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نبذة عن رؤية عام 2050
بناء على مشروع رؤية عام  2050املقدم من قبل
جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة (اجمللس) ،
هناك  29شركة عضو باجمللس قامت بتطوير رؤيتها
للعامل بشكل جيد على طريق الثبات واالستدامة
حىت عام  ، 2050والطريق املؤدي إىل ذلك العامل
– هو الطريق الذي يتطلب تغيريات أساسية يف
هياكل احلوكمة واإلدارة وأطر العمل االقتصادية،
وسلوك العمل والسلوك البشري  .لقد اتضح بأن
هذه التغيريات ضرورية ومفيدة وتقدم فرص عمل
هائلة للشركات اليت حتول الثبات واالستدامة إىل
إسرتاتيجية.
يتناول هذا التقرير ثالثة أسئلة :السؤال األول :ما
هو شكل العامل القابل للبقاء واالستدامة ؟ والسؤال
الثاين  :كيف لنا أن حنقق ذلك الثبات واالستدامة ؟
والسؤال الثالث :ما هي األدوار اليت ميكن أن تلعبها
شركات األعمال يف ضمان مزيد من التقدم السريع
حنو ذلك العامل؟
إن هذا التقرير (رؤية عام  )2050هو نتيجة جلهود
تعاونية .متت إدارة املشروع من قبل أربع شركات
رئيسة مشاركة ،ومت تطوير احملتوى من قبل  29شركة
من خالل عملها مع بعضها البعض ،مع مئات من
مندويب شركات األعمال واحلكومة واجملتمع املدين ،مع
شركاء إقليميني وخرباء .ويكمل التقرير صور وعروض
وعدة أدوات .إن عمل ( رؤية عام  )2050يقدم
أساسا للتفاعل مع املشاريع األخرى واجملتمع املدين
واحلكومة حول كيفية حتقيق املستقبل املستدام .
وإننا نأمل أن تتغلب الشركات يف إعادة التفكري
مبنتجاهتا وخدماهتا واسرتاتيجياهتا ورؤيتها للفرص
اجلديدة اليت تضع قابلية البقاء واالستدامة يف مركز
اهتماماهتا للتواصل مع املوظفني وهيئاهتم وحتفيزهم
وتطوير الوظائف القيادية يف عامل أوسع .إننا ندعو
احلكومات ألخذ السياسات واألنظمة املطلوبة بعني
االعتبار لتوجيه وتنظيم اجملتمع وإعطاء األسواق
حوافز للتحرك حنو البقاء واالستدامة  ،وإحداث
التغيري يف احلياة اليومية للناس.

منبر حوار – وليست مخطط:
ال يقدم هذا التقرير خطة وصفية أو خمطط ولكنه
يقدم منربا للحوار ،من خالل طرح األسئلة .قد
تتمثل أعلى قيمة هلذا التقرير يف طرحنا للفجوة
بني ( رؤية عام  )2050وعمل شركات األعمال
املعتادة ،واألسئلة واملعضالت اليت يتم طرحها.
بالنسبة للعمل واألمور األخرى ،فإن أكرب األسئلة
اليت مل تتم اإلجابة عليها هي «كيفية وصولنا
إىل هناك؟» ،وما هو شكل اإلدارة اليت ستقوم
بتنفيذ التغيريات املطلوب حدوثها بالسرعة والبعد
املطلوب؟»
حول هذه املسائل ،فإننا نوضح رغبتنا ودعمنا
وقيادتنا ونوجه الدعوة إىل كل أصحاب املصاحل
– شركات األعمال واحلكومة واجملتمع املدين –
لالنضمام إىل هذا اجملهود واالكتشاف.

رسالة من الشركات الرئيسة املشاركة في املشروع
الفريق الرئيسي للمشروع:
بري ساندبريغ ،مدير املشروع

sandberg@wbcsd.org

جنمة خان  ،مدير املشروع (منتدب من أكسنتشر)
يل يل ليونج ،مدير املشروع (منتدب من برايس ووتر
هاوس كوبرز)
شكر :
لقد مت تكرمي الفريق الكامل للمشروع واملسامهون يف
هناية التقرير .وقد استفاد األعضاء من خالل العمل
مع املسامهني اخلارجيني ،وعلى وجه اخلصوص ذي
جلوبال فوت برنت نت وورك ،وذي أالينس فور
جلوبال صاستينابيلييت وجمموعة خرباء .وقد ضم
املشروع أيضا وجهات النظر اإلقليمية واخترب نتائجها
يف  30حوار عرب العامل.

الشركات الرئيسة المشاركة في المشروع:
صمويل إيه .دي بيازا جونيور
برايس ووتر هاوس كوبرز
إيدار كرويتزر ،ستوربراند
مايكل ماك  ،سنجنتا انرتناشونال
حممد أ .الزيدي  ،ألكوا
الشركات األعضاء في المشروع:
أكسنتشر ،ألكوا ،أالينس ،أرسيلورميتال
شركة بوينج ،ديوك إينريجي كوربوريشن ،ئي .أو.إن،
إيسكوم ،إيفونك إنداسرتيز ،فالك جروب  ،فورتوم
كوربوريشن ،جي دي إف سويز ،جروبو نويفا،
هولسيم ،إنفوسيس تكنولوجيز ،أوزاكا غاز كومباين،
برايس ووتر هاوس كوبرز ،ذي بروكتور أند جامبل
كومباين ،ريو تنتو ،رويال فيلبس الكرتونيكس،
سوين كوربوريشن ،ستوربراند ،سنجنتا انرتناشونال،
ذي طوكيو إلكرتيك باور كومباين ،تويوتا موتور
كوربوريشن ،يوميكور  ،فاتنفال ،فولكس واجن،
ويرهاوتزر كومباين

كثريين من بني التسعة والعشرين ( )29شركة
األعضاء يف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
(اجمللس ) اليت وضعت هذه الرؤية كانت تقوم بتنفيذ
أعماهلا ألكثر من قرن ،والحظت بأن املستقبل يأيت
ويرحتل ،عدة مرات .كقادة عمل ،فإننا تعودنا على
التخطيط للمستقبل ووضع التصورات حول الوضع
الذي سيكون عليه ذلك املستقبل.
لكن مل يقم املستقبل من قبل حبمل الكثري من
األسئلة  ،مع هذه النتائج اخلطرية اليت تعتمد على
اإلجابات .ومل حيدث من قبل أن اعتمد شكل
املستقبل بدرجة كبرية على ماهية ما نقوم بتنفيذه يف
هذه األيام سواء كنا شركات أعمال أو حكومة أو
مواطنني .
لقد كان مشروع (رؤية عام )2050جهدا تعاونيا
اشرتكت فيه  29شركة تدعمها سكرتارية جملس
األعمال العاملي للتنمية املستدامة (اجمللس ) أكرب
جمتمع لشركات األعمال وشركاء الشبكة اإلقليمية يف
العامل ،وذلك يف ختطيط ليس ما نفكر به فحسب ،
وال ما خنشى حدوثه ،بل ما ميكن أن حيدث ويكون.
مع التغيريات املناخية الكثرية والنمو السكاين العاملي
واتساع املدن وأفضل اجلهود اليت تقوم هبا شركات
األعمال واحلكومات واجملتمع،

فإن ( رؤية عام  )2050تعترب صورة ألفضل النتائج
املمكنة للسكان والكوكب الذي يعيشون عليه على
مدى العقود األربعة التالية.
وباختصار شديد  ،ستكون النتيجة عبارة عن كوكب
يعيش عليه حوايل تسعة باليني نسمة  ،يعيشون
مجيعهم حياة طيبة - ،بغذاء يكفيهم ومياه نظيفة
وحالة صحية جيدة وسكن ووسائل نقل وتعليم
وحياة صحية خالية من أي أمراض -ضمن حدود ما
قد يتم تقدميه وجتديده يف كل يوم يف هذا الكوكب
الصغري والضعيف.
يدعم هذه الرؤية  ،طريق وتسع جماالت من العمل
واإلجراء ،و»ما جيب توفريه» وهي اإلجراءات اليت
جيب التطرق إليها من أجل حتقيقها.
إن أفضل األخبار هي أننا وجدنا الطريق وعناصره
حتمل عالمة فرص مجة .لعمل الشيء الكثري بالقليل،
وإنشاء القيمة والرفاهية والتقدم بالنسبة للحالة
اإلنسانية .بالنسبة لنا ،تعترب هذه األمور الرئيسية
اليت ميكن لنا أن نأخذها معنا ،ألنه يف املستوى
األساسي ،فإن الفرصة تعترب ما جيعل األعمال تنمو
وتزدهر ،وكثري من هذه الفرص ستكون يف األسواق
النامية.

إن النتيجة الثابتة أيضا هي أن األعمال اليت اعتدنا
عليها ال تأخذنا إىل البقاء واالستدامة  ،وال تؤمن
لنا رفاهيتنا االقتصادية واالجتماعية ،حيث أن هذه
ال ميكن حتقيقها إال من خالل التغيريات األساسية
اليت نبدأ هبا اآلن .كي تلعب شركات األعمال
دورها فإننا سنحتاج إىل أن ننفذ الشيء األفضل
الذي تستطيع شركات األعمال تنفيذه :وهو اإلبداع
والتكيف ،والتعاون والتنفيذ .ستتغري هذه األنشطة
إضافة إىل الشركات اليت نقوم بتأسيسها مع شركات
أعمال أخرى ،واحلكومات واجلامعات واملنظمات غري
احلكومية من أجل أن يكون الوضع مناسبا للجميع ،
كما يتعني علينا أن نعمل بالشكل الصحيح.
نود أن نشكر زمالئنا يف الشركات األعضاء ،
ممن بذلوا جهدا كبريا ومهارة فائقة يف سبيل إنتاج
هذا التقرير ،كما نشكر أعضاء سكرتارية جملس
األعمال العاملي للتنمية املستدامة (اجمللس ) وكثري
من االستشاريني واخلرباء واملسامهني اإلقليميني الذين
قدموا إلينا الدعم واملشورة.
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ملخص تنفيذي

بعد  40سنة فقط من اآلن ،سيعيش حوايل %30
من الناس أو أكثر على هذا الكوكب .بالنسبة
لشركات األعمال ،تعترب هذه األخبار سارة  ،حيث
أن هذا النمو سيوفر باليني من العمالء اجلدد الذين
سيكونون حباجة إىل منازل وسيارات وأجهزة تلفزيون.
أما األخبار السيئة فهي أن تناقص املوارد والتغريات
املناخية ستحد من قدرة كل هؤالء التسع ( )9باليني
منا من احلصول على أو احملافظة على أسلوب احلياة
االستهالكي الذي يتناسب مع الثروة يف أسواق هذه
األيام الغنية.
يف مشروع رؤية عام  2050جمللس األعمال العاملي
للتنمية املستدامة (اجمللس ) ،فإن  29شركة عاملية
متثل  14صناعة قامت بالتعامل مع هذه املعضلة ،
حيث طورت رؤية تعتمد على احلوار يف 20بلدا مع
عدة مئات من الشركات  ،باإلضافة إىل خرباء العامل
الذين وضعوا على املسار حنو البقاء و واالستدامة
يف عام  .2050سيكون هذا العامل ليس جملرد أن
يعيش فيه هؤالء السكان  ،بل ليعيشون حياة طيبة
ورغدة ضمن حدود هذا الكوكب .من خالل «احلياة
الطيبة» فإننا نصف معيار احلياة على انه هو الذي
يكون فيه للناس قدرة على توفري التعليم والرعاية
الصحية ووسائل النقل وأساسيات الغذاء واملياه
والطاقة والسكن ،والبضائع االستهالكية .من خالل
«العيش ضمن حدود هذا الكوكب» فإننا نعين
العيش بالطريقة اليت ميكن من خالهلا بقاء واستمرارية
املوارد الطبيعية املتوفرة وبدون أي ضرر آخر يصيب
جمموعة الكائنات احلية واملناخ واألنظمة األخرى اليت
تتكون من النظام البيئي.
يف البداية ،فإن هذه الرؤية ميكن أن تُقرأ على أهنا
جمرد فكرة مثالية موجودة يف اخليال ،تأخذ بعني
االعتبار املدى الذي تبدو فيه من عامل اليوم .ولكن
هذا ليس هو الغرض من التقرير ،وال هو احلقيقة .مع
مشروع رؤية عام  2050أو بدونه فإن احلياة يف عام
 2050ستكون خمتلفة جوهريا بالنسبة لنا مجيعا .إن
رؤية عام  2050هي أفضل جنم متوفر لالسرتشاد به
يف هذه األيام ،بناء على مالحظات وتوقعات اخلرباء
الذين سامهوا يف هذا اجملهود.

هذا النجم املرشد عبارة عن حماولة ملساعدة قادة
احلكومات وشركات األعمال واجملتمع املدين من أجل
جتنب أخطاء املاضي املتكررة – وإصدار القرارات
بعيدا عن النتائج غري املتوقعة للناس ،والبيئة وكوكب
األرض .إن رؤية عام  2050تبحث عن تقدمي فهم
عام حىت يستطيع القادة أن يتخذوا القرارات اليت
تعطي أفضل النتائج احملتملة للتطور البشري على
مدى العقود األربعة القادمة .إنه أيضا منربا للحوار
املستمر ،وحىت نستطيع االستمرار يف طرح األسئلة
اهلامة جيب علينا أن جنيب عليها من أجل إحراز
تقدم يف هذا اجملال اجملهول.
تحقيق الرؤية
الطريق:
لقد مت تطوير طريق وتسع عناصر من هذا الطريق
مفصلة لربط هذا املستقبل القابل للبقاء واالستدامة
مع احلاضر .كان اهلدف رؤية ما هو حقيقي واحملاولة
العاملية يف التطور املستمر القابل للبقاء – مع كل
السياسة الراديكالية وتغيريات أسلوب احلياة اليت
تتطلبها – إهنا تعين شركات األعمال واألسواق
بشكل عام والقطاعات الفردية املشاركة .تظهر
عناصر الطريق بأن تغري السلوك واإلبداع االجتماعي
تعترب حامسة وهامة  ،مثال ذلك احللول واالخرتاعات
التقنية اجليدة  .سيكون هناك حاجة إىل كل أنواع
الرباعة على مدى األربعني سنة ( )40القادمة .
على الرغم من متيز ووضوح العناصر  ،فإهنا أيضا
تظهر الرتابط البيين ملسائل مثل املياه والغذاء والطاقة
– العالقات اليت جيب أخذها بعني االعتبار بطريقة
متكاملة مؤكدة العالقة فيما بينها ،مع العالقات اليت
جيب فهمها والتعامل معها.

• مضاعفة الناتج الزراعي بدون زيادة مساحة األرض
أو املياه املستخدمة.
• إيقاف قطع أشجار الغابات وزيادة احملاصيل من
الغابات املزروعة.
• خفض انبعاثات الكربون إىل النصف يف مجيع
أحناء العامل مع عام ( 2050حسب مستويات عام
 ، )2005مع حاالت انبعاث الغازات من الغالف
اجلوي  ،واليت تصل إىل ذروهتا يف عام  2020حىت
التحول إىل أنظمة الطاقة املنخفضة الكربون والطلب
املتزايد على كفاءة الطاقة.
• توفري حصول دول العامل على وسائل النقل ذات
الكربون املنخفض.
• تقدمي حتسن من أربعة إىل عشرة أضعاف يف
استخدام املوارد واملواد.
إن تنفيذ هذه التغيريات – و غريها الكثري -
سيمكننا من استهالك أكثر مما حيتويه كوكب واحد
من املوارد البيئية يف عام  ،2050باملقارنة مع 2,3
كوكب سنستخدمها إذا ما واصلنا العمل بالطريق
املعتاد الذي حنن عليه يف هذه األيام.

الفرص الواسعة:
إن التحول الذي أمامنا ميثل فرصا واسعة يف جماالت
عريضة من قطاعات األعمال ،كتحديات النمو
العاملية ،واتساع املدن ،والندرة والتغريات البيئية حيث
تصبح حمركات اسرتاتيجية رئيسية لألعمال يف العقد
القادم .بالنسبة للموارد الطبيعية والصحة والتعليم
لوحدها فإن الطلب الكبري على بعض هذه األمور قد
يصل إىل  1,5 – 0,5تريليون دوالر أمريكي يف كل
عام يف  ،2020ويرتفع إىل ما بني  10 – 3تريليون
دوالر أمريكي يف السنة يف عام  2050حسب أسعار
هذه األيام ،مما يصل إىل  %4,5 – 1,5من الناتج
احمللي اإلمجايل للعامل يف عام .2050
ترتاوح الفرص من تطوير واحملافظة على املدن والبنية
التحتية خالية من خملفات الكربون إىل درجة صفر
صايف ،لتحسني وإدارة القدرة احليوية والنظام البيئي
وأمناط احلياة والرزق وسبل العيش.
إن متكني هذه التغيريات سيخلق أيضا فرصا للتمويل،
تقنية املعلومات /االتصاالت والشراكات .سيكون
هناك فرصا جديدة ميكن حتقيقها حبيث ختتلف عن
األولويات اخلارجية والشركات اليت سيتم االندماج
فيها وجمموعة من املخاطر اليت سيتم مواجهتها
والتكيف معها  ،إذ أن األنظمة الذكية ،والناس
األذكياء ،والتصاميم الذكية ،واألعمال األكثر ذكاء
هي اليت ستسود.
الصورة الطبيعية األساسية الجديدة
لشركات ألعمال:
سيكون هناك جدول أعمال جديد لقادة العمل.
ستتغري اجلماهري السياسية ومجاهري العمل من التفكري
يف تغيري املناخ وقيود املوارد كلما كانت املشاكل
البيئية ذات الطابع االقتصادي مرتبطة باملشاركة يف
الفرصة والتكاليف .إن منوذج النمو والتقدم الذي
يعتمد على االستخدام املتوازن للموارد القابلة
للتجديد سيكون مطلوبا مع إعادة تدوير تلك اليت
مل تكن معتمدة على املوارد القابلة للتجديد .إن
هذا سيعمل على حتفيز اجلنس األخضر ،مع البلدان
واألعمال اليت تعمل معا باإلضافة إىل التنافس من
أجل التقدم لألمام .سيستفيد قادة األعمال من هذا
التغيري بالتفكري يف التحديات احمللية والعاملية كأكثر
من جمرد تكاليف وأشياء جيري االهتمام هبا ،وبدال
من ذلك يستخدموهنا كزخم للتحسينات اليت تفتح
البحث عن حلول وحتقق الفرص.

يشتمل الطريق اهلام على ما يلي:
• التعامل مع حاجات تطوير باليني البشر ،
والتمكني التعليمي واالقتصادي بالنسبة للنساء ،على
وجه اخلصوص ،وتطوير املزيد من احللول االقتصادية
الفعالة وأمناط احلياة والسلوك.
• إدماج تكلفة األمور اخلارجية بدءا من الكربون
وخدمات النظام البيئي واملياه.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

إن التحول سيجلب معه تغريا يف ظل النظام
واألسواق وأولويات املستهلك وتغريا يف تسعري
املدخالت ،وقياس الربح واخلسارة .وكل ذلك سيؤثر
على األعمال.
فضال عن تتبع التغيري ،فإن شركات األعمال جيب
أن تقود هذا التحول بتنفيذ ما يقوم به العمل
بشكل أفضل :إجياد احللول االقتصادية اليت حيتاجها
ويرغبها الناس .الفرق هو أن احللول اجلديدة ستعتمد
على السوق احمللي والعاملي مع “القيم والتكاليف
احلقيقية” ،و”احلقيقة” كوهنا قائمة ومؤسسة من
خالل حدود الكوكب وما ستأخذه من أجل العيش
جيدا وضمن تلك احلدود .إن شركات األعمال
واملستهلكني وصانعي السياسة سيقومون بتجارب،
ومن خالل التعاون املتعدد للمسامهني ،والتفكري
النظامي واإلبداع املشرتك ،سيجدون احللول لصنع
عامل قابل للبقاء واالستدامة ومرغوب وممكن حتقيقه.
هذه إسرتاتيجية العمل املليء بالفرص على أفضل
تقدير له.
يتعني على قادة األعمال أن يقوموا بإدارة شركاهتم
بشكل ناجح حتت ظروف إطار األعمال احلايل بينما
يقومون باملساعدة يف قيادة اجملتمع حنو ظروف إطار
األعمال اجلديد املتميز بقابلية البقاء واالستدامة،
والعمل بشكل وثيق مع القادة السياسيني
واالجتماعيني يف تنفيذ هذا األمر .إن هذا سيعين
شراكات جديدة يف العمل مع احلكومات وجمموعات
اجملتمع املدين واملزيد من التفكري املنظم والتوجهات
املنظمة إلدارة التحديات والفرص مثل مضاعفة
سكان املدن يف عام .2050
سيحتاج قادة العمل إىل إدارة الشركات من خالل
تغيري حتويل غري مسبوق ،بشكل متوازي مع حصول
احلكومات على السياسات الصحيحة واحلوافز
املناسبة.

من الممكن تنفيذ هذا
تعتقد الشركات املشاركة اعتقادا جازما بأن العامل
ميتلك املعرفة والعلم والتكنولوجيا واملهارات واملوارد
املالية املطلوبة لتحقيق (رؤية عام  )2050ولكن
أسس الكثري مما هو مطلوب سيحتاج إىل أن يوضع
على وترية ومقياس حمددين يف العقد القادم .ويف
نفس الوقت ،ما تزال اخلارطة بعيدة عن االكتمال،
حيث مازال هناك العديد من األسئلة اهلامة حباجة
إىل إجابة فيما يتعلق باحلوكمة وأطر العمل العاملية
للتجارة ،واألدوار واملسئوليات ،إال انه ميكن اإلجابة
عليها يف الوقت املناسب من أجل التطور املطلوب
تنفيذه.

ملخص تنفيذي

في عام  2050سيعيش حوالي  9بليون شخص
حياة طيبة ،وضمن حدود الكوكب.

“استطاعت البشرية أن متتلك عالقة استغاللية مع كوكبنا ،إننا نستطيع وجيب علينا أن هندف جلعل هذه العالقة عالقة
تكافلية ”.مايكل ماك ،سنجنتا إنترناشونال إيه جي
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توقع األعمال املعتادة
حتى عام 2050

«القصة هي أحدى قصص النمو السكاني واالستهالك (في معظم
البلدان) المركب من القصور الذاتي والناجم عن قلة الحوكمة
واستجابات السياسة ،والنتيجة هي انحطاط البيئة والضغط
االجتماعي».

النمو :السكاني واتساع المدن واالستهالك
ما بني اآلن وعام  2050من املتوقع أن يزيد عدد
السكان العاملي من  6,9بليون إىل أكثر من 9
بليون ،مع حدوث  %98من هذا النمو يف العامل
النامي وذلك طبقا لتقديرات األمم املتحدة.
سيتضاعف عدد سكان العامل خصوصا القاطنني يف
املدن .ويف نفس الوقت ،تزيد أعمار السكان وتكون
ثابتة يف كثري من البلدان املتطورة .ستتنوع األمناط
السكانية احمللية بشكل متزايد.

تزايد عدد السكان العاملي في املدن

زيادة انبعاث الغازات من الغالف اجلوي
إنبعاث الغازات حسب املنطقة

سكان العالم حسب نوع املنطقة 0502-0591 :

املصدر  :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ،التوقعات حتى عام  ، 0302إحصائيات 8002

املصدر :قسم اإلحصاء السكاني باألمم املتحدة ،توقع سكان العالم ،نسخة عام 8002

االنحطاط البيئي يعرض حياة السكان للخطر

انتقال القوة االقتصادية العاملية

السكان الذين يعيشون في مناطق الضغط املائي حسب مستوى الضغط

أفضل  01اقتصاديات عاملية حسب إجمالي الناجت احمللي في 0502

لقد كان هناك حتسينات يف العقود األخرية يف ظل
النمو االقتصادي يف أجزاء كثرية من العامل ،باإلضافة
إىل حتسن يف جماالت أخرى مثل وفيات األطفال
ووفيات الوالدة ،واملستلزمات الغذائية واحلصول على
املياه النظيفة والتعليم .ومع هذا ،ما زال الفقر املدقع
مستمرا .
سيحدث معظم النمو االقتصادي يف الدول النامية،
وسريقى الكثري من الناس السلم االقتصادي حنو
حياة معيشية قياسية من الدرجة الوسطى ،وسيكون
هناك استهالكا للمزيد من املوارد للفرد الواحد .ومع
حدوث هذه التغيريات والتطورات فإن هناك تغيريات
جوهرية البد منها يف مجيع البلدان حىت يتمكن
التسعة بليون من البشر من العيش يف حياة سعيدة
ضمن حدود الكوكب يف عام .2050
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املصدر  :جولدمان ساكس  ،مجموعة دول بريك وما بعدها 7002 ،

القصور الذاتي وعدم كفاية الحوكمة
إن استجابات احلوكمة والسياسة إلدارة هذا النمو
غالبا ما حتدث يف الصوامع وهي حمدودة حسب
الضغوط السياسية احمللية قصرية املدى مما جيعل هناك
نقصا يف مستوى االلتزام املطلوب إلحراز التقدم
الكايف .إضافة إىل ذلك ،تتميز خيارات الدول
والشركات واجلماعات واألفراد غالبا بالقصور الذايت
بسبب األهداف قصرية املدى واملصلحة الذاتية .إن
االستمرار يف االستثمار يف جمال التلوث وأنواع البنية
التحتية من الطاقة غري الكافية واختيار منوذج حياة
املستهلك كلها أمثلة هلذه اخليارات اليت تطيل بقاء
الوضع الراهن .

 - 1توقع األعمال المعتادة حتى عام 2050

لدينا كل ما هو مطلوب للحياة اجليدة ،ضمن حدود
الكوكب :املعرفة العلمية والتكنولوجيا اجملربة والناشئة
واألصول املالية واالتصاالت السريعة .على الرغم
من ذلك ،فإن جمتمعاتنا يف هذه األيام تسري على
مسار غري قابل لالستدامة بشكل خطري .القصة هي
أحد قصص النمو السكاين واالستهالك (يف معظم
البلدان) املركب من القصور الذايت الناشئ عن قلة
احلوكمة واستجابات السياسة الضرورية إلدارة هذا
النمو .والنتيجة هي احنطاط البيئة واجملتمعات.

الشكل رقم  :1-1التوقعات حتى عام  : 2050النمو

الشكل رقم  :2-1التوقعات حتى عام  : 2050االنحطاط

التدهور :تغير المناخ والنظام البيئي المتدهور
وجد تقييم النظام البيئي املئوي أن  15من خدمات
 24نظام اقتصادي اليت مت تقييمها قد تعرضت
لالحنطاط على مدى نصف القرن املاضي .وهناك
ارتفاع سريع ومستمر يف استخدام الطاقة املعتمدة
على وقود املستحاثات واالستخدام املتسارع يف
املوارد الطبيعية حيث يستمر ليؤثر على خدمات
النظام البيئي الرئيسية مما يهدد املصادر الغذائية،
واملياه العذبة والغابات واألمساك .كما أن كوارث
املناخ القاسي املتكررة واجلفاف واجملاعات تؤثرعلى
اجملتمعات يف العامل.

املصدر  :منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  ،التوقعات البيئية حتى عام  ، 0302إحصائيات 8002

تزايد الطبقة الوسطى في العالم بشكل سريع

فقدان العالم لبعض املوارد

السكان في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط التي يصل الدخل بها  000.71 – 000.4دوالر أمريكي للفرد
( تعادل القوة الشرائية)

توقعات العرض العاملي طبقا ملوارد النفط التقليدي الضمنية القابلة لالستعادة وتاريخ إنتاج الذروة ،ومعدل
الهبوط في مجمل ما بعد الذروة

املصدر :البنك الدولي ،توقعات االقتصاد العاملي 7002

 ،CREKUتقرير النضوب العاملي9002 ،
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رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال
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املربع رقم  :1-1حتقيق األهداف الثنائية للبقاء واالستدامة – التطور البشري الكبير والتأثير البيئي املنخفض
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الرؤية

“في عام  0502سيعيش في هذا العالم  9بليون نسمة بحياة
رغدة وضمن حدود هذا الكوكب”.

