقضونه 

وهم عالقني يف االزدحام املروري. كما طلب املسح من 
املشاركني فيه، ترتيب إجراءات التدخل احلكومية اليت من املرجح 

أن تقنعهم باالنتقال إىل بدائل أكثر دائرية يف منازهلم وأثناء 
التنقل. ومت حتليل إجابات األفراد حبسب جنسهم، ووضعهم من 

ناحية العمل، وحالتهم االجتماعية، وأعمارهم، ومستوى دخلهم 
)انظر الشكل 8(.

امللحق

الشكل 8: استطلع استبيان االقتصاد الدائري لعام 2018 آراء 402 فرداً في كل من دبي والرياض

املصدر: سرتاتيجي &
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نبذة عن املؤلفني

نبذة عن مركز الفكر

مروان بجاني هو شريك يف سرتاتيجي&  الشرق االوسط،  جزء 
من شبكة PwC. ويتخذ جباين من ديب مقراً له، وهو عضو يف 
قسم املنتجات واخلدمات املتخصصة يف منطقة الشرق األوسط، 

وخيتص بوضع االسرتاتيجيات وتصميم النماذج التشغيلية 
لألعمال، وختفيض التكاليف، والتمّيز التشغيلي يف جماالت النقل 

والبىن التحتية واإلنشاءات.

الدكتور يحيى عنوتي هو مدير أول يف سرتاتيجي& الشرق 
األوسط. ويتخذ من بريوت مقراً له، وهو عضو يف قطاع الطاقة 

والكيماويات واخلدمات املرفقية يف منطقة الشرق األوسط، 
باإلضافة إىل كونه عضو يف جملس إدارة مركز الفكر. وخيتص يف 
التنمية االقتصادية اليت تتمحور على املوارد الطبيعية واقتصاديات 

الطاقة. ويقدم د. عنويت اخلدمات االستشارية للحكومات، 
وشركات النفط والغاز حول اسرتاتيجيات القطاع، والنماذج 

التشغيلية، وبرامج حتسني األداء.

أليس خالط هي مدير مركز الفكر، وهو منصة فكرية تابعة لشركة 
سرتاتيجي& الشرق األوسط، وتتوىل قيادة الدراسات اليت جيريها 

املركز حول التوجهات االقتصادية واالجتماعية يف خمتلف القطاعات 
هبدف تقدمي املعلومات الالزمة والتأثري على السياسات احلكومية 

والقرارات االقتصادية. وعملت سابقاً كمدير يف سرتاتيجي& 
الشرق األوسط وتتمتع خبربة متتد لعشرة سنوات عملت خالهلا يف 

جماالت االتصاالت والتقنية باإلضافة إىل القطاع العام.

جنى البطل هي زميل أول يف مركز الفكر، وقد عملت يف القطاع 
العام، وقطاع النفط والغاز، واخلدمات املرفقية، والتكنولوجيا، 

واالتصاالت. كما متتلك خربة واسعة تربو على الستة أعوام يف جمال 
تقدمي اخلدمات االستشارية يف منطقة الشرق األوسط.

مركز الفكر هو املؤسسة الفكرية الرائدة التابعة لشركة سرتاتيجي& 
الشرق األوسط، وهي جزء من شبكة PwC. ويسعى املركز إىل 
تعزيز النمو املستدام يف املنطقة من خالل مساعدة القادة يف خمتلف 
القطاعات على ترمجة التوجهات االجتماعية واالقتصادية إىل خطى 

فعلية وقرارات عمل أفضل. وجيمع املركز بني األحباث واالبتكارات 
والتحليالت واحلوار مع اخلربات العملية من اجملتمع املهين يف 

القطاعني العام واخلاص، ليقدم أفكاًرا مؤثرة من خالل منشوراته 
وموقعه اإللكرتوين ومنتدياته، ليثري خربات ومعارف عمالئه 

ليحققوا نتائجاً جمزية. ويعمل مركز الفكر على حتقيق مهمة 
وأهداف شركة سرتاتيجي&، الرامية إىل تطوير االسرتاتيجيات 

العملية وحتويل األفكار إىل خطى فعلية. وحيظى مركز الفكر بدعم 
من كافة أقسام أعمال شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط، ليقدموا 
معاً التزاماً منقطع النظري، جتاه االرتقاء مبستوى مصاحل منطقة الشرق 

األوسط. للمزيد من املعلومات، تفضلوا بزيارة املوقع اإللكرتوين 
 .www.ideationcenter.com

كما شارك يف إعداد التقرير كل من يان-ويلم فان دين بيوكل من مكتب PwC يف هولندا، وطارق خليفى ومارك حداد من شركة سرتاتيجي& الشرق األوسط.



Join the conversation
worldgovernmentsummit.org

supported by