البيانات مأخوذة من جلوبال فوت برنت نت وورك  ،احلسابات ،طبعة  ،2009تقرير التطور البشري حسب برنامج األمم املتحدة للتنمية 2009

يلخص هذا الشكل حتديات التطور من حيث القابلية للبقاء واالستدامة  :وحتقيق الطلبات البشرية ضمن احلدود البيئية للكوكب .إن الشكل عبارة عن لقطة سريعة توضح كيف تنفذ البلدان
املختلفة طبقا لربنامج األمم املتحدة للتنمية ( )UNDPومؤشر التطور البشري ( )HDIواآلثار البيئية طبقا جللوبال فوت برنت نت وورك.
يف البلدان املوجودة يف يسار اخلط العمودي فإنه مل يتم احلصول على املؤشر الذي يصل إىل أقل من  8.0يف مؤشر التطور البشري  ،ومستوى عايل من التطور كما هو حمدد من قبل برنامج األمم
املتحدة للتنمية  .أما البلدان اليت فوق اخلط األفقي املنقط وإىل ميني اخلط العمودي فإهنا حققت مستوى عايل من التطور ولكنها تضع طلبا على الطبيعة أكثر مما بقي لو أن كل واحد يف العامل
عاش هبذه الطريقة.
من أجل التحرك حنو مستقبل قابل للبقاء واالستدامة فإن العامل سيحتاج إىل أن يتعامل مع كل أبعاد هذا املخطط – مفاهيم النجاح والتقدم  ،وتوفر القدرة احليوية لكل شخص ،باإلضافة
إىل مساعدة البلدان إما لتحسني مستويات التطور أو ختفيض تأثريها البيئي ( تواجه كثري من البلدان هذين النوعني من التحديات) .يف (رؤية عام  )2050لقد أوضحنا مخس أنواع رئيسية من
التغيريات املطلوبة:
 – 1الشراء يف الرؤية :قبول القيود وفرص العامل الذي يعيش فيه  9بليون حياة سعيدة وضمن حدود الكوكب.
 – 2إعادة حتديد النجاح والتقدم على املستويات الوطنية والفردية واجلماعات.
 – 3احلصول على املزيد من الكوكب بزيادة اإلنتاجية احليوية.
 – 4تطوير احللول لتخفيض التأثريات البيئية بينما يتم احملافظة على نوع وجودة احلياة يف البلدان اليت لديها تطور بشري عايل ولكن تستخدم القدرة البيئية استخداما
عاليا.
 – 5حتسني مستويات التطور البشري يف البلدان اليت حتت خط التطور البشري العايل بدون زيادة تأثريها البيئي إىل ما بعد احلدود املقبولة.
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رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

التنوع واالعتماد البيني
تبقى البلدان والثقافات متنوعة ومتغايرة اخلواص،
ولكن التعليم يف املدارس الثانوية والتواصل العاملي
جعل الناس أكثر وعيا حبقائق كوكبهم وكل واحد
يعيش عليه .إن منوذج «الناس الذين يعيشون يف
عامل واحد ويف كوكب واحد « هو منوذج متأصل
وجيري استخدامه عامليا ،مما يؤكد اعتماد الناس على
بعضهم البعض والتعاون فيما بينهم على األرض .ما
زال هناك صراعات وكوارث وأزمات وجرائم وأعمال
إرهاب ،إال أن اجملتمعات مرنة وقادرة على مقاومة
ذلك والنهوض من جديد بسرعة.
يتطلع الناس والشركات واحلكومات إىل املستقبل
 ،واىل حل املشاكل وأن تكون مرنة وجتريبية –
ومتفهمة بأن األمن ميكن حتقيقه من خالل العمل
معا والتكيف السريع مع التغري السريع يف العامل.
الحقيقة االقتصادية المختلفة
لقد انفصل النمو االقتصادي عن حتلل النظام البيئي
واستهالك املادة ،وأعيد أعاد تواصله مع التطور
االقتصادي املستدام واحلياة الرغيدة للمجتمعات.
لقد أعاد اجملتمع تعريف مفهوم الرخاء وأمناط احلياة
الناجحة ،باإلضافة إىل أسس الربح واخلسارة ،والتقدم
وإجياد القيمة لتشمل أكثر من اعتبارات طويلة األمد
مثل التأثريات البيئية واحلياة الشخصية واجملتمعية
الرغيدة .
كما أن الصورة االقتصادية العاملية تبدو خمتلفة أيضا
عن تلك الصورة اليت هلا عالقة بتحول القرن .إن
مصطلح «البلدان النامية» نادرا ما يستخدم ،حيث
أن كل االقتصاديات إما أن تكون متطورة أو ناشئة .
تلعب البلدان والشركات اآلسيوية واألمريكية دورا
أكثر أمهية وتؤثر على أنظمة التجارة العاملية،
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الحوكمة متعددة الشركاء
تستمر أدوار الشعوب واحلكومات يف التطور .وتصنع
أنظمة احلوكمة القرارات مبهارة وبأفضل املستويات
احمللية وأكثرها مناسبة .فمثال الشعوب « السيادة
اجملتمعة « تعترب ضرورية إلدارة األنظمة العاملية
والتحديات مثل األمراض واملناخ واملياه واألمساك
والصراعات وحقوق االرتفاق .فهي تشجع اإلدارة
احمللية وتعمل على ربط اجلريان بعدد من الشركاء،
ولكنهم يقسمون الناس إىل جمموعات اقتصادية
سياسية عادية أو مؤسسات عاملية ،للمساعدة
يف مسائل إدارة اجملموعات احمللية مثل التكيف مع
التغري يف املناخ واحلصول على املياه والصحة .كثري
من احلوكمة حتدث يف اجملتمع ،واملدينة واملستويات
اإلقليمية .إنه عامل معقد لكنه مرتبط بكفاءة وفعالية.

تساعد التصاميم الدائرية املغلقة واملتشابكة الناس
على احلياة بشكل جيد وضمن الكوكب الواحد
مما يقود إىل الصناعة الناجحة ويقلل من احلاجة
الستخراج املوارد األولية .جتعل األنظمة املغلقة مفهوم
النفايات على أنه نظام قدمي فهي تستخدم النفايات
كمدخل ومورد ،مما يقضي على تراكم النفايات
على األرض ،واجلو أو يف املياه .املنتجات واملواد
املستخدمة ميكن إعادة إنشائها وهندستها لتعمل
مرة أخرى ألغراض عديدة ومميزة أو التقليل من املواد
اخلام يف صناعة املنتجات األخرى.

في األسواق :إيجاد الحلول ونشرها
متكن احلوكمة األسواق أيضا وتعمل على توجيهها
من خالل توضيح احلدود وتأسيس أطر العمل اليت
تشجع على الشفافية والشمولية واألمور اخلارجية
الداخلية ،واخلصائص األخرى إلمكانية البقاء
واالستدامة .حتدد هذه األنظمة األهداف ،وتعمل
على إجياد ميدان لعب على مستوى وتقضي على
احلواجز مما ميكن األعمال من إجياد وتطوير ونشر
احللول .بالنسبة لألعمال ،فإن ميدان اللعب الذي
على مستوى يعين أن القيم الصحيحة مبا يف ذلك
األمور اخلارجية مثل التأثري البيئي وفائدة خدمات
النظام البيئي  ،كلها موجودة ومتأصلة يف السوق
لدى كل املتنافسني .تقر أنظمة املكافأة بالسلوك
القابل لالستدامة  ،ونتيجة لذلك ميكن لألعمال
أن تقدم حلوال تشجيعية وقابلة للبقاء واالستدامة
 .ميكن للمستهلكني أن خيتاروا املنتجات املستدامة
ليس فقط بسبب أهنا مستدامة بل ألهنا تقدم قيمة
أفضل.

إن االستخدام الفعال للمواد مبا يف ذلك النفايات
وإدارة التلوث ،يكون اكرب عدة مرات من حتول
القرن ،ويساعد يف ذلك التعاون واملشاركة يف املعرفة.
التحسينات يف جماالت مثل كفاءة استهالك املياه
وإعادة استخدامها والطاقة ومعاجلة مياه النفايات
وإدارة الغابات والزراعة يبقى البشرية على املسار
الصحيح حنو العيش ضمن طاقة التحمل للكوكب.
لقد انقلب تدهور النظام البيئي ،ومت إعطاء خدمات
النظام البيئي قيمة ومتت احملافظة عليها وتعزيزها.
وأصبحت إدارة التنوع البيئي بشكل أفضل ،ومزدهر
ومستمر لتمكني اجملتمعات من الرخاء والرفاهية.
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يف عام  2050سيعيش يف هذا العامل  9بليون نسمة
حبياة رغدة وضمن حدود هذا الكوكب .لقد بدأ
عدد سكان العامل يف الثبات وبصفة رئيسية بسبب
التعليم والتمكني االقتصادي للنساء والزحف املتزايد
حنو املدن .إن أكثر من  6بليون نسمة ،يقطن
ثلثيهم يف املدن  ،وللناس وسائلهم اخلاصة لتحقيق
حاجاهتم البشرية األساسية ،مبا يف ذلك احلاجة إىل
احلياة احملرتمة واملراكز املفيدة يف جمتمعاهتم.

والتمويل واإلبداع واحلوكمة جنبا إىل جنب مع
بعض الشعوب اليت أسست جناحها خالل املائة
سنة املاضية .إن العديد من املشاهد تكون متكاملة
 ،وينتشر رأس املال واألفكار وأفضل املمارسات
واحللول يف مجيع االجتاهات.

التعامل مع التغير المناخي
يستعد اجملتمع للتغري املناخ ويتكيف معه .يتم حتقيق
هذا التكيف بنسبة كبرية من خالل اجلهود املشرتكة
بني خمتلف البلدان واجملتمعات .تستخدم التوجهات
النظامية واملتكاملة إلدارة الزراعة والغابات واملياه
والنقل داخل املدن ،والطاقة واالتصاالت.
وتستمر اجلهود لتخفيف حدة التغريات املناخية
 ،حيث مت التقليل من حاالت االنبعاث الضارة
بشكل هام ومت متكني اجملتمع بكربون أقل من خالل
االستخدام الفعال للطاقة واملوارد النظيفة.

مكان عمل متطور وأصحاب عمل متطورين
الشركات الرائدة هي الشركات اليت تساعد اجملتمع
على إدارة التحديات العاملية الرئيسية من خالل
أعماهلا األساسية  .لقد عملت من خالل التحول
اجلذري لكل من القيم الداخلية للشركات وإعادة
تنظيم السوق اخلارجي الذي حدث يف العقود األربعة
حىت عام  ،2050وهو التحول الذي مل تتحمله
العديد من الشركات ولكنه التحول الذي تولد فيه
أعداد غري حمدودة من الشركات اجلديدة.
كشركات ظلت على قيد احلياة  ،فإن هذه الشركات
أكثر مرونة وأكثر مهارة عند الدخول مع شركاء
وعمالء متنوعني ،وأكثر مهارة عند االستجابة
للتغيريات السريعة على مجيع اجلبهات .كعمليات
فإهنا أظهرت ثقافة مركزة وفعالة يف التخلص من
نفايات الطاقة واملواد .لقد اكتشفت أن هذه الثقافة
ذات الدائرة املغلقة ال تقلل فقط من التلوث بل
إهنا جتعلها أكثر تعاونا وتنافسية .وكأصحاب عمل،
فإن هذه األعمال ساعدت على تدريب وتطوير
جمتمع أكثر إبداعية يكون قادرا بشكل أفضل على
إدارة حتديات الصراع اخلاصة بإنشاء واحلفاظ على
الوظائف الكافية بينما يتم حتسني إنتاجية العمل.
ولقد أدى التدريب أيضا إىل جمموعة كافية من
املواهب املتوفرة لتنفيذ التغيريات املطلوبة .وإن الناس
 ،كموظفني  ،فقد تعلمت أن تكون أكثر مرونة
أيضا ،والتحرك بسهولة إىل املكان الذي توجد فيه
الوظائف واألعمال.
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االطريق إلى رؤية عام 2050

« من الضروري القيام بإجراءات سريعة وجذرية ومنسقة على
مستويات عديدة من قبل العديد من الشركاء » .

«تتطلب التغريات اجلذرية املوضحة يف (رؤية عام  )0502نظرة خمتلفة من قادة األعمال  ،مما يتطلب منهم أن يعيدوا
التفكري يف كيفية العمل من أجل البقاء على مسار املستقبل املستدام ».
صمويل إيه .دي بيازا ،برايس ووتر هاوس كوبرز.

إننا نرى إطارين زمنيني للعمل:
اإلطار األول  :سنوات االضطراب العشرة من عام
 2010إىل عام  ،2020واإلطار الثاين هو  :وقت
التحول من عام  0202إىل عام  .2050إن سنوات
االضطراب العشرة هي فرتة الطاقة والديناميكية
للرؤية العاملية لالستدامة .إهنا حقبة تكوينية لألفكار
والعالقات اليت ستحدث يف الثالثني سنة التالية ،من
عام 2020إىل عام . 2050
إن املزايا املكونة أثناء العقد األول تنضح إىل معرفة
وسلوك وحلول أكثر ثباتا وتناسقا .إهنا فرتة التزايد
السكاين باإلضافة إىل انتزاع التغيري يف أجزاء كثرية من
اجملتمع – املناخ والطاقة االقتصادية والسكان – وزمن
التغيري األساسي يف األسواق اليت تعيد حتديد القيم
والنجاح.
سنوات االضطراب العشرة (: )2020 – 2010
األزمة والوضوح واإلجراء
إن األزمة املالية العاملية اليت حدثت يف هناية العقد
السابق هزت إميان الناس يف شركات األعمال
واحلكومات مما حرض على طلب جتديد الثقة
والتعاون.
يأخذ هذا شكل مزيج من التحالفات اجلديدة إلعادة
بناء الثقة وإجياد أجوبة للعديد من األسئلة الصعبة
اليت يواجهها اجملتمع (راجع املربع رقم .)1-3
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وخالل هذه الفرتة ،يصبح من الواضح أن اإلجراءات
املنسقة واجلذرية والسريعة مطلوبة على مجيع
املستويات ،ولكن من قبل الشركاء العديدين .إن هذا
اإلحساس العام بالعجالة يساعد على تأسيس ظروف
مطلوبة لتحريك النمو العاملي إىل طريق أكثر ثباتا
واستدامة  ،والشيء احلاسم من بني هذه األشياء هو
سعر الكربون وشبكة إطارات العمل التجارية حلاالت
االنبعاث ذات العالقة ،إضافة إىل السياسات لتجنب
إزالة الغابات وتشجيع البحث الزراعي .تساعد هذه
التطورات أيضا على متويل االنتقال إىل اقتصاد ذي
كربون منخفض يف الدول النامية .تعمل اإلدارة
اجليدة خلدمات النظام البيئي وتطوير التكنولوجيا
على حتسني الكفاءة االقتصادية واإلنتاجية احليوية.
تبدأ حاالت انبعاث الغازات من الغالف اجلوي يف
االخنفاض وتبدأ جمموعة الكائنات احلية يف االزدهار.

زمن التحول ( :)2050-2020النجاح يبني
الثقة والزخم
إن اإلجراءات اليت بدأت يف العقد السابق اكتسبت
زخم :إنه وقت البيوت واملزارع واملباين والسيارات
األكثر كفاءة وإدارة أنظمة الطاقة القابلة للتجديد
ذات الكربون املنخفض وإدارة شبكات الكهرباء
الذكية واملياه .هناك تغيريات مستمرة يف «برجميات»
اجملتمع :أنظمة اإلدارة واألسواق ومناذج العمل .إن
احلكومات واملدن واجملتمع املدين وشركات األعمال
جتد نفسها متعاونة بطرق جديدة للتعامل مع حتديات
العصور .

إعادة بناء االقتصاد بقوانني جديدة
تبدأ اجلهود يف تطوير أطر العمل اليت تعمل على
فصل النمو االقتصادي عن استهالك املوارد وتدهور
النظام البيئي .يعاد النظر يف طريقة النجاح والتقدم.
تتحرك األسواق حنو تسعري القيمة احلقيقية وإنشاء
قيمة طويلة األمد .تتغري اسرتاتيجيات الضريبة حنو
إنشاء عمل حمفز ومنتجات أكثر صحة وعوامل
خارجية سلبية مثبطة مثل التلوث واألضرار البيئية .إن
حالة االستثمارات طويلة األمد والفرص يف جماالت
مثل األشياء القابلة للتجديد ،وكفاءة الطاقة واملباين
املستوعبة ألعداد أكرب ،خصوصا يف البلدان الفقرية
 ،أصبحت أكثر صالحية .إن هذه املبادرات اليت
ولدت من أزمات بيئية واقتصادية وانتشرت بسبب
التعليم وأجهزة اإلعالم ،تشجع على سلوك «عامل
واحد وشعب واحد وكوكب واحد» لدى اجملتمع
واألفراد.

تزدهر النماذج اجلديدة لألعمال على الشبكات
وكذلك التجديد املؤسسايت وتغري األنظمة .تعمل
األنظمة املغلقة على خلق فرص للعمل .تتواجد
أنظمة اإلنشاء املشرتك واملصادر املفتوحة وأنواع
امللكية الفكرية جنبا إىل جنب مع الرتاخيص وبراءات
االخرتاع التقليدية.
الناس أكثر صحة وأكثر ثروة
يتم حتقيق احلاجات األساسية للناس بشكل متزايد.
تبدأ البلدان اليت كانت أقل تطورا يف السابق يف
االستثمار يف األنظمة التجارية اجلديدة اليت تفيد
اجلميع .إن التعليم والصحة واملعيشة واالستيعاب
جتري بشكل متسارع  ،حيث تتوفر العديد من
األعمال والوظائف الكافية،
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الطريق هو جمموعة من األوصاف اليت تصف التحول
إىل سيناريو معني ،ويف هذه احلالة يكون السيناريو
هو مشروع عام  .2050إن الطريق املوضح يف هذا
الفصل يعطي منظورا كليا للتحرك حنو عامل أكثر
قدرة على البقاء واالستدامة .إن تسع عناصر من
هذا الطريق ،أو اجملاالت اهلامة أو احلامسة اليت يتعني
اختاذ إجراءات بشأهنا على مدى العقود األربعة
القادمة ،تقدم صورة أكثر تفصيال  .إن اجملاالت
التسعة املشمولة هي القيم والسلوك والتطور البشري
واالقتصاد والزراعة والغابات والطاقة واملباين ووسائل
النقل واملواد .إن الطريق وعناصره ال تصف وال تتنبأ
ولكنها قصص جديرة بالتصديق أوجدهتا الشركات
من خالل “ دعم التنبؤ” ،والعمل املدعوم من خالل
الرؤية لعام  2050وحتديد التغيريات املطلوبة للوصول
إليه.

إن احلكومة واجلامعات والشركات ونطاق من
أصحاب املصاحل مبا يف ذلك اجملتمع يعملون معا
بشكل وثيق يف موضوع التجارة والتطور االقتصادي
وتصميم األنظمة والتدقيق لقياس التقدم ،وحلول
التغري املناخي ونشر التكنولوجيا وحتسني حمصول
الغابات واملزارع وجتديد املدن والصحة والتعليم وتغيري
القيم والسلوك حنو االستدامة.

تعمل شركات األعمال على جعل االستدامة اخليار
األسهل
تلعب شركات األعمال دورا رئيسيا يف اإلبالغ عن
تطوير أطر العمل والسياسات واالخرتاعات .إن
الشركات وصانعي القرار والعمالء جيربون طرق جعل
احلياة القابلة لالستدامة أسهل بينما يتم حتسني حالة
السعادة والرفاهية والصحة البشرية .إن املنتجات
واخلدمات اليت ترتجم اآلمال والقيم إىل سلوك وأمناط
حياة قابلة لالستدامة تقوم الشركات واملستهلكني
بإنتاجها بشكل مشرتك ومتزايد.

اإلبداع والتجديد وتغري األنظمة
يعمل البناء االقتصادي اجلديد املبين على القيمة على
حتفيز عصر من اإلبداع يف احللول والتغري االجتماعي.
يتم تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة التنافسية األحدث
واألنظف والالمركزية لتكملة األنظمة املركزية .هناك
تركيزا أكرب على كفاءة الغذاء واألمن مما يسمح
للمجتمعات مبواجهة الطلب املتزايد على الغذاء ،مبا
يف ذلك اللحوم واألمساك .تعترب الزراعة والتشجري
أفضل تنظيما وأكثر كفاءة بالنسبة لألرض .كما تتم
إدارة األنظمة الطبيعية األخرى – كسالسل الصخور
القريبة من سطح املاء واألراضي السبخة وجتمعات
األمطار واملناطق املفتوحة – بشكل أفضل أيضا.

ومستويات عالية من إنتاجية العمل من خالل التطور
التكنولوجي والعمل املاهر .أما أمناط احلياة اليت تدعم
“العيش الرغيد ضمن حدود كوكب واحد” فهي
أألكثر شعبية.
الطريق الديناميكي للعمل
تتكيف شركات األعمال الناجحة مع حقائق السوق
املتغري والبيئات التنظيمية  ،حيث أهنا تعلمت مىت
تكون قائدة ومىت تكون تابعة .لقد وصلت إىل موارد
جديدة طبيعية وبشرية ،من أجل حتويل أنفسهم
ومنتجاهتم خلدمة عامل جديد.
كانت التجربة واإلبداع وما زالت املورد األكثر
قابلية للتجديد واألكثر قابلية لالستدامة بالنسبة
هلذا التحول .وقد مت البحث عنها أيضا من العمالء،
واحلكومات ،واملوردين واجلريان والناقدين وأصحاب
املصاحل اآلخرين.
وحيث جنحت الشركات يف وضع يدها على مصادر
جديدة من اإلبداعية ،فإن النجاح أتى من هذه
التوجيهات اجلديدة ،وحدث النجاح ألن ثقافة العمل
أصبحت مفتوحة لألفكار اجلديدة.

املربع رقم  :1-3األسئلة الصعبة واملعضالت
على مدى العقود األربعة التالية ستمسك اجملتمعات بأسئلة ومواضيع صعبة  ،تكون حباجة إىل إجياد اإلجابات عليها من خالل التعاون .وتشمل هذه األسئلة الصعبة ما يلي :
• من الذي سيكون أو جيب أن يكون احملرك األول – الناس أم احلكومة أم الشركات ؟ أو كما نقرتح يف هذا املشروع ،هل سيحتاج اجلميع إىل أن يتحرك يف احلال؟ وأين يكون العمل جاهزا
للتحرك لألمام مع أصحاب املصاحل اآلخرين؟
• كيف ميكن للشركات واحلكومات واجملتمع أن يعملوا معا لتشجيع تغريات القيمة املرغوبة وتغريات السلوك؟
• من الذي سيحدد احلوافز واآلليات؟
• من الذي سيقوم بتمويل االنتقال والتحول؟
الثقة والتفكري العميق مها “جيب أن يتوفر لديها” مكونات للتعامل مع هذه املسائل وبناء عملية إصدار القرار الشامل .تطرح هذه املتطلبات بعض األسئلة اهلامة:
• كيف ميكن لنا أن حنقق هذا املستوى من الثقة؟
• كيف ميكن لنا أن نعطي /ننشئ احلوافز املناسبة لقادة الشركات والدول إلعطاء األفضلية لالستقرار والتقدم الطويل األجل على النجاح قصري األجل ؟
• كيف ميكن لصانعي السياسة والشركات أن ينفذوا إعادة التنظيم االقتصادي املطلوب بسرعة وبدون التسبب يف فقدان الوظائف وانعدام األمن االقتصادي؟
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الشكل رقم :3-1
الطريق وعناصره التسعة
التي تقودنا إلى رؤية عالم 2050
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« إننا حباجة إىل تغيري جمموعة قيم .مثال ،يف الوقت الراهن  ،يعترب ختفيض إمجايل الناتج احمللي عالمة من عالمات إخفاق
احلكومة وفشلها  ،أما يف املستقبل  ،فأن ختفيض إمجايل الناتج احمللي يف الوقت الذي يستمر فيه حتسني نوعية احلياة قد
ينظر إليه على أنه جناح ».حوار رؤية عام  ،2050الصين.

رؤية عام : 2050
«عالم واحد وشعب واحد على كوكب واحد»
أنماط الحياة
لقد رسخت طرق احلياة اجلديدة يف مجيع أحناء
العامل ،وتستلهم ذلك من خالل التغيري يف الطريقة
اليت يتم فيها تعريف وقياس النجاح باإلضافة إىل
النماذج اإلبداعية يف التعليم واالتصال .إن منوذج
« عامل واحد وشعب واحد على كوكب واحد»
تأصل ومتت ممارسته عامليا ،مما يؤكد اعتماد الناس
فيما بينهم مجيعا واالعتماد على األرض.
إن الوعي املتزايد ملختلف الناس ،والثقافات
واجملموعات العمرية تعمل على إحداث متاسك
اجتماعي أكرب وتفهم ملا يعنيه االعتماد املتبادل وكون
اإلنسان مسئوال عن تصرفاته اخلاصة وتصرفات كل
شخص آخر  ،وعن الكوكب واألجيال القادمة.
سنوات االضطراب العشرة :فهم وتشجيع التغيير
من خالل التعاون
ما يجب توفيره:
• خطوات جديدة للنجاح واحلالة الصحية
واالجتماعية اجليدة على املستويات العاملية والوطنية
والفردية.
• فهم أعمق للحقائق البيئية يف العامل ،واليت تؤدي
إىل التغيريات يف طريقة ارتباط الناس بالكوكب
وارتباطهم بعضهم ببعض ،وكيف يعرفون أمناط احلياة
الناجحة واملطلوبة.
• تطبيق الفهم الواضح على مؤثرات وحمركات
تغيريات معينة يف السلوك يف شرائح خمتلفة من
اجملتمع يف تصميم املنتجات والسياسة.
• السياسات والبنية التحتية وقيادة الشركات
باإلضافة إىل املنتجات واخلدمات اليت جتعل القابلية
لالستدامة أسهل وتتعامل مع حاجات كل شرائح
اجملتمع.
• فهم البيئات احمللية والظروف والثقافة واآلمال.

تبدأ مجيع الدول يف تعليم ضرورة احلياة أو املوت
للحفاظ على املناخ واملياه وخدمات األنظمة األخرى
ومسئوليات األفراد والشركات يف احملافظة عليها ،
كما أن الكثري من املدارس تستخدم التكنولوجيا
ملساعدة الناس يف أحناء خمتلفة من العامل لالتصال
بشكل زيارات افرتاضية وبرامج صرف العملة األجنبية
االفرتاضية .

إن صانعي السياسة وشركات األعمال ختلق سياسات
جديدة ومنتجات وخدمات تعتمد على فهم أفضل
لتشكيالت السلوك البشري وجمموعة األدوات
والرسائل املطلوبة للتأثري على وحتريك تغيريات أمناط
احلياة .يتم إجياد املنتجات واخلدمات اليت تساعد
الناس على ترمجة قيمها اجلديدة بشكل مشرتك
وبشكل متزايد يف شبكات االخرتاع ألصحاب
املصاحل املتعددين.

اخليارات املستدامة هي الراحبة يف السوق
تتبىن األعمال مهمة جديدة :وهي جعل احلياة
املستدامة سهلة و متواصلة من خالل املنتجات
واحللول اليت تتعامل مع طلبات اجملتمع بدون التسامح
يف حاجات العميل .لقد دجمت األعمال مبادئ
الدائرة املغلقة والكفاءة ضمن اسرتاتيجيات املنتج
اجلديد ،ومل يعد العمالء مضطرين لالختيار بني
املنتج «األخضر» واملنتج اآلخر الذي يفي حباجاهتم
االستهالكية األخرى.

الستعادة الثقة العامة والقيادة تعمل شركات
األعمال على تطوير أساليب جديدة أفضل مغلفة
بالشفافية .تستخدم الشركات وسائل إعالم جديدة
واسرتاتيجيات االتصال األخرى إلشراك مجاهري
عمالئهم مبستويات أكثر ومبحادثات تفاعلية أكثر.
ونتيجة لذلك ،فإن شركات األعمال بعملية تعلم
أفضل من عمالئها وجرياهنا.

 - 3الطريق إلى رؤية عام 2050

قيم الناس

جعل املعيشة املستدامة اخليار األسهل
إن فهم العوامل اليت تساهم يف القناعة باحلياة
والسعادة يعمل على متكني صانعي السياسة وشركات
األعمال من جتربة طريقة جعل احلياة املستدامة أسهل
لكل شرائح اجملتمع ،بينما تقوم بالتعامل يف نفس
الوقت مع األهداف املزدوجة للتطور البشري واحلياة
الرغيدة ( راجع الشكل رقم  2-3واملربع .)2-3
إن شركات األعمال تشرك املستهلكني يف االخرتاع
والتعديل وتطوير املنتج حنو االستدامة  .يوفر هذا
احلوار أيضا دخول األسواق للمجموعات اليت كانت
مستبعدة يف السابق.

زمن التحول  :المعيشة المستدامة تصبح تيار
التفكير السائد
إن احلياة الرغيدة ضمن حدود كوكب واحد تصبح
هي السائدة وهي التيار العام مع جزء من منظومة
القيم  .يعمل االستخدام العاملي للتكنولوجيا
واالتصاالت على نشر هذه القيم افرتاضيا يف كل
مكان ،وهي حترك كل من االخرتاعات والفرص.

يعمل التعليم العاملي على ربط الشعوب ونشر قيم
النظام البيئي
تعمل الشبكة احمللية والعاملية والشبكة فيما بني
األجيال على ربط الناس مع بعضهم البعض ومع
الكوكب .يف املدارس يتعلم الناس الكثري عن أمهية
النظام البيئي الذي يعمل بشكل جيد وعن اجملتمعات
باإلضافة إىل املواطنة العاملية واحمللية.
إهنم يتعلمون أمهية املرونة والتفكري املستقبلي ،وطريقة
فهم األنظمة والتعقيدات واملخاطر وطريقة التكيف
مع العامل املتغري.

الناس األصحاء واجملتمعات الصحية واألعمال
ا لصحية
تتيح االخرتاعات األساسية يف الرعاية الصحية
وتكنولوجيا األغذية للناس بإتباع حياة وأمناط معيشية
أكثر صحة .ميتد التقمص العاطفي عرب احلدود
السياسية وحدود األجيال ،حيث يعمل على ربط
الناس مع بعضهم البعض ومع الكوكب.
لقد كانت شركات األعمال شريك فعال يف تقدمي
احللول اليت تفي حباجات كل من الناس والبيئة،
وإجياد الكفاءات احلقيقية اليت تضيف قيمة وتعمل
على تقليل التكاليف .لقد تعاونت شركات األعمال
مع اآلخرين إلعادة حتديد مفاهيم القيم والتكلفة
لتشمل األمور اخلارجية مثل البيئة .ولقد كانت
الشركات أيضا جزءا من احلوار العام حول التغيريات
االجتماعية واحلكومية املطلوبة لقيادة اجملتمع إىل هذه
الدرجة من احلياة العاملية املستدامة  ،وشاركت يف
املعرفة ،وعملت عرب احلدود وطورت مناذج جديدة
للتجارة واملشاريع الفردية.

املربع رقم  :2-3أبعاد رئيسية كثيرة تشكل احلياة الرغيدة للناس

الشكل رقم  :2-3السعادة ال تعتمد بالكامل على إجمالي الناجت احمللي
الدخل واحلياة االقتصادية الرغيدة في الواليات املتحدة

 – 1معايري املعيشة املادية (الدخل واالستهالك والثروة)

(مؤشر )100 = 1980

 – 2الصحة
 – 3التعليم
 – 4األنشطة الشخصية مبا يف ذلك العمل
 – 5الصوت السياسي والسلطة
 – 6االتصاالت والعالقات االجتماعية

إن األزمة املالية العاملية يف هناية العقد السابق هزت
ثقة الناس يف الشركات واحلكومات ونبهت أو حثت
الطلب على جتديد الثقة والتعاون.

 – 7البيئة (الظروف احلالية واملستقبلية)
 – 8انعدام األمن االقتصادي باإلضافة إىل الطبيعة املادية.
املصدر :جوزيف ساليتس  ،أمارتيا سن ،جني بول فيتوسي ،تقرير اهليئة عن قياس أألداء االقتصادي والتقدم االجتماعي2009 ،
املصدر :بحث بنك دويتشه  ،مقاييس احلياة الرغيدة ( 2006من  / SSG ، SLSC ،CDGGباوروميتر األوروربي)
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« إن أحد القضايا اهلامة بالنسبة لألرجنتني هي التغيري يف املواهب .سيكون لالنتقال تأثري كبري على قوة العمالة احمللية ألنه
من احملتمل أن تقوم األرجنتني بتصدير املواهب» .
حوار رؤية  ، 2050األرجنتين.

«جيب أن يركز االقتصاد على تثبيت األشياء يف قاعدة اهلرم ،حيث أن هذه هي الطبقة االجتماعية األكرب يف الربازيل»
حوار رؤية عام ،2050البرازيل

رؤية عام  : 2050تلبية الحاجات األساسية
للجميع
لقد بدأ عدد سكان العامل بالثبات على رقم 9
بليون ،وبصفة أساسية بسبب التعليم والتمكني
االقتصادي للمرأة واعمار املدن .اجلميع ميكنهم
حتقيق حاجاهتم األساسية ،مبا يف ذلك حاجة املعيشة
احملرتمة واألدوار املهمة يف جمتمعاهتم .يعيش أكثر
من  6بليون نسمة يف املدن .ويبقى الناس والثقافات
متنوعة ومتغايرة اخلواص .هناك اختالف كبري يف
الصورة السكانية بني األقاليم ،مع ضبط كل من
اجملتمعات الصغرية والكبرية إلدارة هياكلها السكانية
املتغرية.
سنوات االضطراب العشرة :بناء الثقة وتنظيم
العمل والشمولية
ما جيب توفريه:
• أنظمة قانونية ونظامية متطورة وأنظمة حقوق
ملكية فكرية لتشجيع املستثمرين وأصحاب املشاريع
واملقاولني.
• الشروط العادلة للتجارة والتخلص من املساعدات
غري العادلة.
• االستثمار لتحسني البنية التحتية ،خصوصا يف
االقتصاديات الفقرية.
• حصول أفضل على املياه والصحة والطاقة والتعليم
والوظائف والرعاية الصحية ووسائل النقل.
• مناذج العمل اليت توفر فرص ورعاية واهتمام
بالسكان املتقدمني يف السن.
• توجهات أكثر نظامية لتخطيط املدن واإلدارة يف
املدن.
• استخدام أفضل للمعرفة احمللية ومواطن القوة
والقدرات والقيادة.
• احلصول على األموال والتمويل املناسب.

بناء الثقة مع الشعوب املسلوبة احلرية
تقوم البلدان املتطورة بتنفيذ محلة بناء ثقة شاملة مع
العامل النامي .وهذا يتضمن زيادة املساعدات بشرط
التحسينات يف الشفافية واملسئولية ،مما يكمل جولة
التطور التجاري الذي يسمح للشعوب الفقرية بأن
تبدأ يف املتاجرة خارج الفقر ،واملوافقة على منهج
مشرتك بل متعدد املسارات لكبح انبعاث الغازات من
الغالف اجلوي.

تعطي احلكومات أولوية للصحة وبرامج املهارات
لتحسني قدرة الناس على املسامهة يف االقتصاد
والكوكب .إهنم حياولون الوصول ليشمل ذلك النساء
والناس املسنني واألقليات واآلخرين الذين كانوا خارج
العملية يف السابق .إن شركات األعمال واملشاريع
واملؤسسات غري احلكومية واجلامعات وأجهزة اإلعالم
واحلكومات تقوم بتطوير مكونات هذه الربامج
بشكل مشرتك.

األسواق اجلديدة تنقذ الكثريين من الفقر
تبدأ األنظمة التجارية اجلديدة يف تقدمي الفائدة
للكثريين ،مما يعمل على إنشاء أسواق جديدة،
وصناعات جديدة وعمالء جدد .إهنا ختلق الوظائف
واألعمال والفرص االقتصادية للباليني ،مما ينقذ
الكثريين من الفقر ويقدم عائد صحي للمستثمرين.

إن منو وتوسع املدن جيعل األمر أكثر فعالية من
حيث تقدمي هذه البنية التحتية وحتسينات يف التطور
البشري .كما أن ختطيط املدن األكثر مشولية يسمح
مبزيد من الكفاءة يف ختصيص رأس املال واأليدي
العاملة باإلضافة إىل توفري املرافق واخلدمات إىل عدد
أكرب من الناس.

تساعد هذه االلتزامات على املشاركة الكبرية يف
املوارد بني الشعوب املتطورة والشعوب النامية
الصاعدة ،باإلضافة إىل شروط أكرب من أجل التكيف
مع املناخ .وهي تشجع أيضا الشعوب الفقرية على
حتسني ظروف أطر العمل اخلاصة هبا لتنفيذ العمل.

التعليم األوسع يلعب دورا رئيسيا
يتم تصعيد املبادرات لتعليم كل األطفال ،خصوصا
البنات ،حىت املرحلة الثانوية .إن التبادل املباشر على
االنرتنت بني املدارس املختلفة يف بلدان خمتلفة يساعد
الربامج على تشجيع أمناط احلياة الصحية .كما أن
املشاركة يف املعرفة حول تنقية املياه  ،والصحة وإنتاج
الغذاء اآلمن و خفض التلوث والنفايات تصبح هي
املبدأ .تستخدم التكنولوجيا أيضا يف زيادة احلصول
على الرعاية الطبية وبناء املعرفة واملهارات.

انتشار شركات األعمال والتجارة والتدريب
تكتشف الشركات الفرص وجماالت املشاركة يف هذه
البيئة املتغرية .إن الشركات العاملية جتد طرقا جديدة
للوصول إىل ماليني البشر الذين كانوا مستبعدين من
التجارة يف السابق .إضافة إىل متابعة مناذج االستثمار
التقليدية ،فإن الشركات طورت املزيد من أطر عمل
الشراكة للدخول مع مجاعات متنوعة وبناء جتارة
واالستفادة من األفكار اجلديدة و وجهات النظر
احمللية .يف الشراكة مع احلكومات واملؤسسات العاملية
فإن شركات األعمال تقدم برامج للتعلم االلكرتوين
وتعلم املهارات الفنية ومهارات العمل .إن مفاهيم
العمل األوسع واألكثر مرونة باإلضافة إىل النقلة
احلقيقية تعطي الناس والشركات خيارات وظروف
خمتلفة للعمل.

يف بعض البلدان ،يستمر إصدار القوانني لدعم
املسنني .إضافة إىل الدعم املايل فإن احلكومات
والشركاء اآلخرين يستثمرون يف التعليم مدى احلياة
وخطط التدريب لتشجيع الناس على البقاء ضمن
قوة العمل لفرتات أطول .لقد مت إنشاء حوافز التأمني
والضريبة ألولئك الذين يتحملون مسئولية مكافحة
املرض وتقدمي فرص للكبار.
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التطور البشري

الركود واالستعادة حيددان املرحلة
يف بداية هذا العقد ،يلقي الركود العاملي بظالله على
التطور .تتفق احلكومات واجملتمع وشركات األعمال
على أن أفضل طريقة لعكس تأثرياهتا هو تشجيع
النمو األخضر وحتسني ظروف املعيشة للباليني .إهنم
يستخدمون منهج من القمة إىل القاعدة ومن القاعدة
إىل القمة ملتابعة أهداف التطور البشري ،مما يوفر
األمن أوال ،متبوعا بالنمو القابل للبقاء واالستدامة.

تقدمي البنية التحتية للتطوير البشري
إن جمهودا لتقدمي مشاريع البنية التحتية يصاحب
حتسينات إطار العمل يف كثري من البلدان .يركز
اجملهود على املدن ،مع الرتكيز على أنظمة الدائرة
املغلقة واألمان ،ومستلزمات الطاقة النظيفة ،ووسائل
املواصالت املتطورة ،وكل هذا جزءا من جمهود عقود
متعددة لتقدمي حتسينات البنية التحتية يف معظم أجزاء
العامل.

زمن التحول :النظام البيئي والمشاريع تساعد على
إنشاء القيمة
تعرف الدول الغنية باملوارد والفقرية يف الدخل على
ّ
أهنا املفتاح الستقرار البيئة .إن طاقتها احليوية جتذب
األموال من املصادر العاملية لبناء املهارات ،والبنية
التحتية والكفاءة ،للمساعدة يف التكيف مع التغريات
املناخية  ،وللمسامهة يف الدفع باجتاه تطوير الطاقة
املتجددة.

ويتم حتقيق احلاجات األساسية بشكل متزايد ،مبا
يف ذلك احلصول العاملي على الصحة واالحتياجات
الصحية واملياه النظيفة واهلواء النقي والطاقة والنقل
واألمن الغذائي والرعاية الصحية .وتستمر مشاهدة
آثار تعليم النساء والبنات يف مجيع أحناء العامل بشكل
يقلل من معدالت الوالدة ،ويقلل بالتايل وفيات
األطفال ،ويعمل على حتسني صحة األسرة ،والدخل
والرفاهية.

تزدهر األنواع املختلفة من األعمال حيث تستفيد
وتساهم يف ظروف عمل أفضل يف البلدان الفقرية.
تساهم الشركات العاملية يف هذا النمو من خالل
التكامل يف املشاريع احمللية الصغرية واملتوسطة والناس
احملليني يف سلسلة التوريد  ،ومن خالل زيادة ونشر
العلم واملهارات .األعمال االجتماعية واملشاريع
الصغرية واملتوسطة تستمر أيضا لتلعب دورا حامسا يف
التطور االقتصادي وإنشاء القيمة.
التقدم يف الصحة والرفاهية
تساعد التقنيات احلديثة يف احملافظة على كرامة
اإلنسان .ويتم عالج األمراض املزمنة واملعدية
واألمراض العقلية بشكل أفضل .كما يتم تقدمي رعاية
املسنني من خالل األسرة واجملتمع وأنظمة الصحة
املهنية  ،وتقدم الكثري من البلدان برامج ضمان
للمسنني للتأكد من عدم وقوعهم يف الفقر .ويصبح
احلصول على الرعاية الصحية أكثر إمكانية .ولقد
مكن نشر املعرفة الفعالة بني الدول املتطورة والنامية
والرتكيز املستمر على صيانة املعرفة الطبية التقليدية
والفطرية كثري من األقاليم بالتحرك بسرعة أكثر حنو
األنظمة الصحية املثالية  .كما يرتفع معدل توقع
احلياة يف مجيع أحناء العامل مما جيعل الناس يعيشون
حياة أطول (راجع الشكل رقم .)3-3

الشكل رقم  :3-3الناس يعيشون حياة أطول
توقع احلياة حسب املنطقة2050-1950 :

املصدر :قسم السكان باألمم املتحدة ،توقعات سكان العالم  ،نسخة عام 2008

16

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

17

«جيب على الصني أن تبحث عن مساعدة أكرب لتغيري األعمال املعتادة .واآلن حيث أن االقتصاد العاملي أصبح مشوليا وعامليا
 ،وأصبح النظام البيئي أكثر تكامال ،فإنه يتعني علينا وضع خالفاتنا جانبا وبذل كل اجلهود للتقليل من استهالك الطاقة».
حوار رؤية عام  ،2050الصين

رؤية عام  : 2050القيمة الحقيقية والتكاليف
الحقيقية واألرباح الحقيقية
يف عام  2050ينفصل النمو االقتصادي عن األمور
البيئية واالستهالك املادي ،ويعاد توصيله ثانية
بالتطور االقتصادي املستدام وتلبية االحتياجات ،
ويعاد تعريف أسس الربح واخلسارة والتقدم وإجياد
القيمة ألخذ التأثريات البيئية الطويلة األمد والرفاهية
الشخصية واالجتماعية بعني االعتبار .تعكس
األسعار كل األشياء ذات العالقة باألمور اخلارجية:
التكاليف والفوائد .وتعمل القواعد اجلديدة للتمويل
واملنتجات املالية اإلبداعية على حتفيز املشاريع
الواسعة االنتشار واملشاركة يف اقتصاد عاملي شامل
وإبداعي .خيلق االقتصاد وظائف كافية يف الوقت
الذي يتم فيه حتسني إنتاجية العمل.
يتطلب كل هذا تغريا أساسيا يف الطريقة اليت تنفذ
الشركات هبا األعمال  .وقد دافعت الشركات عن
هذا التغيري واملفاوضني يف العملية.
سنوات االضطراب العشرة:
إعادة تعريف التقدم
ما يجب توفيره:
• تعترب التدابرياجلديدة للتقدم أكثر انعكاسا للتقدم
احلقيقي من التقدم التقليدي – إمجايل الناتج احمللي.
• تسعري القيمة احلقيقية ،وإلغاء املساعدات ،وتغريات
الضريبة تعمل كلها على تشجيع العمل والسلوك
القابل للبقاء واالستدامة .
• تعمل مناذج التمويل اإلبداعي واآلليات على
التمكني من االستثمارات الطويلة األجل يف املشاريع
القابلة للبقاء واالستدامة وتنوع املخاطر.
• الطرق الفعالة يف نشر التكنولوجيا.
• احلوافز املالية

إن تسعري القيمة احلقيقية (أي الذي يعكس
التكاليف اخلارجية والفوائد) يبدأ يف الظهور كأساس
للمعايري احملاسبية اجلديدة املقبولة واملعتمدة عامليا.
تتطلب هذه التطورات تعاونا هاما وتفاوضا بني
أصحاب املصاحل  .ويأيت تسعري القيمة احلقيقية من
خالل التفاعل البيين بني شبكات املشاريع اإلقليمية
واملبادرات املختلفة ويتم استكماهلا أيضا بنظام
إضايف :له عالقة بالضريبة والتجارة النامية واملعايري
اخل .إن نشر هياكل تسعري جديدة جمهود كبري
يشمل تأكيد القيمة املالية لألشياء غري امللموسة،
وتبين القبول بني أصحاب املصاحل والعملية السياسية
املرتبطة هبا ،والتجديد والتنفيذ.

التمويل املعتمد على القيمة طويلة األجل
جيري أيضا إعادة إعداد ملعايري التقييم واالستثمار
واحملاسبة كشركات األعمال واألسواق اليت جيري
تكييفها مع احلوافز اجلديدة اليت تعمل على ربط
الرحبية التقليدية مع إنشاء القيمة طويلة األجل .تركز
آليات التمويل اإلبداعي على االستثمارات ذات
املدة األطول والقابلة للبقاء واالستدامة مثل سندات
الغابات  .ويتم اعتماد املنتجات املالية قبل إدخاهلا
إىل السوق ،مع التحقق من قدرهتا يف املسامهة بشكل
إجيايب يف االقتصاد واجملتمع والبيئة ،خصوصا يف إعادة
ختصيص املخاطر .املعايري اجلديدة لتخصيص األصول
املؤهل لصناديق التقاعد وشركات التأمني على احلياة
تربز على أهنا قانون جديد يسمح للمؤسسات املالية
حبرية زائدة يف ختصيص األصول.

ويتم التخلص من املساعدات الفاسدة .وتتحول
أنظمة الضريبة حنو حتفيز األمور اخلارجية اإلجيابية
مثل خلق الوظائف واألعمال وعدم تشجيع األمور
اخلارجية السلبية مثل التلوث والنفايات.
احملاسبة للعامل احلقيقي
تبدأ معايري احملاسبة يف تكامل األمور اخلارجية
اإلجيابية والسلبية لدى املستثمرين بسرعة ،خاصة
الذين جيسدون هذه اخلطوات اجلديدة يف صنع
القرار .يبين إطار العمل اجلديد للمحاسبة على
تقارب معايري التقارير املالية العاملية مع مناذج
التقارير مثل مبادرة التقارير العاملية وأطر عمل
التقييم االقتصادي املطور من قبل جمموعات خمتلفة
مثل اقتصاديات األنظمة البيئية والتنوع احليوي
( .)TEEBوتبدأ البورصة يف الطلب من الشركات
بتقدمي تقرير على طول هذه اخلطوط.

جيب إنشاء أطر عمل جديدة بسرعة ولكن مازال
ميكن الوصول إليها من قبل التوافق الكبري بني الناس.
لقد مت استبدال الضغط للحصول على الفوائد قصرية
األجل من خالل تغيري القوانني االتفاقيات لصاحلهم
مبحاولة مشرتكة للحصول على فوائد ثابتة طويلة
األجل وميادين لعب ذات مستوى.

الشكل رقم  :3-4إعادة النظر في النجاح والتقدم
األشياء التي يستطيع إجمالي الناجت احمللي قياسها واألشياء التي ال يستطيع قياسها

حتويل نشر التكنولوجيا
تعمل شركات األعمال واحلكومات معا للتخلص
من حواجز الطرق املعيقة لنشر التكنولوجيا .ويتم
إنشاء الصناديق للرتخيص لتبادل امللكية الفكرية وبيع
التكنولوجيا بشروط فعالة.

إن حلول املوارد الفعالة تصل إىل ما بعد حواجز
الطبقة ،والسياسة واجلغرافيا واالقتصاد .ختلق اهلياكل
االقتصادية الفعالة واحلوافز اقتصادا أكثر مشولية
وتتضمن من ناحية إنتاجية أكثر شيء مطلوب وأكثر
شيء حساس .يوجد وظائف وأعمال كافية للجميع،
مبا يف ذلك الشباب واملسنني والنساء.
الكفاءات اجلديدة تعمل على تسريع اإلبداع
هذا االقتصاد إنتاجي وإبداعي بشكل كبري.
تستجيب شركات األعمال إىل التكاليف العالية
الناجتة عن جعل األمور اخلارجية داخلية مع
الكفاءات اجلديدة يف توريد املواد ،وتصميم املنتج
واإلنتاج ،والتسويق والتوزيع .وقد تأسس نظام صاحل
وجيد التطور يعمل على إدارة ومراقبة حاالت انبعاث
الكربون من األفراد واملدن والبلدان ،وخاصة أنه نظام
عاملي ثابت للتجارة العادلة لتخصيص الزيادة يف
الكربون.
ويعكس التسعري بشكل متزايد القيم احلقيقية ويدير
املخاطر .وقد مت تبين جمموعة جديدة من معايري
احملاسبة املعتمدة عامليا واملعززة من حيث البقاء
واالستدامة  ،بشكل يضمن الشفافية واالستمرار يف
إدارة الكفاءة البيئية.

زمن التحول :تساعد القيم الحقيقية على قيادة
األسواق الشاملة
وتستمر أطر العمل اجلديدة يف التطور .مل يعد
ينظر إىل مفهوم التقدم أو يقاس من خالل البيانات
االقتصادية ،ولكن أيضا يف ظل التأثريات البيئية
واالجتماعية .يتسع دور شركات األعمال كمزود
للحلول .وتعمل اجلهود التعاونية الشفافة واألشكال
اجلديدة من شراكات القطاعني العام واخلاص على
نشر أفضل األساليب والتكنولوجيا .وتقوم األسواق
مبكافئة اإلجراءات اإلجيابية وتعاقب اإلجراءات
السلبية مثل التلوث.

التدابري اجلديدة للنجاح تعمل على إجياد أسواق
جديدة ومناذج جديدة
يعمل مشرعو احلكومة واملؤسسات املالية وشركات
األعمال واجلامعات كلهم على تطوير أطر عمل
جديدة لفصل النمو االقتصادي عن استخدام املوارد
الطبيعية.
املصدر  :بحث بنك دويتشه  ،إجراءات الرفاهية 2006 ،
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احلوافز اإلجيابية
تتحول حوافز السياسة والتسعري من الرتكيز على
التكلفة واخلسارة إىل االستثمار والفرص .ويصب
االستثمار والبحث والتطوير والنشر واإلبداع يف
األشياء القابلة للتجديد وكفاءة الطاقة وتطوير البنية
التحتية املستدامة  .تساعد خطط التمويل املشرتك
بني القطاعني العام واخلاص على التعامل مع بعض
املخاطر املرتبطة بالتكاليف املغرقة ومدد التسديد
الطويلة.

إغالق الفجوة باقتصاديات القيمة احلقيقية
يقرتب االقتصاد العاملي من حالة تعتمد على
اقتصاد القيمة احلقيقية ونوعية احلياة .وقد تطورت
التكنولوجيا اإلبداعية واملعرفة وحلول التمويل
وانتشرت من خالل شركات األعمال اليت ساعدت
على زيادة اإلنتاجية احليوية العاملية .تساعد هذه
احللول على إغالق فجوة القدرات بني اقتصاد الدول
النامية واقتصاد الدول املتطورة.
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االقتصاد

ويبدأ إعادة تعريف ملفاهيم النجاح والتقدم بطرق
تعمل على إنشاء أسواق جديدة .ويعاد النظر يف
إمجايل الناتج احمللي ومن مث تكمله اإلجراءات األخرى
اليت تتابع إمكانية البقاء واالستدامة ( راجع الشكل
رقم .)4-3

«إن الضغوط اليت متارسها املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدويل على احلكومات بشكل مباشر وعلى شركات
األعمال بشكل غري مباشر جيب أن تركز بشكل أكرب على التنمية املستدامة» .
حوار رؤية عام  ،2050تركيا
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«على الرغم من اعتماد باكستان على الزراعة ،فإن القطاع كان يعاين من الركود .وقد تتزايد احملاصيل الوطنية هنا بنسبة
.» %300
حوار رؤية  ،2050باكستان.

رؤية عام  :2050الغذاء الكافي والمياه والوقود
الحيوي من خالل الثورة الخضراء الجديدة
تساعد نسخة القرن احلادي والعشرين من الثورة
اخلضراء سكان عام  2050على حتقيق حاجاهتم
الغذائية .وقد مسحت األساليب الزراعية املتطورة
وكفاية املياه وتنوع احملاصيل اجلديدة والتقنيات
اجلديدة مبضاعفة الناتج الزراعي بدون الزيادات
املرتبطة بذلك يف مساحة األرض أو كمية املياه
املستخدمة.
إن مكاسب اإلنتاجية تسمح للزراعة باملسامهة يف
مصدر الطاقة بدون تعريض املستلزمات الغذائية
أو جمموعة الكائنات احلية للخطر .إن استثمارات
األحباث والتطوير اليت متت قبل عقود نتج عنها وقود
حيوي جديد جيعل استخدام مادة حمطات الطاقة
بشكل أفضل .يساهم الوقود احليوي بنسبة %30
من حاجات طاقة النقل ،اليت يأيت نصفها من الزراعة
والنصف الباقي من الغابات واألشكال األخرى من
جمموعات الوقود احليوي األخرى.
احملاصيل األكرب تقلل مساحة األرض املستخدمة
يف اإلنتاج الزراعي .تعمل اإلدارة األفضل على
زيادة عزل أو فصل الكربون من الرتبة .تأيت حاالت
االنبعاث واملياه املستخدمة لكل وحدة من الزراعة
وبذلك يقل اجملموع الكلي .يعترب استصالح األراضي
غري اجليدة واستعماهلا يف إنتاج الغذاء وحماصيل الوقود
احليوي واألخشاب الطبيعية أسلوبا شائعا يف العامل.
سنوات االضطراب العشرة :نشر المعرفة الزراعية
الشاملة
ما جيب توفريه:
• اتساع اجلهود العاملية لتدريب املزارعني على املعرفة
اليت حتركها وتقودها الثورة اخلضراء يف القرن احلادي
والعشرين.
• مشاركة إضافية من قبل احلكومة يف البحث
الزراعي.
• املعدل املستقبلي لألرباح اليت تفوق املستويات
القياسية األخرية.
• تعدد أصناف احملاصيل وحلول التعزيز اليت مت
تطويرها للتغيريات املناخية الشديدة .

إضافة إىل املعرفة ،فإن هناك حتسنا عامليا مستمرا
يف املوارد الرئيسية اليت حيتاجها املزارعني :األرض،
واآلالت واملياه ،والدخول إىل األسواق واالئتمان
واملعرفة اجلديدة واملدخالت وإدارة املخاطر .توفر
احلوافز املمنوحة للمزارعني لتحقيق حماصيل أفضل يف
كل وحدة من األرض ،أيضا زمخا أكرب لتحسينات
اإلنتاجية الزراعية.
توفر األحباث تقدما يف الغذاء والوقود احليوي
تزيد احلكومات من مشاركتها يف األحباث الزراعية،
خصوصا تلك اليت هلا عالقة بالقمح واألرز ،اليت
تكون حماصيلها منخفضة .تعترب شراكات القطاع
العام واخلاص مبثابة قنوات لزيادة األحباث والتطوير،
من حيث تركيز اجلهود على احملاصيل ذات القيمة
العالية ،وتكنولوجيا توفري العمالة والزراعة الشاملة
وحاجات املزارعني الصغار.

يركز جيل جديد من التكنولوجيا على إدارة املياه،
ودرجات احلرارة وامللوحة واألمحاض يف الرتبة .يتقدم
العمل خبصوص هندسة جذور النباتات الستيعاب
نيرتوجني أكثر وإنتاج نفس احملصول بأقل من %50
من األمسدة.
زمن التحول :نمو التجارة العالمية وإنتاج
المحاصيل وإدارة الكربون
مازالت اجلهود مركزة على تقليل انبعاث الغازات من
الغالف اجلوي والتقليل من استخدام املياه يف الزراعة.
يتم إنتاج األرز بشكل متزايد على أرض جافة أو
أرض يتم ريها باملاء بطريقة أكثر فعالية ،مما يعمل
على التخلص تقريبا من حاالت انبعاث غاز امليثان
من مزارع األرز .أكثر من  %80من احملاصيل يتم
زراعتها يف ارض غري حمروثة.
إن الغرض األساسي من احلرث هو مكافحة
األعشاب  ،وجيري استبدال ذلك بأدوية مكافحة
األعشاب  ،مما يساعد على منع فقدان الرتبة بسبب
التعرية ،وبناء مادة عضوية (كربون) يف الرتبة ،وتقليل
حاالت انبعاث الغاز يف الغالف اجلوي من التحلل
العضوي.

الشكل رقم  :3-5تراجع منو احملاصيل األفريقية عن املناطق األخرى
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الزراعة

الثورة اخلضراء 2,0
لقد بدأت نسخة القرن احلادي والعشرين من
الثورة اخلضراء ،فهي على عكس سابقتها يف القرن
العشرين ،إذ تركز هذه النسخة على املعرفة وبناء
طاقة للمزارعني إلدارة األرض الزراعية لتحقيق إنتاجية
أكرب وموارد طبيعية وكفاءة من حيث املدخالت.
كما أهنا تؤهل للمعرفة احليوية والوراثية املتزايدة،
اليت تساعد على احلصول على تشكيالت متطورة
وحمسنة من احملاصيل وأساليب الزراعة مبا يف ذلك
طرق وتكنولوجيا الري األكثر كفاءة .إن هلذه تأثري
هام يف كثري من الدول والقارات ،وبشكل ملحوظ
يف أفريقيا ،اليت فاتتها الثورة اخلضراء األوىل ،حيث
كانت اإلنتاجية الزراعية بطيئة (راجع الشكل رقم
.)3-5

لقد مسحت أحباث التكنولوجيا للجزء السليولوزي
من النباتات بالتحول إىل وقود حيوي حيث بدأ يف
إعطاء النتائج ،وجعله أكثر تنافسيا.

استفادة الناس العطشى من التجارة العادلة و«املياه
االفرتاضية»
تعترب اجلهود املبذولة لتشجيع التجارة العادلة واحلرة
يف جمال الزراعة ناجحة  ،حيث مت إيقاف املساعدات
الزراعية .هذه البلدان اليت تستطيع اإلنتاج بكفاءة
أكثر وبأقل تأثري على البيئة (كالمها اآلن ميشي يدا
بيد) تنتج الكثري وتصدر الكثري  ،مما يشجع مفهوم
املياه االفرتاضية وجتارهتا ،حيث أن هذه البلدان لديها
وفرة يف املياه ( كالربازيل على سبيل املثال ) ميكنها
استخدام هذا املورد إلنتاج حماصيل تقوم بتصديرها
بعد ذلك إىل بلدان ال تتوفر لديها املياه .يتم حتسني
إدارة مياه النفايات ومياه األمطار لزيادة مستوى
الزراعة اليت تتغذى عن طريق األمطار وتقلل احلاجة
للري .تتم إدارة الغابات اجملاورة وجتمعات مياه
األمطار بالغابات لتوفري املياه للمحاصيل بالتوافق
مع أساليب تطبيق علم الرتبة على الزراعة واحملاصيل.
يعترب استصالح األراضي اليت حدثت فيها التعرية
إلنتاج األغذية وحماصيل الوقود احليوي واألخشاب
من األساليب الشائعة املعروفة يف العامل.

االنتاجية اإلفريقية تتحسن مخسة أضعاف
مع البذور األفضل والسماد واملواد الكيماوية حلماية
احملاصيل ،باإلضافة إىل التعليم ونشر وحتسني اإلدارة،
فإن إنتاجية املزرعة األفريقية تعمل على حتسني
اإلنتاجية مخسة أضعاف .إن منو وتقدم الري ذو
الكفاءة العالية يتزايد عامليا من  %2إىل .%10
صبح أصناف وفصائل النباتات اجلديدة ذات
الكفاءة األفضل من حيث النيرتوجني متوفرة مع
أفضل أنظمة املعلومات لتحسني استخدام املواد
الغذائية .هذا يقلل من حاالت انبعاث غاز ثاين
أكسيد الكربون من الغالف اجلوي .وقد تزايد تدوير
ما ميكن تدويره يف املزرعة من مواد غذائية مثل
الفسفور .تستمر البنية التحتية يف التطور للسماح
للمزارعني ببيع إنتاجهم يف األسواق العاملية ،مما
يعمل بدوره على حتفيز اإلنتاجية املتزايدة .انتشرت
التحسينات اليت كانت جتري يف الربازيل والصني إىل
أفريقيا ،مما يسمح ألفريقيا بتخفيض وارداهتا وقدرهتا
على املسامهة يف اإلنتاج الزراعي العاملي.

األمن الغذائي والسالمة والكفاية والعالمات
يعترب األمن الغذائي العاملي بندا هاما على جدول
األعمال بالنسبة لصانعي السياسة ،لكل من سالمة
األغذية والتخلص من حواجز التجارة الثانوية.
تتشاور احلكومات مع اجلمهور العام لبناء الثقة بأن
الغذاء جيري إنتاجه بطريقة قابلة للبقاء واالستدامة
وبطريقة أخالقية.
لقد متت املوافقة على معايري التسجيل املعتمدة عامليا
والقائمة على العلم بالنسبة للتكنولوجيا الزراعية .
االعتماد املتبادل بني األنظمة الطبيعية واألنظمة
االصطناعية كما هي احلال ما بني الغذاء والطاقة
واملياه ،ميكن فهمه بشكل أفضل واعتباره عند اختاذ
القرار على املستويات الفردية وعلى مستوى الشركات
واملستويات الوطنية .مثال ،العالمات البيئية ذات
العالقة باملوارد مت تبنيها أيضا يف الزراعة اليت تشمل
األراضي واملياه وإجراءات كفاية الطاقة .تصبح كفاية
الغذاء أيضا نقطة بؤرية هامة تتضمن الكفاية من
احلقل إىل الطبق ،والكفاية الغذائية (مثال :احلبوب
مقابل اللحم) ومعدل االستهالك /شراء األغذية
املشرتاة.

املصدر :وزارة الشئون اخلارجية بالدامنارك .حتقيق طاقة شباب أفريقيا ( 2009 ،فاوستات)
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رؤية عام  :2050االستعادة وإعادة التوليد
تستعيد غابات عام  2050الكثري من قدرهتا على
احلماية ضد التغري املناخي وفقدان التنوع احليوي
ومواجهة حاجات اجملتمع من املوارد .تغطي الغابات
 %30من مساحة األرض يف العامل .يكون جمموع
املخزون من الكربون يف الغابات أكثر بنسبة %10
منه يف عام  .2010وقد اخنفضت نسبة قطع
الغابات بشكل هام .إن التغطية للغابات األولية
سليمة ومتسعة إىل حد ما.
مل تعد الغابات األولية تستخدم لألخشاب،
ومنتجات األخشاب ،واألراضي الزراعية اجلديدة ،أو
جمموعة الوقود احليوي .هذا األسلوب يفصل الكربون
وحيمي التنوع احليوي  ،واملياه وخدمات النظام البيئي
اإلضافية.
تزايدت احملاصيل الناجتة عن األراضي املزروعة
بالغابات بنسبة ثالثة أضعاف من  800مليون مرت
مكعب إىل  2,7بليون مرت مكعب ملواجهة الطلب
على األخشاب ،والورق وجمموعة الوقود احليوي.
وازدادت مساحة األرض بنسبة  .%60تستمر بعض
الكميات اإلضافية احملدودة من األخشاب يف التدفق
من الغابات الطبيعية املعدلة ،اليت تدار يف مستويات
منخفضة من الشدة ،مما يعمل على توفري إعتمادات
أخرى من الكربون ( راجع الشكل رقم .)3-6
ملنع آثار تغيري املناخ والتدخل البشري ،فإنه تتم إدارة
مجيع فئات الغابات الثالثة لضمان تقدمي منتجات
وخدمات قابلة للبقاء واالستدامة حلماية صحة
الغابة.
سنوات االضطراب العشرة :حوافز الكربون تقود
إلى التقدم
ما جيب توفريه:
• فهم عاملي أعمق لدور الغابات يف محاية املناخ
وإنتاج املوارد الطبيعية
• الدعم املؤسسايت ودعم السوق للحماية واإلدارة
احملسنة للغابات.

الفهم املتزايد آلثار إزالة الغابات
إن الوعي بإزالة الغابات ودورها يف التغري املناخي
يعود إىل نتائج وتوصيات عملية ختفيض حاالت
االنبعاث من قطع الغابات وتعريتها يف الدول النامية
( . )REDDيؤدي هذا الفهم إىل اعرتاف أكرب
بدور الغابات يف التوازن املناخي  .ومع هناية العقد
فإن ختفيض حاالت االنبعاث من قطع الغابات
وتعريتها يف الدول النامية ( )REDDساعد على
وضع األركان الضرورية ألدوار جديدة للغابة :احلوافز
املالية للحفاظ على الغابة الرئيسية مدفوعة من قبل
البلدان املاحنة واملؤسسات ،وطرق املراقبة والتقارير
وتدقيق احلفظ ،وعمليات تشجيع مشاركة الناس
العاديني واجلماعات احمللية يف احملافظة عليها.

الغابات املزروعة تعطي حماصيل أكثر
تتزايد حماصيل الغابات املزروعة من خالل أفضل
األساليب مثل اإلدارة املعززة للمزروعات واألمسدة
واالختيار األفضل للموقع والنوع .التحسينات اجلينية
وتكنولوجيا االستشعار عن بعد للمخزون واإلدارة
تعترب أيضا ذات أمهية  .يستخدم االستشعار عن
بعد ملراقبة األضرار اليت تلحق بالغابة وصحة الغابة
وتنظيمها ووظيفتها .إن إدارة الغابة من خالل منهج
قابل للبقاء واالستدامة يصبح هو املقياس.
زمن التحول :الزخم المتنامي لحماية الغابة
واإلنتاج الفعال
أسعار التعادل لبدائل قطع الغابات
إن أسعار الكربون وأسواق خدمات النظام البيئي
تدعم البدائل لإلزالة الشاملة للغابات الرئيسية ،
ومحاية املساكن والتنوع احليوي  ،يعزز ختزين الكربون
ويبين الطاقة املؤسساتية يف مناطق الغابات البعيدة،
واالقرتاب من نقطة التعادل ملنافسة املوارد الزراعية.
إضافة إىل اآلليات القائمة على السوق ،والسالمة
البيئية فقد مت تأسيس صناديق لدعم أعمال ترميم
وصيانة األنظمة الطبيعية احليوية.

الشكل رقم  :3-6ميكن تخزين املزيد من الكربون في غابات العالم

يتزايد احملصول الناتج عن الغابات املزروعة من
خالل التحسينات الوراثية واجلينية اليت تؤكد مزيج
من خصائص النباتات (حتمل الرطوبة ،أو مقاومة
احلشرات ،أو خصائص املنتج) والتكيف مع أنواع
الغابات املختلفة وأماكنها.

الشكل رقم  :3-7تزايد استهالك األخشاب الطبيعية في الصناعة

الكمية التقديرية من مخزون الكربون في غابات العالم

املصدر  :شركة وير هاوزر 2009 ،
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الطلب على منتجات الغابات
تعترب األخشاب الطبيعية أحد املواد القدمية اليت
اختذت هلا دورا جديدا بسبب قدرهتا على ختزين
الكربون على املدى الطويل .إن مبادرات البناء
األخضر ختترب االستخدامات اإلبداعية لألخشاب
بعد اجملاالت التقليدية وأمناط املباين .يزيد استهالك
األخشاب الطبيعية بنسبة  %50ملواجهة الطلب
املتزايد على مواد املباين ومنتجات األخشاب
األخرى ،مما يقود إىل إنتاج أكرب (راجع الشكل رقم
 .)3-7هناك املزيد من استخدام جمموعة الوقود
احليوي الناتج من الغابات من أجل توليد الطاقة
وإنتاج الوقود.
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الغابات

• االلتزام بتخفيض كبري للكربون من قبل الدول
الصناعية ،مما يعمل على إجياد طلب على ختفيض
حاالت االنبعاث من إزالة الغابات وتعرية الغابات
يف الدول النامية ( )REDDاحملافظة على خمزون
الكربون واإلدارة املستدامة)  +اعتمادات الكربون.
• إجراءات البدء يف تنفيذ ختفيض حاالت االنبعاث
من إزالة الغابات وتعرية الغابات يف الدول النامية
(:)REDD
 إجراءات ضبط مستويات حاالت االنبعاث. طرق املراقبة والتحقق واملراجعة وعمل التقارير. عمليات تشجيع مشاركة الناس العادينيواجلماعات احمللية.
• التحول يف اإلنتاج من الغابة الطبيعية املعدلة إىل
الغابات املزروعة من خالل حتسني حماصيل األخرية
هذه.

إن الدول الصناعية ملتزمة بتخفيض كبري للكربون،
مما يتطلب منها أن تستخدم عملية ختفيض حاالت
االنبعاث من قطع الغابات وتعريتها يف الدول النامية
(.)REDD

إن اعتمادات الكربون املمنوحة اليت جتنبت إزالة
الغابات ليست ببساطة مبادلة هدفها التسوية ضد
ختفيض حاالت االنبعاث من وقود املستحاثات
(الوقود احليوي) .وإن أسعار األخشاب جتسد قيمة
منتجات األخشاب يف ختزين الكربون على املدى
الطويل.

الغابات يف املدن توفر الظل واهلواء النقي
عند حلول منتصف الفرتة تقرتب إزالة الغابات من
نقطة الصفر .إن زراعة النباتات واألشجار واسعة
االنتشار داخل املدن تشكل الغابات احلضرية.
وتكون هذه املناطق الطبيعية عبارة عن أصول
اقتصادية وبيئية ،متتص الكربون وتوفر الظل وحتمي
من الريح مما يعمل على حتسني نوعية اهلواء وتوفري
وسائل راحة وترفيه وتسلية.

املصدر :أسئلة متكررة  ،حالة غابات العالم 2009 ،
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رؤية عام  :2050مصدر آمن وكاف من الطاقة
المنخفضة الكربون
لقد تزايد الطلب العاملي على الطاقة  ،مع أن
الطاقة اآلمنة واملنخفضة الكربون متوفرة بشكل
كبري وتستخدم بشكل فعال .اخنفض انبعاث
الغازات العاملي من الطاقة والكهرباء إىل 14
جيجا طن من ثاين اكسيد الكربون يف كل
عام ،بتخفيض قدره  %80تقريبا من توقعات
األعمال املعتادة .ومت تقليص العالمات البيئية
لقطاع الطاقة .يتكون مزيج الطاقة من حوايل
 %50من املواد املتجددة وحوايل  %25لكل ذرة
ووقود مستحاثات جمهز حبابس وخمزن للكربون
( )SCCمن عام  2030فصاعدا (راجع الشكل
رقم .)3-8
إن لشبكة الطاقة قدرات تكيف قارية ،بالوقت
احلقيقي  ،تساعدها على التعامل مع اخلرج املتقطع
من مصادر الطاقة املتجددة  .إن كفاءة اإلنتاج
وكفاءة الطلب على الطاقة تلعب أدوارا حيوية ،تأيت
من كفاءة التحويل املتزايدة ،واحملافظة األكرب ودعم
األنظمة االجتماعية والبنية التحتية.
سنوات االضطراب العشرة :تحريك وتسوية ميدان
الطاقة
جيب أن يوفر:
• إمجاع عاملي على اإلدارة الفعالة النبعاث الغازات
من الغالف اجلوي.
• السعر العاملي للكربون

يف وقت مبكر من هذا العقد ،مت التوصل إىل إمجاع
حول إسرتاتيجية ختفيض انبعاث الغازات من الغالف
اجلوي بشكل هام .وحترك ميدان الطاقة حنو مستقبل
منخفض الكربون ،ومتت تسويته بني املصادر .وقد
تأسس السعر العاملي للكربون ومت وضع إطار عمل
حلركة هذا السعر ،مما يساعد معايري الكربون العاملية
الصاحلة اقتصاديا ،على جهود ختفيض نسبة كبرية من
الكربون وانبعاث ثاين اكسيد الكربون .كلما تطورت
أسواق الكربون فإهنا ترتبط باملستويات اإلقليمية
والوطنية .ويتم التخلص من مساعدات وقود
املستحاثات (الوقود احليوي) .
يكتمل تسعري الكربون مبزيج من إجراءات السياسة:
التمويل العام للدراسات والبحوث يف التقنيات
الواعدة ،واألنظمة والتعاون الدويل والتشريعات
لتأسيس شبكات على مستوى القارات وأسواق
كهرباء تنافسية باإلضافة إىل املزيد من إجراءات
الضريبة لتشجيع أحباث القطاع اخلاص وآليات النقل
الفعال للتكنولوجيا.

ينظر إىل تطوير التكنولوجيا املطلوب على أنه
استثمار معقول من الناحية االقتصادية ،مما خيلق
فرص جديدة وأسواق جديدة وكفرصة لتطوير أو
استبدال رأس املال احلايل ببنية حتتية أنظف.
تشجع النماذج اجلديدة لألعمال واحلوافز الكافية
املرافق اخلدمية بالرتكيز بشكل أكرب على ختفيض
الكربون على املدى الطويل ومحاية املصدر وتوفري
تقدم فعال يف جمال الطاقة للعمالء.
تصبح طاقة الريح طاقة منافسة
يضمن الدعم احلكومي أن الكهرباء اليت يتم توليدها
من الريح تصبح كهرباء منافسة .تؤدي االتفاقيات
العاملية إىل توصيل الشبكات عرب احلدود .تزيد خطط
تسوية الكربون من مشاريع الكهرباء املائية يف الدول
النامية.
يقيد سعر الكربون استهالك وقود املستحاثات
(الوقود احليوي) ويشجع على الكفاية ومصادر الطاقة
ذات الكربون املنخفض .إن االستخدام املتطور لوقود
املستحاثات (الوقود احليوي) ذو الكربون املنخفض،
وعلى وجه اخلصوص الغاز الطبيعي ،يتطور من خالل
شبكات الطاقة الذكية اليت تقوم بتوزيع الكهرباء
واحلرارة عند وجود طلب وافر وثابت .تستخدم بعض
هذه الشبكات أنظمة خاليا الوقود مع اهليدروجني.

زمن التحول  :ذروة وهبوط انبعاث الغازات من
الغالف الجوي GHG
حدثت ذروة انبعاث الغازات من الغالف اجلوي
 GHGيف العقد األول .يشجع التعاون الدويل
على األحباث والتطوير والنشر (،)RD&D
باملستوى املطلوب ،وحسب احلاجة .وقد مت تأسيس
أشكال جديدة من شراكات القطاع العام واخلاص
من أجل الفحص السريع والتمويل وتطوير وعرض
التكنولوجيا الواعدة .إن بناء السعة يضمن بأن يتم
تعزيز االستثمار األجنيب من خالل سياسة ثابتة
وأنظمة قانونية وأطر عمل مؤسساتية.

مازالت الطاقة النووية تلعب الدور اهلام
أصبح توليد الطاقة النووية التكنولوجيا الرئيسية يف
جهود التخفيف من التغري املناخي .إن دورة الوقود
النووي آمنة وثابتة ،وجتعل إعادة استخدام مصدر
الطاقة ممكنا .ومت تأسيس هيئة سالمة مستقلة للطاقة
النووية ،واليت تقود إىل اتفاقيات حول إدارة السالمة
خبصوص املخلفات النووية وتوسع التكنولوجيا.

تصبح الطاقة الشمسية منافسة
إن جهود األحباث والتطوير والنشر ()RD&D
جتعل طاقة الريح والطاقة الشمسية منافسة من حيث
التكلفة .تأيت تكاليف االستثمار هلذين النوعني من
التكنولوجيا يف مرتبة أقل من الفحم والنفط والغاز.
تضمن احلكومات واجلامعات وشركات األعمال
املوهبة املطلوبة واملهارات وتوصيالت الشبكة يف
موقعها الطبيعي.
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الطاقة والكهرباء

• السياسات الفعالة لتخفيض تكاليف إنتاج
الكهرباء القابلة للتجدد وحتسني كفاءة األشكال
األخرى لإلنتاج.
• احلوافز وإجراءات املعلومات اليت تقود مكاسب
الطلب على كفاءة الطاقة.
• العرض الكايف واآلمن والنشر وقبول التكنولوجيا
الواعدة مثل ( )SCCوالذرة.
• الرتكيز األكرب على كفاءة الطلب وتغيريات السلوك
املصاحبة له.

وهذا يعمل على حتفيز بعض الطاقة وتغيريات السعة
املطلوبة لتخفيض حاالت االنبعاث الطويلة األمد
(راجع الشكل رقم .)3-9

ويستمر نشر اجليل الثالث من املفاعالت النووية.
هناك  10حمطات  ،CCSأي احملطات اليت تعمل
حببس وختزين الكربون ،للتجربة حيث ستعمل يف
عام  .2015وإن مجيع حمطات الوقود احليوي جاهزة
للعمل حببس وختزين الكربون ( ،)CCSوقد مت
تأسيس إطار عمل قانوين عاملي لنقل وختزين الكربون
احملتجز.

سيشهد وسط الفرتة زيادة سريعة للمواد املتجددة.
تقدمت تكنولوجيا ختزين الكهرباء بشكل ملحوظ.
إن الفلطية العالية والتيار املتناوب وخطوط النقل
كلها تدعم هذا التطور .تصبح حمطات طاقة حبس
وختزين الكربون  CCSأي طاقة حبس وختزين
الكربون املعدلة صاحلة جتاريا وتتزايد لتصبح مبا يقرب
 %12من إنتاج الطاقة مع هناية .2030

امليل حنو النظافة يف العامل النامي
إن األمر الذي ساعد على نشر التكنولوجيا النظيفة
واالقتصادية يف الدول النامية هو محاية حقوق براءة
االخرتاع وعمليات التخطيط االقتصادي ومكافأة
شركات األعمال باالستثمار يف املشاريع املنخفضة
الكربون من خالل حوافز مالية شفافة والدعم العام
املباشر .عند هناية الفرتة  ،سيتم إغالق ثلث كل
حمطات الكهرباء العاملة بالفحم قبل هناية عمرها
االفرتاضي العادي ألهنا ليست مناسبة لفصل أو عزل
الكربون .إن أداء وتصميم االنبعاث الذي يصل إىل
درجة صفر صايف سيصبح هو املعيار أو النموذج
للمحطات اجلديدة .وسيصبح اجليل الرابع من
املفاعالت النووية جتاريا.

الشكل رقم  :3-8مزيج من الطاقة اجلديدة للتقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون

الشكل رقم  :3-9اإلضافات الضخمة للسعة املطلوبة لتوفير مزيج جديد من الطاقة

تخفيض العالم للطاقة املرتبطة بانبعاث ثاني أكسيد الكربون من خالل  450سيناريو
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رؤية عام  :2050المباني التي سيكون استهالكها
للطاقة بنسبة قريبة من درجة صفر صافي
سيكون استهالك املباين اجلديدة للطاقة بنسبة صفر
تقريبا ،واملباين املوجودة حاليا سيتم إصالحها لتخدم
نفس اهلدف .وقد مت حتقيق هذا من خالل تصميم
املباين املتكامل واملواد ذات األداء العايل واملعدات
وحلول التمويل اجلديدة .وقد أكدت السياسات
املتقدمة واحلوافز وقوانني املباين أن كل االخرتاعات
املذكورة أعاله تستخدم يف تصميم املباين.
تقود الفرصة إىل االخرتاع يف قطاع املباين :وتوفر
املباين أكثر الطرق اقتصادية من حيث توفري الطاقة
وتقليل انبعاث ثاين أكسيد الكربون .وقد مت إجياد
وتوليد وظائف جديدة  ،وأصبح قطاع املباين أكثر
تشبعا للمعرفة .أصبحت مسائل الطاقة هلا األولوية
بالنسبة للمالكني واملستأجرين ،أي :التكاليف
وقرارات وشكل احلوافز .تعترب قوانني الطاقة بالنسبة
للمباين اجلديدة واملوجودة حاليا صارمة ومطبقة.
توفر عالمات أداء الطاقة امللصقة على مجيع املباين
الشفافية.
يضع املطورون أهداف عليا لكفاية الطاقة يف
املشاريع للوفاء بقوانني املباين وزيادة قيمتها بالنسبة
للمشرتين .ستكون مجيع األطراف مشمولة يف
املراحل املبكرة من ختطيط املشروع وتتقاسم املخاطر
يف طلبات املناقصة .هذا يتغلب على تقسيم القطاع
واحلوافز املتضاربة بالنسبة ملختلف األطراف .تقلل
عمليات إصالح املباين املتكاملة من التكاليف
وتساعد على احلصول على فوائد متزايدة .لقد مت
تقليل الطاقة الضائعة من األجهزة من خالل الكفاءة
واستخدام كل ما هو ممكن.
لقد لعبت شركات األعمال  ،كعميل كبري لصناعة
املباين  ،دورا رائدا يف كل هذا .تعترب مباين الشركات
صندوق عرض للطاقة وتكنولوجيا ترشيد االنبعاث.
تعمل الشركات على توثيق أفضل املمارسات وتفتح
مرافقها لزيادة التوعية وتثقيف اجلمهور.
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السياسات اجلريئة واحلوافز الضريبية هي اليت حترك
األسواق
تقود سياسات الطاقة اجلريئة توجهات السوق يف
استخدام طاقة املباين حنو الثبات واالستدامة  .يفرض
صانعو السياسة شروطا صارمة على كفاءة الطاقة
يف قوانني املباين ويلتزمون بتطبيق هذه الشروط طوال
الوقت .توفر احلكومات حوافز ضريبية ومساعدات
تساعد على االستثمارات طويلة األجل يف كفاءة
الطاقة مع فرتات تسديد أطول .هناك أمثلة تشمل
ضريبة العقارات املرتبطة بتصنيف طاقة املبىن،
حيث أن اإليرادات اإلضافية اليت مت حتصيلها يتم
إعادة توزيعها كمساعدات .ختصص املرافق اخلدمية
استثمارات تكنولوجيا مبدئية ألصحاب املنزل ،
ومن مث يتم توزيع التكلفة كزيادة على فواتري الطاقة
الشهرية.
تزويد صناعة املباين بأدوات كفاءة الطاقة
إن حتقيق فرص العمل والقوانني الصارمة واحلوافز
املالية والتخطيط املتكامل يعمل بسرعة على جعل
صناعة املباين تطور التدريب على كفاءة الطاقة
جلميع العاملني يف القطاع ،باإلضافة إىل الربامج
املهنية هلؤالء الذين يبنون ،ويرممون وينفذون الصيانة
للمباين .وهي تؤدي أيضا إىل إنشاء وظيفة «تكامل
النظام» لدعم إصالح العقارات السكنية ،املطلوبة
بدرجة كبرية (راجع الشكل رقم  .)3-10ويقوم
هؤالء املهنيون بتقدير متطلبات كفاءة الطاقة وتطوير
خمطط املنازل كلها واختيار املقاولني املناسبني،
وعمليات اإلدارة واإلصالح.

إن مراجعة املباين املنتظمة من قبل احلكومات لقياس
األداء ،وحتديد فرص التحسن وتأسيس أولويات
التنفيذ تصبح هي النظام املتبع يف معظم البلدان
املتطورة يف عام  .2020ويتم جتسيد مراجعات
الطاقة يف املباين التجارية يف أعمال فحص الدفاع
املدين والفحص الصحي والسالمة .جيب إظهار نتائج
املراجعة على املرافق .املباين اليت يتضح أهنا تستهلك
كميات كثرية من الطاقة يتوجب عليها اإلصالح
اإلجباري.
لبحث واالتصال ينشر أفضل األساليب
متول احلكومات املبالغ املتزايدة لألحباث والتطوير
والنشر ( )RD&Dاخلاصة بتكنولوجيا بناء كفاءة
الطاقة الفعالة.
وتنتشر النتائج املستنبطة من مباين اجليل األول اخلالية
من الكربون واجملمعات ذات النفايات املنخفضة
لتصبح هي الفكر السائد بالنسبة لإلنشاءات.
يتعني على شركات األعمال واحلكومات وشركاء
املؤسسات غري احلكومية تنفيذ محالت متواصلة
لزيادة الوعي خبصوص استخدام الطاقة يف املباين
وتشجيع تغري السلوك .ترتاوح احلمالت من اإلعالن
الرمسي إىل اإلعالن التسويقي واملسارات غري املباشرة
مثل حتفيز األطفال إلقناع والديهم .يظهر األشخاص
الرواد التزامهم بالتعامل مع التحديات من خالل قطع
استهالك الطاقة عن مبانيهم.

نشر ثقافة توفري الطاقة
يتم تقدمي هياكل احملاسبة على الطاقة لتشجيع
ترشيد استهالك الطاقة وحتفيز اجليل املتجدد باملوقع.
وسيتم إلغاء التخفيضات املمنوحة لكبار مستخدمي
الكهرباء ،وسيتم فرض غرامات على االستهالك
الزائد .تصبح الشروط الصارمة لكفاءة الطاقة بالنسبة
لألجهزة منتشرة انتشارا واسعا .ويكون مشموال
يف هذا األمر شرط استخدام أقصى حد للطاقة
للعدادات االحتياطية والعدادات اإلجبارية يف املباين.
وسيتم وضع املعايري العاملية لعدم املتاجرة يف األجهزة
األقل كفاءة .ويف عام  2030ستكون البلدان
قد أكملت وضع عالمات الطاقة اإللزامية جلميع
األجهزة.
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املباين

سنوات االضطراب العشرة :تحويل السوق نحو
كفاءة الطاقة
ما جيب توفريه:
• شروط صارمة ومعرتف هبا عامليا حول كفاءة
متطلبات الطاقة يف قوانني املباين باإلضافة إىل حتفيز
ومراقبة تنفيذها.
• حوافز ضريبية جديدة ومساعدات لالستثمارات يف
كفاءة الطاقة مع فرتات تسديد أطول.
• شروط عمل وشروط تعاقدية تتضمن املصممني
واملقاولني واخلدمات واملستخدمني النهائيني كجزء من
فريق متكامل.
• مراجعات حكومية منتظمة ألداء الطاقة مع مزيد
من التشديد والتحسينات.
• محالت متواصلة لزيادة الوعي باستخدام الطاقة يف
املباين وتشجيع تغيري السلوك.

يف املباين السكنية املتعددة األسر ،حيصل املستأجرون
على مفاتيح التحكم بالطاقة وحيصل عليها كل فرد
يسكن يف وحدة من الوحدات السكنية ويدفعون
أجرة استهالكهم للطاقة بشكل فردي ملساعدهتم
على زيادة الوعي وترشيد االستهالك.

زمن التحول :المباني الذكية والمستخدمين
األذكياء
يف عام  ، 2020سيتم وضع معايري إلزامية حول
التكامل احلراري وأنظمة التدفئة للمباين يف كافة دول
منظمة التنمية والتعاون االقتصادي .وتصبح هذه
املعايري عاملية حبلول عام  2030وتستمر لتسود يف
العقود التالية.

املباين الذكية حتقق احلد األقصى من الكفاءة يف
استخدام الطاقة
لقد دخلت املباين «العصر الذكي» .ويتم تطبيق
قوانني الطاقة على املباين اجلديدة بشكل صارم،
ومجيع األجهزة املصنعة كلها ذات كفاءة بالنسبة
للطاقة .يتم تصميم املباين اجلديدة واجملددة الستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICTمثل أجهزة
التحسس واالستشعار ،والظل اآليل ،ومعلومات
احلمل  loadوالتسعري ،اليت تساعد املباين على
العمل مبستوى احلد األقصى من الكفاءة يف استخدام
الطاقة .متكن الشبكات الذكية إدارة التكيف عن
طريق الكمبيوتر للموارد املتجددة املنتجة حمليا
وأمحال كهرباء املنطقة .تستخدم املرافق املعلومات
اليت يتم مجعها عن بعد إلظهار حاالت االحنراف عن
أفضل األساليب يف بيانات االستخدام النظامية.

الشكل رقم  :3-10تكامل النظام هو املفتاح لتحقيق كفاءة الطاقة في املباني
الالعبني وممارساتهم في سوق املباني

املصدر, WBCSD :كفاءة الطاقة في املباني 2008 ,
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رؤية عام  :2050الحصول العالمي على وسائل
نقل آمنة ومنخفضة التأثير
سيتوفر احلصول على وسائل النقل للجميع ،مما
سيزيد من األنشطة االجتماعية واالقتصادية ،حيث
سيتضاعف حجم النقل بالنسبة ألعداد املسافرين
واحلموالت ومسافات الكيلومرتات ،ولكن ما
جيعله أكثر قبوال ومناسبا هي تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت (.)ICT
إدارة النقل الكلي تشمل كل األطراف الرئيسية
وتقلل من وفيات النقل إىل ما يقرب من نسبة
الصفر ،ويتم تقليل التأثريات البيئية السلبية بشكل
جوهري .طبقا لسيناريوهات وكالة الطاقة الدولية
فإنه سيتم ختفيض انبعاث ثاين أكسيد الكربون بنسبة
.%40-30
ستتحسن كفاءة السيارات ،وتتقدم التكنولوجيا مع
انتشار السيارات الكهربائية والطائرات ذات الوقود
االقتصادي بشكل كبري املعتمد على املواد اخلفيفة،
واألجهزة الديناميكية اهلوائية وكفاءة احملرك القطاري
( Drive trainsأجزاء نقل الطاقة) .بناء على
الطاقة التكنولوجية يف نقل املسافرين والشحن ،فإن
شدة غاز البيوت اخلضراء ( )GHGيف السيارات
اخلفيفة التحمل تقل بنسبة  %08من خالل تقليل
احلجم وتقليل الوزن و احملرك القطاري trains
( Driveأجزاء نقل الطاقة) األكثر كفاءة والوقود
املنخفض الكربون .أما املوديالت األخرى – للشحن
على الطرق والطريان والشحن بالبحر ستقل كثافتها
بنسبة  %50على األقل.
بدائل الوقود – الوقود احليوي  ،وطاقة املياه
والكهرباء املنتجة من مصادر منخفضة الكربون
– تعمل على تقليل وسائل النقل املرتبطة بانبعاث
ثاين أكسيد الكربون .وسيتم التخلص أيضا من
انبعاث النيرتوجني من السيارات .تقوم السياسات
بتسريع األحباث ،وتطوير ونشر هذه التكنولوجيا.
يعمل التعاون الوثيق بني صانعي القرار واملخططني
والعاملني يف الصناعة على حتسني البنية التحتية
للنقل .تعمل أنظمة النقل الذكية ( )ITSعلى تعزيز
كفاءة وسرعة وموثوقية النقل العام واخلاص ،وتزيد
من راحة وقبول اإلحساس العام املشرتك.
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سنوات االضطراب العشرة :الطريقة الشاملة تعمل
على تحسين النقل ككل
ما جيب توفريه:
• استثمارات البنية التحتية للمحافظة على الطلب
املتزايد لنقل املسافرين والشحن.
• ختطيط املدن املتكامل خصوصا يف املدن السريعة
النمو.
• ربط أنظمة النقل الذكية  ITSللسيارات بعضها
ببعض وبالبنية التحتية.
• تطوير ونشر سيارات االحرتاق الداخلي ذات
الكفاءة وحتسني كثافة الكربون يف السيارات اجلديدة
بنسبة  ، %40-30حيث يساعد يف ذلك األمر
السياسات األفضل والوقود األفضل.
• تسريع صانعي السياسة وشركاء الصناعة لألحباث
ونشر حمركات بديلة ووقود حيوي متطور.
• تبين مستخدمو السيارات لسلوك قيادة أكثر
كفاءة ،حبيث يتم حتفيزه من خالل احلمالت
اإلعالمية.
• تبين معايري عاملية للوقود احليوي املستدام  ،ومراقبة
األنظمة املركبة.
• اختبار الوقود احليوي للطائرات
• انتشار شبكات السكة احلديد املتكاملة
• حتقيق كفاءة الطاقة املتطورة يف الشحن من خالل
مناهج التكامل بالنسبة ألداء سلسلة النقل.
يزيد أصحاب املصاحل يف النقل كفاءة النقل الكلي
بشكل شامل  ،وهذا يشمل الشركات الصانعة
للسيارات ،واملوردين ،وصناعة الوقود ،وصانعي
السياسة ،ومزودي البنية التحتية ،ومشرتي السيارات
واملستخدمني ،وخمططي الدعم اللوجسيت ،ومزودي
النقل العام ،وخمططي املدن وآخرين.
جيري تطوير أطر عمل السياسة املناسبة ،وكذلك
األحباث يف جماالت الوقود (الوقود احليوي ،والكهرباء
واهليدروجني) ويتم تعزيز احملرك القطاري trains
( Driveأجزاء نقل الطاقة) .تقوم شركات األعمال
باحلث على االخرتاع السريع.

يبدأ احلصول على النقل ليصبح متوفرا لدى واحد
بليون شخص ريفي مل يكن النقل متوفرا هلم من
قبل ،وتشجع السياسات شركات األعمال على هذا
احلصول .إن تصاميم السيارات اخلفيفة وقليلة التكلفة
اليت تعمل بطريقة قابلة للبقاء واالستدامة والتكلفة
القليلة ومصادر الطاقة النظيفة املطورة هلذه األسواق
ستجد طريقها إىل الدول املتطورة ،مما يزيد من توفري
الطاقة هناك.
تعمل سياسات احلكومة على حتسني كفاءة الوقود
وبدائل الوقود
إن دعم األحباث والتطوير  R&Dواألجهزة
التنظيمية والربامج املعتمدة على السوق والربامج
التطوعية كلها تساهم يف تطور املناخ وأهداف محاية
الطاقة .تشارك احلكومات يف أفضل املمارسات وتقوم
بربط اجلهود يف مجع البيانات ووضع املعايري .ويتم
تسريع أحباث وتطوير السيارات .يتزايد نصيب السوق
من السيارات الكهربائية من خالل حوافز السياسة
املركزة ونشر البنية التحتية.
تتقدم صناعة الطاقة يف تطوير واإلدارة اإلقليمية مناذج
الطاقة املنتشرة واملتجددة والنماذج البيئية.
ويتم تطوير الوقود احليوي الذي ال ينافس احملاصيل
الغذائية وال يؤثر سلبا على النظام البيئي ،حيث أن
قياس الطلب البشري على النظام البيئي من عالمات
دورة احلياة اجليدة للكربون.
يلقى الوعي املتطور مبصادر الوقود احليوي قبوال
أوسع .ويتم تطوير العمليات املتقدمة مثل حتويل
جمموعة الوقود احليوي إىل سائل أو سليولوز اإليثانول
 cellulose ethanolلتتوافق مع االستخدام
التجاري.
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تقود أوروبا واليابان التحول إىل النقل البحري
والسكة احلديد
تتسع شبكة السكة احلديد يف أوروبا  ،وتعمل على
حتسني التشغيل بني أنظمة السكة احلديد يف القارة.
ويسمح تكامل القطار والرتام بعربات سكة حديد
خفيفة يف املدن حبيث تعمل على شبكات سكة
احلديد الثقيلة .لقد مت تقدمي أنظمة سكة احلديد
املتطورة ،مبا يف ذلك تكنولوجيا التحكم يف السرعة
العالية لسكة احلديد باليابان ويف كثري من البلدان.
وهناك تقدم مماثل متبع يف أمريكا الشمالية واجلنوبية
وآسيا وأفريقيا.
توافق احلكومات على جماالت حبرية بيئية خاصة
حيث ينطلق انبعاث أكسيد النيرتوجني و ثاين
أكسيد الكربيت من السفن ،ويكون االنبعاث
حمدودا ،مما يقضي على تلوث احمليط .وتزيد كفاءة
الطاقة بشكل هام من خالل التخطيط وتغيريات
املسار باإلضافة إىل تطوير ( Drive trainsأجزاء
نقل الطاقة).
زمن التحول :نحو محركات بديلة وبدائل للوقود
يتناقص استخدام وقود املستحاثات (الوقود احليوي)
يف النقل .وتتزايد احملركات البديلة مثل احملركات املركبة
من أنواع خمتلفة وسيارات خاليا الوقود والسيارات
الكهربائية اليت تعمل بكهرباء البطارية ،مع حامالت
الطاقة مثل الكهرباء أو اهليدروجني املنتج من مصادر
منخفضة الكربون ،مما يساعد على زيادة الكفاءة
اجليدة للعجالت (كفاءة الوقود للنقل على الطرق).
ومع اقرتاب عام  ،2050تتزايد مبيعات احملركات
البديلة والسيارات ذات احملركات املهجنة .
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سيطرة بدائل الوقود
ستصبح أسعار وتكاليف الوقود احليوي املتطور
مشجعة ومنافسة .سيزيد االستخدام الوقود احليوي
املستدام يف الطريان إىل نسبة  %30يف عام .2030
يكتسب الوقود احليوي أمهية يف جمال الشحن ،أوال
يف احملركات الثانوية وفيما بعد بالنسبة للمحركات
الرئيسية ذات الدفع .يعترب الوقود احليوي والغاز
واهليدروجني أو خاليا وقود امليثانول هامة .ويكون
حبس ثاين اكسيد الكربون على السطح يف مرحلته
األولية.
يتم تطوير التكنولوجيا العملية لصناعة الوقود السائل
من ثاين أكسيد الكربون يف اهلواء واهليدروجني
املنتج من املصادر املتجددة ( مثل الفوتوفولتايك
 photovoltaicوالطاقة املولدة من الريح) .كما
ميكن النشطار الذرة أن تقدم طاقة منخفضة الكربون
وسليمة وليست غالية ،واليت ميكن حتويلها إىل طاقة
رئيسية وهيدروجني يستخدم يف النقل واحلركة .جيب
أن يتم توفريه قبل  10سنوات من الزمن املخطط له.
يبدأ التحكم يف حركة املرور يف مسارات حبرية معينة،
بينما يكون أسلوب السفن العائدة فارغة من الرحلة
البحرية قد انتهى عصره .حتمل أنظمة النقل يف
األهنار والقنوات بضائع كثرية.
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وسائل النقل

إن رغبة الناس يف الكفاءة االقتصادية وموثوقية
معلومات الكمبيوتر متكنهم من اختيار األفضل من
بني طرق النقل واستخدام مركباهتم بكفاءة.

تصبح حركة املرور أكثر أمانا
يبدأ العقد مبجهود عاملي مثايل لتخفيض وفيات
حوادث الطرق إىل نسبة الصفر من خالل تنفيذ
أحدث التقنيات اآلمنة يف مجيع السيارات ،مع إعداد
البنية التحتية الضرورية وتنفيذ إجراءات السالمة على
السائقني .وتأسيس جمالس السالمة يف املدن الكبرية.
يتم تكامل نظام النقل املتكامل مع البيئة االقتصادية
االجتماعية.

طائرات السفر اجلوي املنخفضة الكربون
يزيد الطلب على أسطول الطائرات ،خصوصا أن
الطائرات املصنوعة من مواد تركيبية تصبح أرخص
ومناسبة أكثر لإلنتاج الضخم .تستفيد إدارة حركة
الطريان املطور من التقدم يف قدرات الطائرات
ودقة البيانات وتكنولوجيا االتصاالت واملشاركة يف
الشبكات .وينتشر إنتاج الوقود والبنية التحتية لتوزيعه
للتقليل من االستخدام اإلضايف للوقود .ستشهد هناية
العقد تنفيذ الرحالت التجارية األوىل بوقود حيوي
ثابت.

يصبح النقل العام أكثر تكامال
سيكون ختطيط النقل واملدن ذو تكامل أفضل عامليا.
تقدم املدن أنظمة النقل الذكية  .ITSويصبح النقل
العام أكثر جذبا وتكامال ،مما يزيد نصيبه .تتخطى
املدن الكبرية النامية واألماكن احلضرية التخطيط غري
املتكامل للمدن.

ويستمر التحسن يف استخدام السكة احلديد
واألشكال األخرى للنقل
تعترب خطوط السكة احلديد الكهربائية السريعة وسيلة
رئيسية يف السفر ما بني مدينة ومدينة يف معظم
البلدان املتطورة .ويسمح حترير قطاع السكة احلديد
بتصدير الكفاءات والتكنولوجيا .وتستمر تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت  ICTيف تقليل الطلب
على بعض أشكال السفر يف التوصيل االفرتاضي
واخلدمات املهنية املختلفة .يعمل التحسني يف كفاءة
احملرك القطاري ( Drive trainsأجزاء نقل
الطاقة) على تكملة وقود الشحن اخلايل من الكربون.
إن ختطيط األسطول وختفيض السرعة وتغري الطقس
يقلل من استخدام الوقود والتكاليف .وإن إذابة
غطاء الثلج القطيب تؤدي إىل مسارات نقل قصرية
بني أوروبا وآسيا.

رؤية عام  :2050عدم وجود أي ذرة من النفايات
حتول الطلب على املواد واالستهالك واإلنتاج ليتوافق
مع حدود املصادر غري املتجددة  .إن إعادة تدوير
الدائرة املغلقة ،وجعل مفهوم النفايات شيئا قدميا،
يعترب أسلوبا عادي من أساليب العمل ،ويكون
للمجتمعات توجه دائري حنو املوارد .إن املنتجات
واملواد املستخدمة مبا يف ذلك األخشاب ميكن
إعادة هندستها وإنشائها لتعمل مرة أخرى ألغراض
ووظائف عديدة ومميزة أو يتم حتويلها إىل مواد خام
كي تستخدم يف صناعة منتجات أخرى .حتسنت
الكفاءة االقتصادية للمواد بسبب العوامل العشرة.
تساعد املواد املتقدمة على الكفاءة العالية للموارد
يف القطاعات الرئيسية ،على سبيل املثال ،يف النقل
اخلفيف والطاقة املتجددة  .مل يعد انبعاث الغازات
من البيوت اخلضراء  GHGواستخدام الطاقة
واملياه قيودا على صناعة املواد.
سنوات االضطراب العشرة :عمل الكثير بالقليل
ما جيب توفريه:
• سعر الكربون واالستخدام املتزايد لألشكال
األخرى من تسعري القيمة احلقيقية.
• عدم استخدام الردم من خالل القوانني الصارمة.
• كفاءة الطاقة احملسنة يف إنتاج احلديد واالمسنت
واألملنيوم ......اخل
• مبادئ التصميم وعمليات اإلنتاج املطلوبة ألنظمة
الدائرة املغلقة.
• اخرتاع شركات األعمال للنموذج من خالل مراجعة
سالسل القيمة ،وإعادة تصميم املنتجات واخلدمات،
وإعادة هندسة العمليات وإعادة عمل املنتجات.
• االخرتاع املشرتك بني املنتجني واملستهلكني لتقليل
استهالك املواد.
• توفري حبس وختزين الكربون ( )CCSمن خالل
إطار عمل تنظيمي وقانوين .وحمطات العرض
للتحويل التحفيزي لثاين أكسيد الكربون إىل
هيدروكربون (الوقود والكيماويات).
• اعتبار مياه النفايات مورد من املوارد.

يصبح الردم ممنوعا مبوجب القوانني والتشريعات وزيادة
القيمة املادية  .يصبح التعدين يف مناطق الردم احلالية
الستخراج املوارد عمال من األعمال النامية .تصبح
النفايات القابلة لالحرتاق بديال عن استخدامات
وقود املستحاثات ويوفر املواد اخلام لعمليات اإلنتاج.

شركات األعمال تعيد التفكري يف استخدام املواد
تطور شركات األعمال مناذج جديدة لتصنيع وتصميم
املنتجات ووضع اليد على فرص التدوير .إن حالة
الالمادية واالستهالك القائم على اخلدمة يصبح
التوجه الرئيسي يف تسويق وتصميم املنتج .تعيد
شركات األعمال بشكل دائم هندسة التصنيع كي
تقود تدوير وإعادة استخدام املواد .تصبح تكاليف
دورة احلياة هي النموذج السائد بالنسبة للمادة
وختطيط املنتج.

جيد منتجو املواد طرقا للقضاء على انبعاث غازات
البيوت اخلضراء ( .)GHGويركز منتجو االمسنت
واملواد املعدنية على االحرتاق املشرتك ،والكفاءة وعلى
تطوير حبس وختزين الكربون ( )CCSكتكنولوجيا
ربط .أما جهود األحباث والتطوير ( )R&Dفإهنا
تقلل من التكاليف .كما أن الصناعة ترعى أحباث
حبس انبعاث ثاين أكسيد الكربون عن طريق
املفاعالت احليوية والتحويل التحفيزي.
التعدين احلضري يقدم مواد جديدة باستمرار
يتم تنفيذ التغليف بكفاءة عالية .ويتم تصميم
البضائع بشكل متزايد ليعاد استخدامها أو تدويرها،
كي تدوم مدة أطول وختدم املزيد من الوظائف.
يتكامل التدوير بشكل تام يف مناذج العمل .ويستمر
تطور التكنولوجيا للعمل على حتسني عوائد التدوير.
«التعدين احلضري» « /تعدين املدن»  ،أي (إعادة
تدوير األملنيوم واحلديد واخلرسانة والركام) يعترب عمال
متناميا .يف الصناعة الكيميائية ،تنخفض حاالت
انبعاث غازات البيوت اخلضراء ( )GHGحسب
أنظمة أجزاء نقل الطاقة الفعالة ،وتغيري مصادر
الوقود من النفط إىل الغاز ومن الفحم إىل جمموعة
الوقود احليوي ،وعن طريق عملية اإلبداع والتقوية.
جتد الصناعة الكيميائية استخدامات مفيدة اجتماعيا
للنفط أكثر من الوقود .تبدأ الصناعة أيضا يف
التحول من املستحاثات إىل املواد املتجددة إلنتاج
البالستيك والبوليمر واملنتجات األخرى.

إن التعليم والوعي والتعاون بني صانعي السياسة،
وشركات األعمال والعامل األكادميي واجلمهور
العام يقوي جمموعة املهارات يف جماالت مثل حتليل
دورة احلياة والتطوير وإدارة الطاقة والعملية واخرتاع
املنتج وتطوير الدعم اللوجسيت وعلم البيئة وتقييم
االحتياجات البشرية.

تصبح التصاميم الدائرية ذات الدائرة املغلقة أكثر
خطوط الصناعة (راجع الشكل رقم  .)3-11يعترب
اخلشب الدائري مادة قابلة للتدوير .ويتم ختزين مجيع
النفايات حىت ميكن تدويرها فيما بعد ،عندما تسمح
التكنولوجيا وظروف السوق بذلك .تقوم احلكومات
بإحكام سياساهتا للتخلص من أو احلد من املواد
السامة .وقد مت قبول وممارسة حال للتخزين اآلمن
للنفايات اإلشعاعية.

جناح شركات األعمال باستخدام دورة احلياة
إن الضغط البيئي جعل األمر أكثر تكلفة إلنتاج
البضائع من خالل العمليات القياسية .وهكذا فإن
الفرص املقدمة من خالل رفع األسعار قد متت
تسويتها بغرامات التكاليف املتزايدة .

هناك جمموعة كاملة من املنتجات واخلدمات يتم
تقدميها اآلن ،بناء على مدة وطول خدمة وقلة
املياه املستهلكة والطاقة املنخفضة وحمتوى املادة .يف
عام  ،0202فإن قوانني منظمة التنمية والتعاون
االقتصادي ( )OECDستقوم بفرض قانون إعادة
التدوير والتغليف املطور.
إن الكثري من مرافق إنتاج املادة اليت يرتكز هبا ثاين
أكسيد الكربون تستخدم حبس وختزين الكربون
( .)CCSيف بعض احلاالت ،وصلت بعض احملطات
إىل نقطة الصفر من مستويات االنبعاث .وقد
مت إغالق احملطات القدمية ذات معدالت انبعاث
الغاز العالية .تزايد االحرتاق املشرتك للمواد القابلة
للتجديد والنفايات بنسبة  %50من الوقود املطلوب
لإلنتاج الصناعي.
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املواد

تعمل شركات األعمال على تسريع ختفيضها لكميات
املواد يف كل وحدة من وحدات القيمة من خالل
التعاون واإلبداع بشكل واسع .إن املنتجات النهائية
أكثر كفاءة وفعالية ،وتستمر ملدة أطول وتستخدم
مواد أقل .يعترب استبدال اخلدمات باملنتجات منوذج
عمل مفضل بشكل متزايد.

القوانني اجلديدة تغري هيكل تكلفة املواد
تتعاون النقابات الصناعية مع احلكومات والشركات
الصانعة واملوردين من أجل توافق األنظمة .تتفق
شركات األعمال واحلكومات على قوانني احملاسبة
لتحديد القيمة احلقيقية وتكلفة املواد الرئيسية
والثانوية.

زمن التحول :إغالق الدائرة
هناك قبوال متزايدا حلقيقة أن الناس حيتاجون إىل
احلد من استخدامهم للمواد غري املتجددة حلوايل
مخسة طن لكل شخص يف السنة ،ومن  85طن يف
الواليات املتحدة يف عام .2009

لقد مت وضع أنظمة الدفع لرتميم النظام البيئي .واآلن
ينظر إىل قطاع توريد املواد على أنه تنوع حيوي
ومنشئ خلدمات النظام البيئي ،وقادر على إنتاج
املنتجات الفعالة اقتصاديا وإنشاء وتقدمي خدمات
بيئية .

لقد خفضت شركات املواد الناجحة من مدخالت
الطاقة من أجل توفري تكاليف الطاقة ،وتكاليف
حاالت االنبعاث والغرامات الضريبية .التدوير هو
اإلسرتاتيجية الرئيسية :يف الصناعات مثل صناعة
األملنيوم ،حيث يعمل التدوير على توفري الطاقة مبعدل
 02أكثر من اإلنتاج الرئيسي .تشمل اإلسرتاتيجية
تطوير وهندسة املواد لقيمة دورة احلياة .حتدث شبكة
قيمة الدائرة املغلقة هذه ليس بسبب جودة املواد ،بل
بسبب التصميم وتكنولوجيا املعادن واهلندسة والدعم
اللوجسيت الذي يصل إليها.

الشكل رقم  :3-11التخلص من النفايات بإغالق الدائرة
دورة حياة املادة البديلة

تكيف قوى العمل مع منوذج عمل اخلدمة املركزة
يتحرك القطاع املادي من نطاق االعتماد على السلعة
إىل نطاق االعتماد على اخلدمة .إن العمل حنو
عمليات اإلنتاج اإلبداعية املستدامة يأخذ مشاركة
القطاع العرضي من قوى العمل املاهرة .وتتالشى
احلدود بني خمتلف قطاعات العمل.
تقرتب العديد من املعادن من حدودها التعدينية ،
حيث يؤثر هذا على أمناط استخدامها وحيفز االنتقال
إىل احللول البديلة.
املصدر ( :مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة)

30

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

31

هناك القليل من السوابق التارخيية للمرور من هذا
التحول بسالم وبسرعة وبنجاح كما هو موضح يف
رؤية عام  ، 2050اليت تعترب حتوال لنواحي كبرية
بطريقة حياة  9بليون نسمة على الكوكب .على
الرغم من أن رؤية عام  2050تتطلب أن حتدث
تغيريات كبرية يف كل اجملاالت ،إال أهنا تعج باملخاطر.
فيما يلي نضع بعض الوسائل اليت قد ال يصلها
الطريق وعناصره يف رؤية عام  ،2050أوال من خالل
النظر إىل كيفية إلغاء التصورات اإلسرتاتيجية الكامنة
وثانيا من خالل إبراز بعض املفاجآت احملتملة.
المخاطر في عناصر الطريق
الناس والقيم
هل من املمكن أن نتفق مجيعا ؟ إن رؤية عام
2050الكامنة هي فكرة أننا مجيعا متحدين بشكل
كبري يف رغبتنا للتعامل مع جمموعة من قضايا
االستدامة  ،وأننا نريد ونستطيع صياغة جمتمع عاملي
واحد.
لقد مت تغليف هذه الرؤية يف القيمة اجلوهرية« :عامل
واحد وشعب واحد وكوكب واحد» .ومع هذا قد ال
يتفق اجلميع مع ميزان التغيري .قد يفشل الكثري يف
الفهم والتصرف .تتصور رؤية عام  2050أنه عند
تنفيذ املنطق واحلالة ،فإن اإلجراء يأيت بعد ذلك.
إال أن املزيد من املعلومات قد ال تؤدي إىل أحكام
أفضل.
االقتصاد والحوكمة:
السباحة ضد تيار االقتصاديات الكبرى .تتطلب
رؤية عام  2050تغيريا أساسيا يف طريقة تقييمنا
للبيئة واخليارات اليت ننفذها .إن اهلدف هو ضمان
اكتشافنا للقيمة احلقيقية ،والتكاليف الصحيحة،
وبالتايل األرباح احلقيقية  ،ويتطلب ذلك القدرة على
تسعري كل األمور اخلارجية  externalitiesوتنويع
استخدامها يف األسواق.
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تفرتض رؤية عام  2050أن لديها حوكمة عاملية
كافية للتعامل مع املشاكل العاملية .ترتكز املخاطر
الكربى على عدم قدرة الدول الرئيسية باملوافقة على
طريقة عمل هذا النظام .وقد يزداد االنقسام العاملي
يف حال عدم القدرة على االتفاق أو إدارة التغيري.

المباني :قد تتراجع الحوافز في األسواق السيئة.
إن وصول املباين يف عام  0502إىل درجة صفر
صايف من حيث أداء الطاقة يتطلب حتسني األداء
البيئي وكفاءة خمزون املنازل احلالية يف العديد من
املناطق القضائية املختلفة يف العامل .تكمن اخلطورة
يف أن إخفاق السوق املستمر ونقص احلوافز سيكون
غري كافيا لتشجيع إصالح املخزون احلايل وبناء خمزون
جديد بالكفاءة املطلوبة.

الغذاء والمياه – إن السياسات ونقص المياه قد
يقوض الثورة الخضراء
حيث تعترب الثورة اخلضراء اجلديدة شيئا أساسيا
بالنسبة لرؤية عام  .2050تستند هذه الفكرة على
مفرتق حدود النمو التجاري ونشر التكنولوجيا
العاملية .ومع هذا ،فإن األمن الغذائي يعترب اهتماما
رئيسيا حيتمل احلماية من خماطر االجتار باألغذية.
وإن أخالقيات واألمور اجلمالية للتكنولوجيا اجلديدة
لألغذية واملياه قد تعمل على حتفيز االضطراب
االجتماعي ،مثل نشر نظام التعديل الوراثي يف
اإلحتاد األوريب .وإننا نتصور  ،يف رؤية عام 2050
 ،أن التغري املناخي حىت عام  2050ال يقلل من
توفر املياه بشكل كبري  ،إال أن التغري املناخي قد
يؤدي إىل حاالت جفاف وقلة األمطار بشكل كبري
ويقلل توفر مياه الشرب يف بعض املناطق ،كأجزاء من
أفريقيا واجلزء اجلنويب من اهلند على سبيل املثال.

لن تصبح وسائل النقل مستدامة بدون منهج منظم.
إن احلصول العاملي على وسائل نقل منخفضة
الكربون يتطلب حتقيق حاجات األفراد لوسائل النقل
من خالل التطورات التكنولوجية باإلضافة إىل تطور
تكنولوجيا االتصاالت اليت تعيق منو وسائل النقل
الفعلية .إن االعتماد على تكنولوجيا السيارات
لوحدها ،لن يكون كافيا للتغلب على حتديات النقل
بسبب النمو املتوقع يف الشحن ونقل املسافرين
وآثار الطفرة .إن النظرة الشمولية اليت تقول أن
عوامل كالوقود املنخفض الكربون تعمل على تغيري
سلوك العميل وختطيط املدن املتكامل باإلضافة إىل
التكنولوجيا اجلديدة هي املطلوبة.

الغابات :هل فات اآلوان ؟ إن الشيء األساسي
هو ضمان اسرتجاع الغابات وإعادة إنشائها من
خالل التوقف عن قطع الغابات وتوفري عوائد أكرب
من زراعة احملاصيل .تكمن املخاطر يف استمرار
قطع الغابات بشكل سريع ،وخصوصا يف حوض
األمازون ،مما قد يؤثر سلبا على األرض وجودة
األهنار وأنظمة الدعم األخرى للحياة على مستوى
الكوكب.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

المواد :قد يكون التدوير غالي الثمن .إن الرؤية
للمواد هي أن النفايات تصبح غري موجودة  ،وانه
من املمكن حتسني كفاءة املواد بنسبة أربعة أضعاف
إىل عشرة أضعاف يف عام  .2050قد يتضح أن
التكاليف العالية ومصاعب التدوير ال تطاق بالنسبة
لبلدان عديدة.
إن البطاقات الغريبة قد تأخذ العالم بعيدا عن
مسار رؤية عام .2050
ميكن إدارة الكثري من خماطر رؤية عام  ، 2050إال
أن املخاطر احلادة قد تكون خارج السيطرة .إن
الكثري من املخاطر الكبرية ال ميكن معرفتها اآلن،
ولكنها ستظهر مبرور الوقت .إن هذه البطاقات
الغريبة قد تبدو قليلة االحتمال ،ولكن قد يتضح
بأهنا هامة جدا.
الفهم الجديد لكيفية عمل األرض :تبقى
االحتمالية هي أن األنظمة العاملية غري املتماثلة
املعقدة قد تتضمن دوائر ردود إجيابية ضارة ومؤذية.
فاالحتباس احلراري العاملي مثال قد يؤدي إىل إذابة
طبقات اجلليد القطبية بكميات كبرية ،مما سيؤدي إىل
إطالق كميات كبرية من امليثان ،ويزيد خطورة التغري
املناخي.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

عدم االتفاق على تقييم البيئة :إن املصاعب يف
االتفاق على أساس تقييم خدمات النظام البيئي
والتوجهات حنو إعادة التفكري قد يعوق وحىت يكون
خروجا عن مسار جهود القابلية للبقاء واالستدامة.
العواقب غير المتوقعة للتكنولوجيا الجديدة :حنن
على حافة ثورات جديدة يف املواد املتناهية الصغر (
النانو) واهلندسة احليوية .هناك العديد من األسئلة
حول كيفية إدارة هذه التكنولوجيا .ستفرض احلاجة
امللحة حللول مشاكل القابلية للبقاء واالستدامة
ضغطا كبريا على العلوم للتطور السريع واإلطالق
املبكر مع كل املخاطر اليت تتضمنها.
الركود االقتصادي الطويل أو الكساد االقتصادي:
يشري التحليل الطويل األمد لالقتصاد العاملي إىل
حدوث ركود اقتصادي كبري كل  60سنة أو حوايل
ذلك  ،وحنن اآلن عند تلك النقطة .هل ستطول
األزمة املالية واالقتصادية اليت بدأت يف عام 2008
بشكل خطري؟
الكوارث الطبيعية :يف عام  ، 2050سيتأثر 6
بليون من جمموع سكان األرض البالغ  9بليون من
القاطنني يف املدن بفيضانات تسونامي وزالزل وظواهر
أرضية قد يكون هلا آثار باهظة  .ومن احملتمل أيضا
أن حوادث املناخ مثل الفيضانات واجلفاف قد تصبح
أكثر قسوة وتكرارا كلما استجاب املناخ أكثر وأكثر
النبعاث غازات البيوت اخلضراء (.)GHG
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ليست مضمونة :خماطر حتقيق
رؤية عام 2050

إن األساس الرئيسي لتحقيق النجاح هو زيادة وتسريع
اإلبداع .ومع هذا ،قد ال يتأيت هذا بسرعة بسبب
عدم القدرة على تغيري الطريق احلايل الذي يقوده
النمو ،واالقتصاد ،والسيطرة املستمرة للتصورات
االقتصادية .إن اإلخفاق يف إنشاء اقتصاد عاملي
بأكثر من ( 4بليون) وظيفة ذات معىن يف عام
 2050مما يؤدي إىل االنتقال من املكان السياسي
واالجتماعي املناسب .إن إغالق التكنولوجيا بسبب
السياسات الفائقة احلماسة قد جيعل حتقيق كفاءة
األهداف أكثر صعوبة .وقد يقوم اإلبداع بإعادة
إنتاج وحىت زيادة الفجوات االجتماعية والتقسيمات.

الطاقة والكهرباء :قد يكون التقدم ضحية
لصراعات الكهرباء .تتطلب رؤية عام  2050تطوير
مصدر كاف من الطاقة املنخفضة الكربون .قد تكون
الدول غري قادرة على االتفاق على األهداف وتبين
نظام كربوين عاملي .حىت يف حالة التوصل إىل اتفاق،
فإن هذا يتطلب تطوير سريع ونشر للطاقة الشمسية
وطاقة الرياح والطاقة الذرية وتكنولوجيا حبس وختزين
الكربون ( )CCSمبعدالت غري مسبوقة .إن املخاطر
هي أن ال حيدث هذا يف الوقت املناسب واستجابة
السكان احملليني بشكل سليب لتطورات املواد املتجددة
 ،والشبكة والطاقة الذرية حبس وختزين الكربون.

لن تصبح وسائل النقل مستدامة بدون منهج
منظم .إن احلصول العاملي على وسائل نقل منخفضة
الكربون يتطلب حتقيق حاجات األفراد لوسائل النقل
من خالل التطورات التكنولوجية باإلضافة إىل تطور
تكنولوجيا االتصاالت اليت تعيق منو وسائل النقل
الفعلية .إن االعتماد على تكنولوجيا السيارات
لوحدها ،لن يكون كافيا للتغلب على حتديات النقل
بسبب النمو املتوقع يف الشحن ونقل املسافرين
وآثار الطفرة .إن النظرة الشمولية اليت تقول أن
عوامل كالوقود املنخفض الكربون تعمل على تغيري
سلوك العميل وختطيط املدن املتكامل باإلضافة إىل
التكنولوجيا اجلديدة هي املطلوبة.

عالم ذو تكتالت أيديولوجية جديدة ودول منهارة
أو حروب على الموارد :لقد شهد الكثري من القرن
املاضي منافسة بني كتليت قوة أيديولوجيتني .وهناك
منافسة مماثلة سلبية يف هذا القرن قد تكون فاجعة،
إذا ما سلمنا بدرجة التعاون والثقة املطلوبة للتعامل
مع كثري من مشاكلنا العاملية املشرتكة .بالنسبة لبعض
الدول ،فإن النمو السكاين السريع وضعف االقتصاد
والصراع واالحنطاط البيئي قد يؤدي إىل هجرة مجاعية
إىل مناطق أكثر غىن وثروة ،مما يزيد تفاقم التوترات
احلضارية وضغط املوارد والتحديات االقتصادية .مع
الندرة احملتملة اليت تلوح يف املواد األساسية كاملياه
والنفط اخلام واملوارد األخرى ،هناك احتمال إلعمال
عدائية من قبل البعض لتأمني املوارد.

االستعداد لألسوأ
لدينا عدة طرق للتعامل مع «البطاقات الغريبة»،
مبا يف ذلك التحليل والتوقع ،وأنظمة اإلنذار
املبكر والتصرف االسرتاتيجي يف املوارد ،والتأمني
واالتفاقيات والعقوبات .ولكن تلك اليت مل تكن
حمددة أو يعتقد بأهنا حتدث بشكل متكرر ،هي اليت
ميكن أن تكون التحدي األكرب لدينا.

إن الضخامة احملتملة لفرص العمل العاملية اليت قد
تنشأ عن حتقيق مستقبل مستدام جديرة بأخذها بعني
االعتبار .يتناول هذا القسم تقييم الطلب العاملي
لضخامة فرص األعمال ذات العالقة بقابلية البقاء
واالستدامة احملتملة يف القطاعات الرئيسية يف عام
.2050
كجزء من مسامهتهم يف مشروع رؤية عام 2050
فقد أعدت برايس ووتر هاوس كوبرز ()PwC
حتليال تصويريا لرتتيب ضخامة بعض فرص األعمال
العاملية اليت قد تنشأ إذا مت حتقيق رؤية عام 2050
اخلاصة باملستقبل املستدام .حيث تبنت الشركة منهج
االقتصاد الكلي من القمة إىل القاعدة ،مستفيدين
من حتليل القاعدة إىل القمة احلايل الصادر عن الوكالة
الدولية للطاقة ( )IEAيف جمال التغري املناخي .يركز
التحليل على االستثمار اإلضايف املطلوب أو اإلنفاق
يف جمالني رئيسيني مت إبرازمها يف دراسة رؤية عام
 :2050املوارد الطبيعية والصحة والتعليم .مل تكن
القطاعات األخرى مشمولة بسبب غياب أي أساس
واضح إلنتاج تقديرات كمية ،ولكنها من املتوقع أن
تضيف املزيد إىل ميزان فرص العمل.

الصحة والتعليم :تعتمد التقديرات على زيادة
نصيب االقتصاديات النامية يف الصحة والتعليم يف
إمجايل الناتج احمللي  GDPجملموعة السبعة (كندا
وفرنسا وأملانيا ،وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة
والواليات املتحدة) يف مستويات عام  2005إىل
مستويات عام ( 2050مع األخذ بعني االعتبار أن
حصص إمجايل الناتج احمللي  GDPجملموعة السبعة
يف اإلنفاق على الصحة والتعليم من احملتمل أن يزداد
عند ذلك الوقت) ،مث وضع تصور حكمي كبري لنسبة
اإلنفاق الزائد على الصحة والتعليم يف االقتصاديات
النامية اليت ترتجم إىل اإلنفاق الزائد على بضائع
وخدمات القطاع اخلاص.

اجلدول رقم  :3-1التقديرات التصويرية لضخامة الطلب العاملي على فرص العمل ذات العالقة باالستدامة اإلضافية احملتملة في القطاعات
الرئيسية في عام 2050
القطاعات

القيمة السنوية في 2050
(تريليون دوالر بأسعار  2008الثابتة  :نقاط وسيطة مع

بالتعاون مع جلوبال فوت برنت نت وورك ،قمنا
حبساب األثر البيئي لرؤية عام  2050مقابل األعمال
املعتادة .وجدنا أنه يف عام  ،2050وعلى الرغم من
الزيادات السكانية ،فإن البشرية ستستخدم ما يعادل
أكثر من جمرد كوكب واحد ،حسب التغيريات اليت
نقابلها يف رؤية عام  ،2050خاصة أن هذا يتعارض
مع  2,3كوكب سنستخدمها لو أننا واصلنا السري يف
طريق األعمال املعتادة الذي حنن عليه هذه األيام (
راجع الشكل رقم  .)3-12سيكون العامل يف حال
أفضل بكثري لو أننا حافظنا على السياق املضمن يف
الطريق وعناصره ،مع احتمال احلصول على كوكب
واحد مع هناية سنوات  2050تقريبا ،أي يف أوائل
الستينات.
تشري تصورات رؤية عام  2050إىل انقالب يف
االستهالك املتزايد ومنوذج لالحنطاط البيئي
(راجع الشكل رقم  .)3-13وسنرى أثرا
بيئيا منخفضا بشكل ملموس يف عام 2050
وحتسينات مستمرة فعليا يف الطاقة احليوية بعد
عام  2015تقريبا.

الشكل رقم  :3-12األثر البيئي لرؤية عام  2050مقابل األعمال املعتادة – كم أرض سنستخدم؟

النسبة المئوية المتوقعة إلجمالي الناتج المحلي العالمي في
2050

النطاقات الموضحة بين األقواس)
الطاقة

(2,0 )1,0-3,0

(1.0 )0,5-1,5

الغابات

(0,2 )0,1-0,3

(0,1 )0,05-0,15

الزراعة واألغذية

(1,2 )0,6-1,8

(0,6 )0,3-0,9

املياه

(0,2 )0,1-0,3

(0,1 )0,05-0,15

املعادن

(0,5 )0,2-0,7

(0,2 )0,1-0,3

مجموع الموارد الطبيعية

(4,1 )2,0-6,1

(2,0 )1,0-3,0

الصحة والتعليم

(2,1 )0,8-3,5

(1.0 )0,5-1,5

اإلجمالي

(6,2 )2,8-9,6

(3,0 )1,5-4,5
املصدر :جلوبال فوت برنت نت وورك و ( مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة) ،رؤية عام 2050 ،2010

املصدر  :برايس ووتر هاوس كوبرز ( ، )PwCتقديرات مبنية على بيانات الوكالة الدولية للطاقة  IEAوالبنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي (.)OECD
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التقديرات االقتصادية

تشري التقديرات التصويرية (راجع اجلدول رقم )3-1
بأن القابلية للبقاء واالستدامة املرتبطة بفرص العمل
العاملية يف املوارد الطبيعية (مبا يف ذلك الطاقة وزراعة
الغابات ،والزراعة واألغذية واملياه واملعادن) والصحة
والتعليم ( فيما يتعلق باالستدامة االجتماعية) قد
ترتاكم بشكل مستمر إىل حوايل  3-10تريليون
دوالر أمريكي سنويا يف عام  2050بأسعار 2008
الثابتة ،أو حوايل  %4,5-1,5من إمجايل الناتج
احمللي  GDPيف ذلك الوقت .ويف عام  2020قد
يكون الرقم حوايل  1,5-0,5تريليون دوالر أمريكي
يف السنة بأسعار  2008الثابتة (مع تصور تراكم
خطي واسع هلذه الفرص على مدى الوقت كحصة يف
إمجايل الناتج احمللي .)GDP

الطريقة :
الموارد الطبيعية :تعتمد تقديرات االستثمارات
اإلضافية املطلوبة يف قطاع الطاقة ذات العالقة
بتخفيض حاالت انبعاث الكربون على التوقعات
الواردة يف تقرير الوكالة الدولية للطاقة ()IEA
لعام  2008بعنوان منظور تكنولوجيا الطاقة .أما
التقديرات بالنسبة لقطاعات املوارد الطبيعية األخرى
فقد مت وضع معيار لقياسها مقابل تقديرات الطاقة
هذه ،مع األخذ يف احلسبان احلجم النسيب للقطاعات
املختلفة والتقييم احلكمي الكبري مليزان التحول
املطلوب يف كل قطاع لتحقيق نتائج رؤية عام 2050
املطلوبة.

التقديرات البيئية

الطريقة
إن تصورات األثر البيئي لرؤية عام  2050متوافقة
مع اخلطوات التفصيلية يف الطريق الذي طوره
املشروع .فهي تعتمد على متوسط التوقعات
السكانية لعام  2050من  9,2بليون نسمة (حسب
إحصاءات األمم املتحدة) ،أي بتخفيض بنسبة
 %50من مستويات عام  2005من حاالت انبعاث
الكربون يف عام  ( 2050الوكالة الدولية للطاقة
 ،IEAمنظور تقنية الطاقة ، 2008 ETP
سيناريو اخلارطة الزرقاء « بلو ماب» ) ،والتحسينات
يف احملاصيل الزراعية من خالل اإلدارة الزراعية وتزايد
يف املساحات الزراعية بعد عام ( 2030تصورات
مشروع رؤية عام  ،)2050وتزايد يف متوسط احملصول
العاملي بنسبة  %2يف السنة أو أكثر من املستويات
التارخيية األخرية كنتيجة لنشر أفضل األساليب
واملستويات العالية من اإلبداع واالخرتاع ( تصورات
مشروع رؤية عام  .)2050مياثل املتوسط العاملي
الستهالك الغذاء املستويات احلالية الستهالك الغذاء
يف كوستاريكا (منظمة األغذية والزراعة –.)FAO

تصورات طريق األعمال املعتادة هي نفسها بالنسبة
الستهالك السكان واألغذية ،بينما ختتلف تلك
بالنسبة حلاالت انبعاث الكربون والغابات واحملاصيل
الزراعية .تتزايد حاالت انبعاث الكربون مع تزايد
السكان والنمو االقتصادي ( الوكالة الدولية للطاقة
 ،IEAمنظور تقنية الطاقة  ، ETPسيناريو
خط أساس األعمال املعتادة)  .وتستمر مساحات
الغابات بإتباع التوجهات التخطيطية من عام
 1950-2005بينما تبقى زراعة الغابات وإنتاج
احملاصيل ثابتة .تظهر حاالت االنبعاث الكربونية يف
األثر البيئي من خالل مكون األثر الكربوين .وهذا
يرتجم كمية انبعاث ثاين أكسيد الكربون إىل كمية
األرض املنتجة ومساحة البحر املطلوبة لعزل ثاين
أكسيد الكربون املذكور .إن اليوم الذي نضرب فيه
كوكب واحد حيسب بناء على التقدير االستقرائي
التخطيطي للتوجهات بني عام  2040وعام .2050

الشكل رقم :3-13األثر البيئي لرؤية عام  0502مقابل األعمال املعتادة – تخفيض األثر البيئي وحتسني الطاقة احليوية

«إن الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة يقدم فرصا كبيرة في
نطاق واسع من مجاالت األعمال  ،حيث أن التحديات العالمية
تصبح المحركات اإلستراتيجية الرئيسية للشركات على مدى
العقد التالي»

املصدر :جلوبال فوت برنت نت وورك و ( مجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة)  ،رؤية عام 2010 ،2050
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البناء وحتويل املدن

فوائد كمية (من خالل الوسائل املوضوعية أو الذاتية) باإلضافة
إىل األشياء اليت ترغب الشركات والناس بدفع قيمتها.

مربع رقم  :4-1مجاالت األعمال خالل العقد التالي – الفرص والتداخالت
يقدم هذا الشكل خمططا ألماكن الفرص .سيتم مناقشة بعض هذه الفرص بتفصيل أكثر يف النص التايل .تشري التداخالت يف هذا الشكل إىل اجملاالت اجلاهزة للتعاون
املتعدد القطاعات باإلضافة إىل احلاالت اليت يكون فيها طلبا أكثر على منتجات وخدمات معينة.
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يربز هذا الفصل بعض فرص األعمال اليت ستنشأ
يف الفرتة حىت عام  ،2020مع تقدم اجملتمعات يف
الطريق حنو املستقبل املستدام  .ومع استمرار العامل
يف السري يف هذا الطريق بعد عام  ،2020فإن هذه
الفرص ستستمر يف التنامي من حيث احلجم.

يتم تعريف فرص العمل على أهنا أي شيء تستمد األعمال منه

الشكل رقم  :4-1يوفر تطوير املدن فرصا هامة
متطلبات االستثمار للبنية التحتية للمدن حتى عام 2030

إن الناس الذين يعيشون يف املدن اآلن أكثر من
الناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية ،ومن املتوقع
أن يستمر هذا التوجه حنو املدن  ،خصوصا يف الدول
النامية .يوفر العمران اجلاري يف املدن فرص العمل يف
العامل  ،ولكن على وجه اخلصوص أثناء انتقال الدول
النامية من االقتصاد القائم على الزراعة إىل االقتصاد
القائم على املنتجات واخلدمات .تشري بعض
التقديرات أنه يف عام  2030سيكون هناك حاجة
الستثمار  40تريليون دوالر يف البنية التحتية للمدن
يف مجيع أحناء العامل ( راجع الشكل رقم )4-1

.

سوف تعمل ديناميكية تعمري املدن – مزيج من
توسع املدن والسكان املهاجرين – على إبراز آثار
الطاقة ،ونقص األرض واملوارد يف املدن وما حوهلا.
ويف نفس الوقت سيكون هناك أيضا حتديات
اجتماعية جديدة غري معروفة حاليا ستؤدي إىل
حلول وفرص جديدة.

املصدر :بوز أالن هاملتون  ،االستراتيجية واألعمال رقم ( 7002 ،64من بوز أالن هاملتون  ،شركاء البنية التحتية العاملية ،نظرة مستقبلية على
الطاقة العاملية ،منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  ،DCEOبوينج ،دروري الستشارات الشحن  ،وزارة النقل األمريكية).

ستحتاج املدن إىل تصميم وجتهيز بطريقة تقلل
النفايات جبميع أشكاهلا ،لتشجيع ازدهار التنوع
احليوي والنظام البيئي ،وتزويد السكان بالعناصر
األساسية الالزمة للحياة الرغيدة للبشر يف املوارد –
وبطريقة فعالة بالنسبة للطاقة.

بإعادة النظر يف تصميم وإدارة املباين فإن املساحات
وأنظمة البنية التحتية ستكون مركزية بالنسبة هلذا
التطور احلضري.

اجلدول رقم :4-1الفئات األربعة للمدن مع اخلصائص والتوقعات اخملتلفة:
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يشتمل باقي هذا القسم على فرص حمددة وكيفية
تطبيقها على األنواع املختلفة للمدن .بعضها
عام وشامل ولكن يتطلب حلوال حسب الطلب،
وشراكات إبداعية للتخطيط والتسليم ،وهياكل متويل
متعدد األطراف.
التخطيط /التصميم العمراني للمدن:
التصميم العمراين املستدام للمدن :وفيه يتم تكييف
وموائمة البنية التحتية املبنية حاليا وإنشاء جتمعات
جديدة من على األرض.
المدن الخضراء :مثل مدينة «مصدر» يف أبوظيب
باإلمارات العربية املتحدة  ،وهي مدن مت ختطيطها
وتصميمها من الصفر  ،بتكلفة تقديرية قدرها
 22بليون دوالر أمريكي .تعتمد مصدر على
احلكومة والقطاع اخلاص لزيادة رأس املال املطلوب
إلنشاء منوذج من املدن القابلة للبقاء واالستدامة
يف املستقبل .كما أن التطويرات اجلديدة يف املدن
األخرى  ،سواء كانت محراء ،أو زرقاء أو بنية ،تقدم
أيضا فرص عمل مماثلة – رمبا على مستوى أصغر.
قد تواجه هذه التطويرات بعض القيود حول أنظمة
الرتاث أو نقص احلوافز املناسبة.
يتعاون مصممو املدن وخمططو العمارات واملهندسون
املعماريون للمباين لالستفادة بشكل أكرب من
املعرفة والتكنولوجيا اجلديدة ذات العالقة باحلصول
على التدفئة الطبيعية والتربيد واإلنارة لتحقيق بيئة
مستدامة تصل إىل درجة الصفر من حيث النفايات
والكربون.
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تسمح مباين “ احلقول اخلضراء “”Greenfield
 buildingباحلد األقصى من التفاوت املسموح به
للتصميم طبقا حلاجات وطاقة املستقبل .إن حدود
أو قيود هذا التصميم متتد إىل ما بعد املباين الفردية
كي تستوعب تصميم اجملتمع .ويف الوقت الذي
يكون فيه عمل تغيريات يف البنية التحتية للمباين
القائمة حاليا بطيئا ،فإن مشاريع إقامة املباين على
احلقول اخلضراء “ ”Greenfieldيسمح بالتقدم
بسرعة ومبعدل زمين قصري .كما أهنا توفر فرصة
املشاركة فيها ألكرب جمموعة من املشاريع اخلاصة
،حيث يتم إنشاء املستوطنات من البداية ،لذلك فإنه
ميكن إشراك الشركات بطرق عديدة.
أحد الفرص الضخمة يف تطوير املدن سيكون توفري
املواد جلميع املباين والبنية التحتية .ستكون املواد
والتصاميم اليت متيز املوارد املتجددة  ،واملواد القابلة
للتدوير و/أو العمليات ذات التأثري املنخفض هي
املطلوبة يف املدن اخلضراء اجلديدة ،وستلعب أيضا
دورا مركزيا يف تكييف خصائص مدن اللون البين أو
األمحر أو األزرق لتتالءم مع االحتياجات املستقبلية.
إن التكنولوجيا اليت تساعد على مراقبة وإدارة
آثار الطاقة يف املباين اجلديدة واملرممة  ،ستساعد
على ختفيض التكاليف وااللتزام بسياسات الطاقة.
سيستخدم التصميم اإلبداعي التقنيات واملواد
اإلبداعية يف إنشاءات تكون مالئمة للعيش ومالئمة
للعمل وذات تأثري قليل يؤدي إىل أقصى استخدام
وفائدة من املساحات واملوارد احملدودة.

ستعمل التكنولوجيا الناجحة على التكيف لتناسب
جمموعة كبرية من املباين القائمة حاليا.
إن المدن الزرقاء مثل مدينة دكا يف بنجالديش ونيو
أورليانز بالواليات املتحدة األمريكية تقع يف مناطق
منخفضة وغالبا ما تتعرض لعواصف كبرية ،وهي
تقدم جمموعة من االحتياجات كلما حدث تقدم يف
التغري املناخي  .ستكون األنظمة اليت تقيس وتراقب
األنواع املختلفة من املخاطر املتعلقة بالطقس مهمة
مثلها يف ذلك مثل تلك اإلجراءات اليت تستخدم
لرتميم وهتيئة املباين احلالية .سيتم تصميم وإنشاء
مباين جديدة قادرة على مقاومة الظروف املناخية
الصعبة واملتغرية.

االستخدام النهائي لكفاءة الطاقة يف املباين
إن ضرورة ختفيض حاالت انبعاث الغازات من
الغالف اجلوي ( )GHGختفف محاية مسائل
العرض ،مبا يسمح للمستهلكني بالتعامل مع تقلب
األسعار ،ويؤدي إىل التوجه حنو حتسني كفاءة
االستخدام النهائي عرب كل اجملاالت .سيحدث
حتسني يف الكفاءة مبوجب املراسيم التشريعية ومن
خالل التدابري الفردية املخفضة للتكلفة .

إدارة املباين واملساحات
إن تصميم وإنشاء وصيانة وترميم املباين وختصيص
مساحات عمرانية لضمان توفر مكان لكل من
الطبيعة والناس يقدم فرصا هامة كوهنا تلعب دورا
هاما يف الطريق إىل عام  2050املستدام.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

 - 4الفرص

الحجم الموحد ال يناسب الجميع
إن االحتياجات العمرانية املستقبلية لن تكون
موحدة .سيتم تقييم احلاجات والفرص بشكل
منفصل بالنسبة للمدن القائمة باإلضافة إىل
املستوطنات اجلديدة اليت تنشأ ردا على تزايد السكان
وهجرهتم .مع أنه سيكون لكل مدينة أصوهلا
وحتدياهتا وثقافتها املميزة اخلاصة هبا ،فأن فئات
أربعة رئيسية من املدن ،أو أجزاء املدن ،ستتطلب
استثمارات مميزة يف التخطيط والتصميم واإلدارة
مع تقدمي كل منها ألنواع خمتلفة من الفرص (راجع
اجلدول رقم .)4-1

ستستوعب هذه املدن السكان بكثافة مناسبة ويكون
فيها تنوع يف املرافق واخلدمات .إن مجيع األماكن
ختدم وظيفة أو خدمة ،ويتم تصميمها لتوفر املرونة
كي تسمح باستخدامات متعددة والتكيف مع مرور
الوقت.

املدن البنية :تعترب املدن البنية مثل مدينة لندن
باململكة املتحدة أو سيئول يف كوريا عواصم مزدهرة
حيث أغلبية املباين مت إنشاؤها قبل االهتمام بالطاقة
بسنوات ،ومن املمكن تطويرها خلفض حاالت
انبعاث غازات الغالف اجلوي ( )GHGوتقدمي
توفري هام يف التكلفة ألصحاب املباين واملستأجرين.
إن البلدان امللتزمة بتخفيض آثار الكربون تقدم
بشكل متزايد حوافز تقوم احلكومة بتمويلها لبناء
مباين جديدة ،وتطوير املساكن اليت تنقصها كفاءة
الطاقة .إن تكنولوجيا وعمليات الرتميم باإلضافة
إىل مواد املباين احملسنة وأنظمة تبادل املعلومات،
مثل أجهزة القياس الذكية اليت تراقب االستخدام
وتستخدم إشارات تسعري لتحديد أفضل األوقات
للتشغيل ،ستكون جذابة هلؤالء الذين يبحثون عن
جين فوائد حوافز ضريبة (املباين اخلضراء) وتوفري
التكلفة من الطاقة األفضل واملوارد الفعالة.

إن املدن املزدهرة بالسكان ولكن مبوارد غري كافية
عادة ما تكافح من أجل توفري حىت معظم الظروف
املعيشية األساسية للمواطنني .إن هذه المدن
الحمراء مثل مدينة مومايب باهلند تقدم فرصا
هامة للشركات القادرة على تطوير وتقدمي مساكن
اقتصادية ميكن شراؤها وحمرتمة وآمنة وذات تأثري
بيئي منخفض .تتطلب اهلياكل أن يتم تصميمها
وهتيئتها لتناسب أماكن وأنواع مناخية معينة ،وتقدم
بدائل لألحياء الفقرية ،مع حلول اقتصادية وسريعة
قابلة للقياس للسكن والصرف الصحي  .سيكون
هناك حاجة كبرية للمواد القوية املنخفضة التكلفة
والقدرات اإلنشائية اليت تستفيد من املهارات احمللية
واالقتصاد الكمي للمحافظة على تكلفة املبىن
وامتالك هذه البيوت بأسعار منخفضة .سيساعد
التمويل األصغر على تقليل احلواجز أمام متلك
العقارات ،وسيوفر استئجار العمالة احمللية وسائل
احملافظة على التطوير االقتصادي يف اجملتمع .إن اقرتان
هذه املواد والكفاءات واخلدمات مع تفهم العادات
احمللية واستخدام املساحات سيعطي شركات األعمال
القدرة على تقدمي حلول تعمل على حتسني حياة
الكثري من الناس يف هذه املدن ،وتبين إحساس امللكية
وافتخار اجملتمع يف الوقت الذي يتم فيه ترك احلد
األدىن من اآلثار البيئية.

أظهرت العديد من الدراسات أن أرخص وأسهل
وأكرب ختفيض يف طلب الطاقة ميكن أن يتم يف
املباين .وهذا ينطبق على الطاقة املستخدمة للتدفئة
والتربيد وأيضا لألجهزة الكهربائية .تعتمد الفرصة
الرئيسية على معرفة أن املعايري ستتحسن باستمرار،
مما يسمح بنجاح الشركات اليت تقوم بتوفري حلول
الطاقة املنخفضة األرخص .إن تقديرات جملس
األعمال العاملي للتنمية املستدامة WBCSD
بأن صايف التكلفة لتخفيض أثار الكربون يف املباين
املتبقية يف العامل متشيا مع اهليئة احلكومية العاملية
املنعقدة بشأن توصيات التغري املناخي الستقرار
املناخ يف عام  2050تبلغ بنسبة  %7تقريبا من
تكاليف إنشاء املباين السنوية .إن أساسيات حتقيق
حتسينات الكفاءة هي احلصول على الدمج املناسب
بني التكنولوجيا املتوفرة ( مثال :التكنولوجيا اليت
تزيد بناء تكامل حراري شامل) ،ورصيد املستهلك
لالستثمارات ووعيه خبيارات الرتميم أو البناء اجلديد
املتوفرة.
وسائل النقل في المدن
توفر وسائل النقل يف املدن عددا ضخما من فرص
العمل خاصة أن ختطيط املدن يتكامل مع وسائل
النقل والبيئة االقتصادية واالجتماعية مما يعمل على
إجياد خيارات نقل مناسبة يف الوقت الذي تقوم فيه
مبعاجلة طلب السفر للفرد .هناك حاجة للمزيد من
السيارات ذات الكفاءة لتوسعة األسواق العاملية.
تعمل االستثمارات الكبرية يف البنية التحتية للنقل
على إجياد خيارات متنوعة وحركة مرور ذات كفاءة،
بينما ستسمح أنظمة النقل الذكية ( )ITSللناس
بأن ينوعوا بني وسائل النقل املختلفة اليت تقلل من
أوقات انتظارهم  ،وتشمل تلك اخليارات السيارات
اخلفيفة والقطارات واحلافالت والدراجات املختلفة
واملشي والتوصيل املعتمد على تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  .ICTومع هذا ،فإن املستهلكني
سيحتاجون إىل معلومات دقيقة الختاذ قرارهم
خبصوص النقل .إن النقل والشحن يف املدن له
متطلبات خاصة فيما يتعلق مبرونة وطاقة احلمل.
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• القدرة على التمويل :موارد التمويل العام واخلاص
للبنية التحتية العمرانية اجلديدة .
• احلوكمة والسياسات :هيكل اإلدارة مع املسئوليات
الواضحة للتخطيط والتنفيذ وإدارة التغيريات.
• القدرة على التنسيق وتأمني دعم أصحاب املصاحل:
التنسيق بني كل أصحاب املصاحل.
• القدرة على التنفيذ :مهارات التنفيذ وتشغيل
استثمارات البنية التحتية الرئيسية.
تنطبق هذه القدرات األربعة على كل املدن – لكن
مبستويات خمتلفة .يتوفر للمدن ذات اللون البين بنية
حتتية للنقل متطورة تطورا جيدا وقدمت خطوات
لتخفيض االزدحام وحتسني نوعية اهلواء والسالمة.
ومع ذلك فإن االستثمارات اجلديدة واخلدمات
واملنتجات مطلوبة خصوصا عندما تصبح البنية
التحتية قدمية.
لدى معظم هذه املدن متويل كاف ،وهياكل حوكمة
ووظائف تنسيق ،ولكن ينقصها املساحة .وهكذا،
يكون األمر أكثر فعالية لتحسني أنظمة النقل احلالية
أكثر من بناء أنظمة جديدة .تؤدي أنظمة النقل
األكثر كفاءة واإلجراءات مثل أجور االزدحام إىل
تغيري يف ورديات النقل ولكن ال يقلل من الطلب.
تشمل فرص العمل خدمات نقل جديدة تساعد على
حتسني الكفاءة مثل أنظمة النقل الذكية  ITSوبناء
أنظمة نقل عام جديدة:
• مراكز إدارة النقل اإلقليمي.
• إدارة املرور وجتنب االزدحام باستخدام أجهزة
االستشعار.
• األنظمة واخلدمات اليت تتضمن السيارات
واحلافالت والسكة احلديد.
• اتصاالت السيارة بالسيارة ،واتصاالت الطريق
للسيارة والتشغيل اآليل ومفارز الشرطة اآللية
باستخدام تكنولوجيا املعلومات.
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ميكن لشراكات القطاع العام واخلاص أن تساعد
على التغلب على مسائل التمويل ،خصوصا بالنسبة
للنقل العام يف املدن السريعة النمو يف البلدان النامية.
وهي تساعد هذه املدن من أجل حتقيق التمويل
واإلدارة والتنسيق املطلوب لبناء أنظمة نقل متكاملة،
خصوصا يف املناطق اجلديدة  ،غري الرمسية  ،يف الوقت
الذي يتم فيه ترميم املناطق القدمية .إن الناس يف هذه
املدن واملناطق احمليطة حيتاجون إىل حصول موثوق
على أنظمة النقل الفعالة وقليلة التكلفة واخلدمات
باإلضافة إىل السيارات اليت جيري تعديلها حلاجاهتم
الفردية اخلاصة.

طلبت تقديرات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
( / )OECDجلوبال إنسايت استثمارات للبنية
التحتية تقدر بـ  10,3تريليون دوالر أمريكي حىت
عام  .2015سيكون حىت أقل من ثلث هذا املبلغ
( 3,2تريليون دوالر) خمصصا للسعة اجلديدة (مثل
خط سكة احلديد السريع يف الصني وتوليد الطاقة
يف اهلند) ،بينما سيكون مبلغ  7,1تريليون دوالر
مطلوبا إلعادة االستثمار (مثل نظام الطرق السريعة
بالواليات املتحدة وصيانة حمطات املياه يف االحتاد
األورويب) .هناك سببني رئيسيني هلذا الطلب الكبري:
أوال – بدأت موجة األصول اليت مت إنشاؤها يف
اخلمسينات يف االحتاد األورويب واألسواق املتطورة
األخرى يف الوصول إىل مرحلة النضج وستحتاج إىل
تطوير .ثانيا – الكثري من األسواق النامية تبقى قريبة
من أسفل اجلدول يف املخزونات الطبيعية النسبية
للبنية التحتية ،وهكذا فإن هناك الكثري مطلوب
بناؤه .من احملتمل أن يؤدي هذا الطلب إىل فرص
عمل هامة عرب طيف البنية التحتية.

ميكن أن تكون املساحات مشكلة بالنسبة للمدن
احلمراء ،خاصة أن النمو غري املنسق جيعل توفري
النقل العام مثل أنظمة املرتو غالية ومعقدة .أما نقل
احلافالت السريعة عادة ما يكون حال ممكنا إلصالح
النقل العام يف هذه املدن.
ميكن للمدن اخلضراء أو املصممة حديثا أن تتغلب
على مثل تلك التحديات من خالل تطبيق منهج
ختطيط متكامل للمدينة .يتوفر هلذه املدن ،عادة
 ،إمكانية احلصول على املوارد املالية والقدرة على
تصميم هياكل إدارة فعالة .يوجد هنا فرص عمل من
خالل توفري «وسائل النقل الذكية» (خيار اختيار
أكثر طرق النقل مناسبة) باالشرتاك مع الشبكة
الذكية.

البنية التحتية للطاقة
أنظمة طاقة ذكية ومنخفضة الكربون
يتطلب حتقيق حاجات الطاقة املستقبلية تعاونا بني
الكثري من املكونات والتقنيات  ،ويتضمن هذا حلوال
حملية ذات صلة وآليات تسليم .إن الكثري من الفرص
بانتظار الشركات  .ستكون احللول الناجحة بشكل
عام مرنة وذكية ومتنوعة.

سيكون هناك طلبا يف معظم املدن على سيارات
هادئة تصل فيها نسبة انبعاث الغازات إىل صفر
مثل السيارات الكهربائية وسيارات خاليا الوقود
 ،وستحتاج هذه إىل حمطات شحن ،وتكنولوجيا
معلومات واتصاالت وحلول للتذاكر لضمان التفاعل
املتكامل بني السيارات ،ومراكز التشغيل وشبكة
الطاقة .هناك جمموعة كبرية من السيارات اليت تسري
على عجلتني أو ثالث عجالت أو أربع عجالت،
حيث ستساعد العمالء على اختيار السيارة
املناسبة ألغراضهم ويف نفس الوقت حتسني الكفاءة
الكلية .سيزيد أيضا الطلب على سيارات الشحن
والنقل العام اليت قامت بتخفيض انبعاث الغازات
والضوضاء.

من ناحية التوريد ،فإن الفرص متوفرة يف إنتاج
الكهرباء من توربينات الغاز الفعالة ،وتقنيات
احلرارة املشرتكة مع الطاقة اليت ستصبح قريبا تنافسية
التكلفة مثل طاقة الرياح .تكثر الفرص بالنسبة
للموارد املتجددة يف البلدان اليت تتوفر فيها حوافز
كافية مثل تعرفة التغذية بالتيار حيث تشجع على
االستثمار .وكلما تزايد عدد البلدان فإن احلوافز
املقدمة إلنتاج الطاقة املتجددة واالتفاقيات الدولية
حول ختفيض الكربون حتد من انبعاث غازات الغالف
اجلوي ( ،)GHGتزيد فرص االستثمار يف املوارد
املتجددة.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال
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يف كثري من املناطق الريفية ،حيث يعتمد الناس
على جمموعة الوقود احليوي للطاقة ،فأن احلدود
البيئية والوعي املتزايد بالتأثريات الصحية سيجعل
هذا الوقود غري مرغوب بشكل كبري ويدفع الفرص
لإلبداع ونشر التكنولوجيا اجلديدة للتدفئة والطبخ.
اإلبداع يف استخدام طاقة املوارد احمللية املتجددة ،
سواء كانت طاقة مشسية أو طاقة الرياح أو احلرارة
األرضية ،سيقود إىل طلب شبكات الطاقة الرقمية
إلدارة األمحال .ستكون هناك حاجة الستثمار ما
يقدر بـ  31تريليون دوالر أمريكي يف تطوير شبكات
النقل والتوزيع يف مجيع أحناء العامل يف أواخر عام
 0302مما يقدم طلبا وفريا وفرصة للحلول يف هذا
اجملال .إن استخدام مصادر توليد الكهرباء املنتشرة
جغرافيا يتطلب خطوط نقل تيار مباشر عالية
الفولطية وخطوط تيار متناوب شديدة الفولطية لنقل
الطاقة إىل مراكز االستخدام النهائي .ستقوم احملطات
الفرعية مع أجهزة ختزين الطاقة بإدارة تكامل املصادر
املتقطعة ومصادر األمحال األساسية .عند ربطها ،فإن
هذه البنية التحتية ستضاف إىل أساسيات الشبكات
الذكية.

إن تبادل املعلومات املتعدد الطرق ،مثل الشبكات
الذكية وأجهزة القياس الذكية تتضمن درجة عالية
من تقنية املعلومات  ،والكرتونات الطاقة ،وعناصر
االتصاالت .ومع أن هناك حوايل نصف بليون مبىن
مرتبطة بالشبكة يف مجيع أحناء العامل ومئات آالف
الكيلومرتات من الشبكة ،فإن هذا ميثل فرصة هامة
هلذه القطاعات .كما تشكل أعداد أجهزة التخزين
املطلوبة فرصا هامة للشركات املصنعة للبطاريات.

وكلما تذبذبت أسعار الطاقة ،فإن الطلب سيزيد
على احللول اليت تساعد املستخدمني على حتسني
إدارة االستهالك .ستعتمد األنظمة واألجهزة
الكهربائية على تبادل املعلومات بطرق متعددة وعلى
االتصاالت لالستخدام األفضل للطاقة واملصادر.
يف املباين ،ستساعد العدادات الذكية على تبادل
املعلومات .ستتم برجمة السيارات الكهربائية واألجهزة
األخرى الستقبال إشارات معلومات التسعري عن
طريق أجهزة قياس ذكية وستضبط استخدام الطاقة
طبقا لذلك ،باستخدام قنوات االتصال املتعددة بني
عناصر العرض والطلب.

43

 - 4الفرص

تضمن تقرير جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
(اجمللس) املتعلق بتطوير وسائل النقل لعام 2009
أربع نقاط مساعدة لتحسني املناطق العمرانية غري
اخلاضعة للرقابة وغري املنسقة وذات املوارد الشحيحة:

البناء وحتويل البنية التحتية

إن حجم السوق للموارد املتجددة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح والوقود احليوي من املتوقع أن
يزيد أكثر من الضعف من حوايل  115بليون دوالر
أمريكي يف عام  2008إىل أكثر من  325بليون
دوالر خالل عقد من الزمن  ،طبقا لبحث « احلافة
النظيفة» (.)2

ستستجيب األجهزة الذكية مثل الغاليات والثالجات
يف البيوت إىل إشارات التسعري وتقرر مىت تكون
أكثر اقتصادية وضرورية للتشغيل .إن إشارات
التسعري هذه ،اليت تشكل أساس نظام تسعري الطاقة
الديناميكي ستشجع الوقت على تغيري أوقات
استخدام الطاقة كي تنشر أمحال الكهرباء بشكل
أكثر تساويا خالل أي يوم من األيام .

 - 4الفرص

مربع رقم  :4-2ستلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورا رئيسيا في انتقال االقتصاد املنخفض الكربون

الشكل رقم  :4-2الطلب على املياه يفوق العرض – ال بد من إجراء لسد الفجوة
أساس حالة الطلب والعرض والفجوات املماثلة ملناطق معينة

ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تساهم مساهمة كبيرة في االستجابة العاملية للتغير املناخي من خالل متكني الطاقة وتوفير االنبعاث في النقل ،واملباني
والصناعة والطاقة واألنظمة األخرى .طبقا لبعض التقديرات فإن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكن أن توفر خفض في االنبعاث في العمل االعتيادي حتى إلى  %51في
عام  8.7( 0202جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله) ،بحيث متثل قيمته باليورو  355بليون يورو أي ( 3.278بليون دوالر أمريكي) في الطاقة والوقود املوفر و19
بليون يورو إضافي ( 5.341بليون دوالر) في الكربون املوفر مع تصور أن تكلفة الكربون  02يورو /طن ،بإجمالي قدره  446بليون يورو ( 510.1بليون دوالر ) توفير .ميثل هذا التوفير
في ثاني أكسيد الكربون أكثر بخمسة أضعاف من حجم تأثير القطاع ،وحجمه يظهر الدور الهام ولوحة االتصاالت املتطورة التي ميكن لعبها في االنتقال إلى اقتصاد
منخفض الكربون.
في أوروبا ،قد حتد تكنولوجيا وسائل النقل من فاتورة الطاقة السنوية مبا ال يقل عن  34بليون يورو وتخفض انبعاث غازات الغالف اجلوي  GHGمبا ال يقل عن  311طن متري
من ثاني أكسيد الكربون في عام  0202طبقا لتقرير شركة االتصاالت فودافون ،بالتعاون مع أكسنتشر .هذا ميثل نسبة  %81من مخرجات ثاني أكسيد الكربون السنوية
في اململكة املتحدة في عام  8002وتقريبا نسبة  %4.2من حاالت االنبعاث املتوقعة في االحتاد األوروبي في عام  .0202سيأتي عشرون باملائة من هذا التخفيض من تعويض
البضائع املادية ،والعمليات أو السفر ببدائل “افتراضية” ،مثل مؤمترات الفيديو أو التسوق عن طريق االنترنت.

املصدر :مجموعة ماكنزي جروب ملوارد املياه ،تخطيط مستقبل مياهنا2009 ،

التخفيض الذي يأتي عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من مجموع حاالت انبعاث العمل العادية في عام 0202

البنية التحتية للمياه
ستؤدي زيادة السكان وتعمري املدن والتغري املناخي،
إىل زيادة الضغط على موارد املياه وتعمل على تسريع
احلاجة حللول جديدة للتعامل مع  ،واحملافظة وحتسني
احلصول على املياه يف مجيع البيئات .إن تنوع مصادر
املياه احمللية ،واألساليب الزراعية والصناعية وزيادة
معدالت السكان يعين احلاجة إىل تنوع كبري من
احللول.
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الفجوة بني العرض والطلب
من ناحية العرض  :فإن إنشاء بنية حتتية قياسية
باملعدالت احلالية لالستثمار سيؤدي إىل عجز هام يف
العرض يف عام ( 2030راجع الشكل رقم .)2-4
مع افرتاض أن املياه العذبة املستخدمة يف األغراض
الصحية والتعقيم حتظى باألولوية ،فإن مضامني فجوة
العرض الكلي هي أن املناطق جيب عليها أن تتصاحل
حول مستوى نشاطها ونوع املياه اليت يستخدموهنا يف
جماالت أخرى تعتمد على املياه الغزيرة مثل الزراعة
والصناعة واستخراج املوارد الرئيسية.

ميكن أن يلعب اإلبداع الذي يقود إىل حلول أكثر
اقتصادية ،مثل حتلية املياه ،دورا كبريا يف إغالق
الفجوة بني العرض والطلب .وميكن أن تتحسن
كفاءة التوزيع  ،خصوصا يف املدن احلمراء والبنية
حيث تكون البنية التحتية قدمية ،وغري كافية أو غري
موجودة .ومن املمكن تعميم احللول غري املركزية مثل
تنظيم جتميع مياه األمطار من مبىن إىل مبىن ،كما هو
متبع حاليا يف بعض املدن االسرتالية.

من ناحية الطلب :اإلبداع واحللول
إن فرص التغيري اهليكلي يف الطلب واستخدام املياه
يف كل املناطق يعترب شيئا جوهريا ويقدم عدة طرق
عمل للدخول يف تقدمي احللول.
ترتاوح فرص الطلب اجلديدة من الرتكيز على الطاقة،
وحمطات التحلية ،إىل التحسينات يف أنظمة التوزيع،
إىل إنشاء البنية التحتية ملياه األمطار يف املدن
لتجميع مياه األمطار .وإن تكلفة هذه اإلجراءات
جيب تسويتها مقابل الضغط الذي ختففه على سحب
املياه من احملابس الريفية.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

بغض النظر عن ختفيضات التكلفة يف خيارات
العرض اجلديدة ،سيكون هناك حاجة لالستمرار
يف تقدمي بنية حتتية أساسية على مستوى كبري .إن
مواجهة الطلب على مياه الشرب وهلدف ألغراض
الصحية من أهداف التنمية األلفية  ،على سبيل
املثال ( الذي مازال يرتك  1,8بليون نسمة بصحة
غري كافية) ،تتطلب استثمار  11,3بليون دوالر
أمريكي يف كل سنة .سيكون هلذه التحسينات
واالستثمارات أيضا فوائد اقتصادية .إن نقص
الصحة هي أكرب سبب للعدوى يف العامل والسبب
الرئيسي يف التغيب عن العمل وعن املدارس بسبب
املرض .توضح اإلحصائيات أن كل دوالر أمريكي
يتم استثماره يف املياه والصحة وسطيا يوفر عائدا
اقتصاديا يصل إىل  8دوالرات أمريكية ( .)4إن
احلصول على مياه سليمة وصحة سليمة هلؤالء الذين
هم يف املدن احلمراء واملدن البنية القدمية يرتبط
بالطبع بتوفري املساكن الرخيصة الثمن.

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

خفض مياه الفضالت والتحكم هبا
خبصوص التطور الصحي ،فإن الصرف الصحي يعترب
كمورد من املوارد .على وجه اخلصوص ،ال ميكن
للعامل أن يتوقف عن استخراج الفوسفور من هذه
النفايات ،مع أن املصادر الرئيسية هلذا السماد تقرتب
من ذروهتا .
سيوفر هذا فرصا لتطوير أنظمة املياه الدائرية اليت
تقوم بتدوير املياه يف أنظمة البلدية أكثر من تركها
جتري إىل األهنار والبحار .إن الصرف الصحي وحده
ليس كافيا ،ومع هذا ،فزيادة محل النيرتوجني يف
املياه السطحية يتطلب معاجلة أيضا .للمحافظة على
الطاقة ،فإن تنقية املياه اليت يتم تدويرها حباجة إىل أن
تتناسب مع االستخدامات املعينة .تكمن الفرصة يف
تصميم وإدارة أنظمة املياه املغلقة اجلديدة.
ميكن للمدن اخلضراء أن تنشئ أنظمة صرف صحي
متقدمة تسمح بتدوير كل املواد الغذائية وتضمن
جتميع مياه األمطار .إن إنشاء أنظمة املياه هذه يف
املدن القائمة حاليا يكون مكلفا ،ولكنه ضروري
بدرجات متفاوتة .إضافة إىل توفري فوائد صحية فردية
مباشرة ،فإن هذه اإلجراءات ميكن أن تفيد األعمال
أيضا من خالل تعزيز محاية مصادر املياه يف املناطق
احلضرية .إذا بدا أن تغري املناخ له تأثريات فعلية على
املدن فإن إنشاء مناطق سبخة مليئة باملياه ميكن
أن يعزز تربيد املدينة ومينع الفيضان ويزيد أيضا من
التنوع احليوي يف املدينة.

الكفاءة وترشيد االستهالك وإعادة التدوير من ناحية
الطلب.
من ناحية الطلب فإن العديد من اإلجراءات ميكن
أن ختفض استخدام املياه على اإلطالق من خالل
إجراءات الكفاءة وترشيد االستهالك وإعادة التدوير.
عامليا  ،تعترب الزراعة مسئولة عن نسبة  %70من
استخدام املياه العذبة و  % 13لالستخدامات
البلدية واحمللية .ميكن حتسني الكثري من اإلجراءات
والتقنيات املرتبطة بالري وطريقة استخدام املياه يف
الزراعة ،واليت ستساعد مرة أخرى على إغالق الفجوة
بني العرض والطلب .يف الصني مثال ،تعترب التدابري
الصناعية الفعالة أقل الوسائل تكلفة  ،ويتم توزيعها
بني الطاقة احلرارية ،وإعادة استخدام مياه الفضالت
 ،والعجائن الورقية والورق ،واألنسجة وصناعات
احلديد .يف اهلند ،تكون التدابري الفعالة  ،يف الغالب
 ،يف الزراعة ،حيث يتم حتسني مقاييس « زيادة
احملصول مع كل قطرة ماء « يف كل من منتجات
احملاصيل املروية بالسقاية وتلك املروية مبياه األمطار
مما ميكن أن حيقق مدخرات عظيمة من املياه.
إن حتسني هذا املقياس يرتبط بشكل خاص هبذا
اجملال مع التأثري احملتمل لذوبان األهنار اجلليدية يف
جبال اهلماليا الذي ميكن أن حيدث يف مصادر املياه
املومسية واليت تصب يف األهنار الكبرية باملنطقة.
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ومع هذا ،فإن الرتكيز على إجراءات الطلب ميكن أن
حيقق نفس التأثري بالنسبة لـ  50إىل  60بليون دوالر
أمريكي كل سنة ( . )6من الواضح أن هذا التوجه
يؤدي إىل توفري يف التكلفة .كما يؤدي أيضا إىل
إيرادات إضافية يف القطاعات الفردية ،مثال الزراعة.
علما أن هذا لن ينشأ عن ديناميكيات السوق
التقليدية  ،بل يتطلب جهودا خمططا هلا من قبل
مجيع أصحاب املصاحل .
البنية التحتية إلدارة النفايات
إن التزايد اهلائل يف سكان املدن مقرونا بالقيود
املكانية وزيادة تكاليف الطاقة واملواد ،وتنامي
االهتمامات البيئية سيعمل على حتويل إدارة نفايات
هذه األيام إىل مورد للتدوير .كما أن اجملتمعات
تتطور ،وتبحث عن تطوير اقتصادها لتصل نسبة
نفاياته إىل درجة الصفر ،فإنه سيتم نشر  /إعادة
استخدام املدخالت الزائدة واملخرجات (نفايات هذه
األيام).
فرص واقتصاديات النفايات
إن تعدين النفايات يقدم فرصة لإلمساك بثروة املواد
وخفض الطلب على املوارد اخلام .ومبا أن املواد
اجلديدة تصبح نادرة إىل درجة كبرية ومكلفة بيئيا،
فإن االقتصاد سيقود النمو إىل حلول الستعادة
نفايات الردم واملنتجات اجلانبية ،مثل غاز امليثان.

إن حتسني معدل االستعادة بنسبة مئوية قليلة قد
حيقق مئات املاليني .وسيكون هناك طلبا زائدا على
األنظمة املتطورة اجلديدة جلمع وحصاد القيمة من
النفايات .وحيث أن نسبة صفر للنفايات حتل حمل
عقلية «هناية احلياة» ،سيكون هناك جمموعة كبرية
من الفرص للتدوير ،مبا يف ذلك األنظمة املتخصصة
يف التعدين ومجع املكونات القابلة لالستعمال من
النفايات املطروحة ،وفصلها طبقا للطلب على املواد.
يف هذه األيام ،خيتلف تعدين النفايات املطروحة
القابلة لالستعمال عما ينفذ بشكل غري رمسي
يف املدن احلمراء من قبل األفراد الفقراء  ،حيث
أصبح ينفذ آليا يف املدن البنية املتقدمة عن طريق
مراكز التدوير .سيتم تدعيم هذه الطرق من خالل
شراكات القطاع العام واخلاص والتكنولوجيا املناسبة.
وحيث أن املكونات واملواد اليت يتم تدويرها تزداد
قيمتها ،فأنه سيكون هناك طلبا أكرب على النقل
القوي ،والدعم اللوجسيت وخدمات التوزيع .يف كثري
من املدن اليت ينفذ فيها إعادة استخدام وتدوير
النفايات بشكل غري رمسي من قبل الفقراء ،فإن
البيئية واالجتماعية واالقتصادية .وهذا يستلزم:

الشكل رقم  :4-3يتم احلصول على املعادن واملواد بشكل متزايد من املنتجات املستخدمة
نظرة على املوارد اخملتلفة من األملنيوم2030-1995 ،

على الرغم من أن االستهالك املستقبلي سيوفر موارد
أقل تركيز وشدة ،ستظل هناك كمية كبرية من املواد
القيمة مطروحة يف بقايا أعمال الردم.
البنية التحتية للنقل
ستتطلب خيارات النقل اجلديدة اليت ستصبح متوفرة
بناء بنية حتتية جديدة أو صيانة مناسبة للبنية التحتية
القائمة ،من حيث الطرق والسكك احلديدة واملوانئ
واملطارات وحماور عرب األقاليم لربط هذه األمناط.
ويكون التخطيط املتكامل مطلوبا لضمان أن تتوافق
البنية التحتية مع الطلب احمللي .وسيتغري هذا األخري
مع التطور االقتصادي ،ومع تقدم السكان بالعمر
....اخل .سيشجع التخطيط الطويل األمد على تقدمي
خيارات نقل مناسبة للحاجات احمللية والشخصية –
البيئية واالجتماعية واالقتصادية .وهذا يستلزم:
• بنية حتتية كافية للنقل العام واخلاص.
• التخلص من بىن االزدحام الشديد (عنق الزجاجة)
يف البنية التحتية القائمة حاليا (سواء احلضرية أو
الريفية).
• أجهزة التوصيل للشكل املشرتك يف نقل املسافرين
والشحن.
• تكنولوجيا حديثة حلركة املرور ،مثل ،إشارات املرور
الذكية وتكنولوجيا الكشف .
• النقل اإلبداعي لشحن البضائع على الطرق الكبرية
بني األقاليم.
• أنظمة جديدة مثل السيارات ذات احملركات الطولية
وأنظمة النقل الذكية ( ،)ITSاليت تسمح بنقل
أعداد كبرية من املسافرين على الطرق بني األقاليم
بسرعات تصل إىل 500كم/الساعة على فرتات
متكررة كل دقيقتني أو ثالث دقائق( .احملرك الطويل
هو عبارة عن حمرك يعمل بالتيار الكهربائي املتناوب.
بدال من إنتاج دورة بعزم التدوير فإنه يتم إنتاج قوة
طولية على طول وسيلة النقل.

الفرصة :بناء أنظمة النقل الذكية ()ITS
ستحتاج البنية التحتية إىل حتسني يف النوع والكم ،
وستلعب أنظمة النقل الذكية ( )ITSدورا هاما يف
جعل البنية التحتية أكثر كفاءة وأكثر إنتاجية من
خالل تقدمي املعلومات اهلامة التالية:
• ظروف وتوقعات حركة املرور احلديثة ،اليت سيمكن
بناء عليها ختطيط الطرق املطورة وأوقات السفر.
• البيانات املشرتكة حول تدفق حركة املرور ،وخيارات
النقل البديلة وواجهات التوصيل بني أمناط النقل
مثال ،من السيارة إىل الدراجة ملساعدة الناس على
اختيار اخليارات املناسبة.
• املعلومات املعتمدة على الكمبيوتر يف أماكن
الشاحنات ،وسعة احملطات اخل ،مما يساعد على
حتسني عمليات الدعم اللوجسيت.
إن اخلدمات اجلديدة عالية اجلودة مطلوبة جلمع
البيانات حول ظروف حركة املرور ،وخطط إنشاء
الطرق ،اخل ،وعمليات التقارير اليت يتم حتديثها
والتوقعات .حتتاج املؤسسات العامة إىل هذه
املعلومات لتطوير توقيت اإلنشاء وحتديد أماكن
االزدحام (عنق الزجاجة) أو جعل البنية التحتية أكثر
مرونة يف حال احلوادث أو حركة املرور املزدمحة بشكل
غري عادي .ويف نفس الوقت ،يتم تزويد السائقني
«يف الرحلة» باملعلومات اليت يتم معاجلتها بأقرب
وسيلة كمبيوتر.
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كانت املياه وستظل عمال قيمته بليون دوالر على
املستوى الوطين والعديد من املاليني على مستوى
املدينة الواحدة  .إذا مت األخذ مبنهج يتعلق بالعرض
ملواجهة الفجوة القادمة ،فإنه سيكون مطلوبا حىت
 200بليون دوالر أمريكي من االستثمارات كل سنة
حىت عام .2030

بعض املواد ذات القيمة العالية واجلمع الفعال يتم
إعادة تدويرها من قبل بأسعار عالية .مثال ،أكثر
من  %90من األملنيوم الذي ال يكون لالستهالك
يتم إعادة تدويره ،حبيث يأيت من مصادر مثل املباين
والسيارات والطائرات (راجع الشكل رقم .)4-3
ومع هذا  ،فإن هناك فرصة كبرية لتلك املواد
واالستخدامات ذات معدالت االستعادة املنخفضة.
إن سوق رقائق األملنيوم العاملي يصل حاليا إىل ما
يقرب من  8.2مليون طن ،اليت ميكن استعادة %01
منه فقط .وبسعر  0002دوالر للطن الواحد  ،مما
تصل قيمته إىل حوايل  5بليون دوالر(.)7

هؤالء سريون أن عملهم ينمو بسبب زيادة قيم
اإلنقاذ وازدهار الثقافة العامة حول إعادة التدوير.
سيكون من املهم هلؤالء الناس أن حيافظوا على
دخلهم كلما أصبح عمل التدوير هو االجتاه السائد.
يف املدن البنية ،سيقود تغيري القيم االقتصادية إىل
منو مماثل يف اخلدمات اليت جتعل األمر مناسبا أكثر
إلعادة االستخدام والتدوير.

مثال على ذلك السيارة ذات احملرك الطويل وهي
سيارة «ماجليف  »Maglevيف شنغهاي  ،حيث
هناك أيضا خططا لسيارة مماثلة هلا يف اليابان يف عام
.)2025

فرص العمل :بناء سيارات جديدة ،وتطوير تقنيات
إبداعية
إن تلبية طلبات النقل يعين ليس فقط بناء بنية حتتية
جديدة بل أيضا زيادة املخزون من وسائل النقل –
كالسيارات والشاحنات والسفن والطائرات .من
أجل ختفيض الطلب على الطاقة ،وخفض حاالت
انبعاث غازات الغالف اجلوي ( )GHGوامللوثات
احمللية والضوضاء ،تصبح هناك حاجة إىل حمرك
قطاري (درايفر ترينز ( ) Drive trainsأجزاء
لنقل الطاقة من احملرك إىل العجالت) ،مما يسمح
باستخدام بدائل الوقود ،خصوصا الكهرباء أو
اهليدروجني .وهكذا ،يتطلب التغيري اجلديد وتقوية
البنية التحتية .ربط السيارات والشاحنات مع بعضها
البعض وإىل بنية حتتية أخرى عن طريق أنظمة النقل
الذكية ( – )ITSسيارة إىل سيارة وسيارة إىل
بنية حتتية أخرى – مما ميكن أن يعمل على حتسني
الكفاءة والقدرة ،من خالل استبدال شاحنات
السحب الطويلة أو العمليات الذاتية .ميكن للعربات
أن تصبح مصدرا للمعلومات يف ظروف حركة املرور
احلالية ،مما يعمل على تغذية نظام املعلومات حلركة
املرور الكلية واستخدام املعلومات احمللية بشكل
فوري ،يف أنظمة مساعدة حلركة املرور مثال.

يساعد احلصول على أنظمة النقل الذكية ()ITS
اخلدمات اجلديدة اليت تساعد املستخدمني على
حتقيق حاجات النقل اخلاصة هبم بأفضل طريقة.
ترتاوح هذه اخلدمات من إدارة النقل وربط النقل
العام واخلاص مع خدمات النقل مثل استدعاء حافلة
وإدارة الشحن .يتم تكييف اخلدمات مع احلاجات
احمللية والتفضيلية ،مثل السكان املسنني ،واملناطق
املركزية من املدن واملناطق الريفية املأهولة بشكل
كثيف ،اخل.

املصدر :هيدرو أملنيوم  ،أملنيوم جملتمع صالح2004 ،
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“تواجه روسيا هتديد زوال بعض املهن  ،حيث يكون من الصعب احلصول على املؤهالت  ،وتكون الوظائف صعبة ،وغالبا
ال تكون رواتبها مشجعة .وإن مهنة التعليم هي أحد هذه الوظائف”.
حوار رؤية عام  ،2050روسيا

الشكل رقم  :4-4ارتباط التعليم بتحقيق الدخل وتكوين الثروة

كلما تزايد عدد السكان وزادت أعمارهم وتسلقوا
السلم االقتصادي ،ستكون هناك فرصا هامة
للمساعدة يف حتسني معيشة الناس وأمناط حياهتم
بطريقة أكثر استقرارا  .إن حتسني احلصول على
الصحة والتعليم باإلضافة إىل املنهج والنتيجة األكثر
تركيزا على هذه اخلدمات سيعمل على حتسني معيشة
باليني الناس يف الدول الفقرية والغنية .سيحتاج
املسنون أيضا إىل حلول نوعية لضمان أن هناك
اهتماما هبم  ،باإلضافة إىل كوهنم قادرين على
االستمرار مبتابعة الفرص واملسامهة يف اجملتمع.
هناك أيضا طرقا تستفيد من خالهلا األعمال من
إنشاء وتقدمي املنتجات واخلدمات إىل العدد املتزايد
من الناس يف الطبقات الوسطى بطريقة جتعل من
املنتجات املستدامة اخليار األسهل.
ا لتعليم
بناء قدرة حملية وتطوير املواهب
يعترب التعليم شيئا هاما بالنسبة ملسألة الكربون
املنخفض ،واقتصاد املستقبل املعتمد على اخلدمات،
حيث أنه بدون احلصول على العدد الكايف
من جمموعات العمال املهرة ال يكتب لألعمال
االستدامة بشكل ناجح .يعترب التعليم شيئا هاما
بالنسبة لتأسيس اجملتمعات القوية .فهو مي ّكن الناس
ويساعدهم على تنفيذ خيارات أكثر تعليما ومعرفة،
ويعمل على حتسني الصحة ويزيد من دخل العائلة
( راجع الشكل رقم  ،)4-4كما يقلل من اجلرمية
ومعدالت املواليد.
إن االستثمار يف تعليم املرأة له آثار إجيابية .طبقا
للبنك الدويل ،فإن إضافة سنة واحدة من التعليم
للبنات يقلل من حوادث سوء التغذية ويساهم
بنسبة  %5-10من هبوط معدل وفيات األطفال.
ومضاعفة نسبة البنات يف التعليم الثانوي ميكن أن
يقلل معدالت اخلصوبة من  5,3إىل  3,9طفل لكل
امرأة .سيكون هناك بعض الفوائد االقتصادية أيضا:
حيث أن تزويد البنات بسنة إضافية أن من التعليم
يزيد من األجور بنسبة  .%10-20كما أن هناك
دليال على أن طرق الزراعة األكثر إنتاجية يعود إىل
التعليم املتزايد للبنات.

املصدر :صندوق النقد الدولي  ، FMIقاعدة بيانات الرؤية االقتصادية العاملية ،2009 ،مؤسسة اليونسكو لإلحصاء2009 ،

إن البلدان ذات املستويات املنخفضة يف التعليم
ومعدالت التسجيل باملدارس حباجة إىل املزيد من
املدارس االبتدائية ،حيث أن الدول النامية تستطيع
بذلك جسر الفجوة احلادثة يف التعليم العايل بينها
وبني املناطق األكثر تطورا .وإذا استثنينا اإلنشاء
نفسه ،فإن هذه املرافق اجلديدة ،خصوصا اجلامعات
ستكون حباجة إىل جمموعة من اخلدمات ،من التموين
إىل التنظيف إىل إدارة تكنولوجيا املعلومات واألمن.
هذا سيكون له آثار مضاعفة على االقتصاد ،مع
التسليم باحلاجة إىل البضائع واخلدمات ذات العالقة
مثل سكن الطالب ،وإنشاء الطرق واخلدمات
البنكية.
ستلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT
دورا هاما يف حتسني التعليم ،حيث ستتجه املدارس
والطالب إىل أجهزة الكمبيوتر اليت توفر الطاقة
والربجميات اليت تسمح هلم بالوصول إىل حمتوى
تعليمي اكرب وإثراء خرباهتم التعليمية من خالل
التفاعل مع الطالب اآلخرين يف مجيع أحناء العامل.
تقدم جامعة مونتريي  Monterreyباملكسيك
مثال ،تقدم فصوال دراسية عن طريق االنرتنت
للمكسيكيني يف مجيع أحناء العامل للتعلم بلغتهم األم
 ،اللغة األسبانية .وكما أهنم يزيدون من وصوهلم
وتأثريهم ،فإن أفضل اجلامعات سيكون لديها
حاجات أكرب ،حيث تستلزم التطوير املستمر للسرعة
واملوجات العريضة اآلمنة للدخول إىل االنرتنت،
باإلضافة إىل اخلوادم (السريفرات) القوية وأجهزة
الكمبيوتر اجلبارة .

احملتوى التعليمي لعامل مستدام
سيتم جتسيد االستدامة يف احملتوى التعليمي ،
وسيساعد هذا على تشجيع التغيري يف الطريقة اليت
يفهم هبا الناس بيئاهتم االجتماعية والتكنولوجية
والبيئية والسياسية .إضافة إىل القراءة والكتابة ،هناك
أنواعا إضافية من التعليم سيتم تعلمها ،مع الفوائد
البيئية واالجتماعية .مثال ،سيعمل التعليم الطبيعي
على حتفيز الرغبة حلماية واسرتداد الطبيعة ،كما
أن تعليم احللول للناس جيعلهم قادرين على حتديد
احلل األفضل بشكل دائم بناء على الظروف احمللية
 ،مما سيساعد على تسهيل التحول يف االستهالك
ومنط احلياة ،كما يساعد على إنشاء أسواق جديدة
ملنتجات وخدمات قوية.
يف التعليم العايل ،سيتم تدريب الناس على املهارات
إلدارة االكتشافات التكنولوجية واملسائل العاملية.
ستجد الشركات الكثري من املواهب املدربة على
تكنولوجيا الطاقة اجلديدة والتكنولوجيا البيئية
والعلوم الطبيعية ،باإلضافة إىل تكامل األنظمة
واإلبداع املفتوح .ستقوم مناهج املاجستري يف إدارة
األعمال مبوازنة الرتكيز على األداء مبحتوى أكثر على
األخالق ،والعلوم السياسية ،والتطوير العاملي وعلوم
اإلنسان .سيستمر مستوى التعليم العايل يف كثري من
االقتصاديات النامية كي يسمح للشركات بتوظيف
املواهب مع تنوع كبري يف اخللفية والثقافة.

كما أن تكامل املعرفة الطبية العالية التقنية «الغربية»
مع األشكال التقليدية الفطرية للطب والعالج،
خصوصا من األسواق النامية سيعطي فوائد يف
جماالت تطبيق الرعاية الصحية املختلفة ومراحل
املرض.
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بناء وحتويل أمناط املعيشة وأمناط
احلياة

الترابط بني إجمالي الناجت احمللي  PDGللفرد وصافي معدل التسجيل ( )RENفي التعليم الثانوي – 2007

الصحة :التجهيز الوقاية من األمراض والرعاية
ا لصحية
االستثمارات الضخمة يف الوقاية من األمراض
واملعاجلة
إن تزايد حوادث األمراض املزمنة واألمراض املعدية
واألمراض العقلية واألوبئة ،باإلضافة إىل الفجوات
الصحية بني املناطق اجلغرافية والناس يضع كل
شرائح البشر واملناطق يف مشاكل اقتصادية .إن
ردم هذه الفجوة سيكون له أثرا ملحوظا على قدرة
األجيال املستقبلية باملسامهة يف تطورها اخلاص .كما
أن لشركات األعمال أدوارا رئيسية ميكن أن تلعبها
يف هذا اجملهود ،مع احلكومات ومؤسسات اجملتمع
املدين .ستستخدم االستثمارات الضخمة من أجل
مكافحة األمراض ومعاجلة املرضى ،مع احلاجة
للتشخيص املمكن ،واألدوية واللقاحات ووسائل
الرعاية الطبية األخرى ،خصوصا يف املناطق النامية.
ومع هذا ،ومن أجل احلصول على االستدامة ،فإن
هذه االستجابة حباجة إىل أن تذهب إىل ما بعد
العالج والرتكيز على املكافحة ،مما يستلزم تطوير
منتجات وخدمات جديدة تساعد الناس على جتنب
وقوعهم يف املرض ،ويعمل على التحكم يف تكاليف
النظام الصحي .ستنتقل الرعاية الصحية يف معظم
البلدان من الرتكيز على املستشفى املركزي التفاعلي
«رعاية املرضى» إىل منهج دورة رعاية املرضى
مركزيا واليت ستشمل كل مراحل املرض ،مبا يف ذلك
املكافحة والتشخيص واملعاجلة واالستشفاء بعد
الرعاية مث العودة إىل احلياة العادية (راجع الشكل
رقم .)4-5

جسر الفجوة الصحية  :املنتجات واخلدمات للمناطق
النامية
سيتم تنفيذ محالت اختبار ومعاجلة ضخمة
وتطعيم تدعمها عشرات الباليني من الدوالرات
يف االستثمارات من مصادر التمويل املتعددة  ،مما
سيوفر فرصا لشركات صناعة األدوية اليت ستقوم
بتطوير وتقدمي تشخيص وأدوية ولقاحات يتم تعديلها
حسب الظروف احمللية .ستكون الدول النامية أسواقا
كبرية لشركات صناعة األدوية .إن دعم الشراكات
مع الشركات غري الدوائية و/أو األطراف غري الرحبية
سيسمح بوصول متزايد للمستهلكني .وإن فرص
العمل هذه سيتم دعمها باإلجراء الفعال ضد األدوية
املقلدة.
إن سد الفجوات الصحية سيحتاج إىل بناء مرافق
رعاية صحية أولية وثانوية وثالثية حسب احلاجات
احمللية ،من املرافق الطبية البسيطة يف املناطق الريفية
إىل توفري املستشفيات جملموعة كاملة من الرعاية يف
املدن الكبرية .سريتفع عدد املستوصفات اخلاصة،
وسيتم تسهيل تطويرها من قبل مؤسسات أنظمة
التأمني الصحي الفعال .كل هذا سيتطلب جمموعة
من اخلدمات ،اليت سيتم احلصول على بعض منها من
الشركات اخلاصة (مثال ،التموين ،والنظافة واألمن)،
وكذلك املعدات الطبية املتطورة.

الشكل رقم  :4-5االنتقال إلى منهج دورة
رعاية املرضى مركزيا

إن احلصول املتزايد على رعاية صحية أفضل
ومكافحة لألمراض سيكون له آثارا إجيابية على
االقتصاد واألعمال  ،وسيحافظ على صحة القوى
العاملة وحيسن إنتاجيتها .ويزيد أيضا من دخل
األسرة ،وحيسن نوعية حياة األفراد.

املصدر :فيلبس ،احللول اإلبداعية لدورة رعاية مرضى اجللطات2008 ،
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الشكل رقم  :4-6تقدم سكان العالم في السن

التمويل
إن إدارة التكلفة األفضل واألداء تتطلب اشرتاك أكرب
من شركات التأمني اخلاصة ومزودي الرعاية الصحية
العاملني مع احلكومات لتقدمي رعاية ذات جودة
عالية .سيكون هناك فرصا يف تطوير حلول إبداعية
يف خطط التمويل اجلزئي والتأمني اجلزئي مبا يسمح
للناس خارج أنظمة التأمني الصحي الوطين باحلصول
على رعاية طبية أفضل .وهذا سيساعد على ضمان
حصول األفراد على املعاجلة اليت حيتاجوهنا بينما
سيحد من التكلفة على اجملتمع أو الصناديق الوطنية.
عوامل املخاطر
إن اجملهود العاملي لتقليل عوامل املخاطر البيئية
سيؤدي إىل طلب أكرب من الناس يف االقتصاديات
النامية ملياه سليمة وصحة وهواء نقي ومنازل وطاقة
خضراء .ميكن للمرافق الصحية املطورة أن تقلل من
الوفيات بسبب اإلسهال يف األطفال الصغار بأكثر
من نسبة الثلث .إذا أضيف لذلك التشجيع الصحي،
مثل تعليم غسيل األيدي املناسب ،فإن الوفيات
ستنخفض بنسبة الثلثني .ستساعد أيضا على تسريع
التطور االقتصادي واالجتماعي .والشيء األكثر
عمومية ،هو أن فرص العمل ستؤول إىل الشركات
القادرة على تطوير منتجات سليمة ال تسبب أضرارا
صحية.

5.

المنتجات والخدمات للمسنين
يف عام  ، 2020سيكون عدد الناس الذين تبلغ
أعمارهم  65عاما وما فوق مخس جمموع سكان
العامل (راجع الشكل رقم .)4-6
سيكون هذا املعدل أكرب يف الدول املتطورة مثل
إيطاليا وأملانيا واليابان .من احملتمل أن يكون هذا
العدد السكاين املتقدم يف السن مثقفا ومتعلما بشكل
أفضل ،ومستوعبا للتكنولوجيا بشكل أكرب ،ومتمتعا
بصحة أفضل من جيل هذه األيام .وسيكون ممثال
بشكل أكرب يف القرارات السياسية .على الرغم من
أن القصة يف العامل النامي مازالت إىل حد كبري أحد
قصص الشباب ،فإن السكان الصاعدين سيتقدمون
يف السن كلما تطورت اقتصادياهتم ويقدمون رعاية
صحية وخدمات معيشية أفضل.

سيكون هناك فرصا هامة للتصميم الشامل ،أي:
احللول اليت تعمل على إنشاء بيئة داعمة من املباين،
واملنتجات واخلدمات وواجهات التوصيل .ترتاوح
األمثلة من البضائع االستهالكية (الرزم األصغر)
إىل التغذية ( كاألطعمة واملشروبات الضرورية ) إىل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (( )CTIمثل
أجهزة الكمبيوتر واستخدامات اإلنسان هلا وهواتف
اجلوال اليت تعمل بلمسة زر واحد).

يف كل شهر ،هناك حوايل  1,9مليون نسمة يف
العامل ينضمون إىل الفئات العمرية  65فما فوق.
سيطلب هؤالء الناس البضائع واخلدمات اليت متكنهم
من احملافظة على احلياة املستقلة واملتكاملة .إن
حتقيق حاجاهتم سيكون له تأثريا على كل النواحي
االجتماعية واالقتصادية اخلاصة هبم .ستكون احلياة
مستدامة إذا أعطي هؤالء املسنون الفرصة للعيش
باستقاللية واحرتام فقط  ،وتكاملوا يف اجملتمع،
وأصبحوا قادرين على املسامهة يف مواجهة التحديات
العاملية .إن التأثريات على امليزانيات االجتماعية
ونوع حياة األجيال املستقبلية سيضغط على األنظمة
االجتماعية ،مما يؤثر على أنظمة معاشات التقاعد
والرعاية الصحية والتعليم :ويتحدى كل ما يتطلب
إبداع وتغيري.

يف كثري من البلدان املتطورة ،قد تتصارع أنظمة
التقاعد التقليدية لتقدم نفس برامج الضمان اليت
قدمتها يف هناية القرن العشرين .إن املنتجات املالية
املستدامة واآلمنة ستعطي املسنني ضمان دخل أكرب
وتسمح هلم بإكمال فرتاهتم التقاعدية .أما يف الدول
النامية ،فإن حلول التأمني الصغرية على احلياة سيتم
تطويرها كي تقدم قدرة التوفري وضمان ودخل مطلق
عند التقدم يف السن.

املصدر  :قسم السكان باألمم املتحدة  ،توقع سكان العالم2008 :

حلول البقاء يف البيوت
يتعني على النسبة األكرب من السكان املسنني أن
تدفع الطلب حنو جيل جديد من املساكن اخلضراء
واملعيشة املساعدة يف الدول املتطورة .بالنسبة
للمسنني الذين خيتارون العيش يف البيوت ،أو
الشركات ،غالبا بالتعاون مع هيئات القطاع العام،
سيتم تطوير للمنتجات واخلدمات داخل البيت
ملساعدهتم على إدارة حياهتم اليومية والبقاء أصحاء
ومرتبطني ارتباطا جيدا باجملتمع.

العمل واحلياة االجتماعية :املزيد من املشاركة
يف االقتصاديات املتطورة والنامية ،من احملتمل أن
يرتاجع عمر التقاعد كلما اخنفضت القوى العاملة
األصغر يف السن .سيختار الكثري من املسنني أن
يستمروا يف العمل بعد سن التقاعد .إن مناذج وخطط
العمل املرنة والتدرب على املهارة وشروط التعلم طول
احلياة سيساعد على زيادة اإلنتاجية ومتكني املسنني
والشباب من تقاسم خربهتم ومعرفتهم مع بعضهم
البعض.

إن الشخص الذي يريد البقاء يف البيت ألطول مدة
ممكنة جيب عليه أن يبقى صحيحا نسبيا .سيكون
هناك طلبا كبريا على اخلدمات مثل التدريب الصحي
والنصيحة حول التغذية ،اليت تساعد املسنني على
جتنب األمراض املمكن الوقاية منها وحتسني حياهتم.
سيحتاج الناس الذين يعانون من أمراض العجز
املزمنة أو األمراض العقلية إىل أجهزة طبية وخدمات
اقتصادية التكلفة الستخدامها يف البيت.

إن الرغبة يف االستمرار يف إثراء املعرفة وتطوير
املهارات حىت بعد التقاعد سيعمل على إجياد الطلب
على املعلومات عن طريق االنرتنت الذي يسمح
للناس بالتعلم واستمرار املدارس العامة واخلاصة
واجلامعات بفتح أبواهبا لكبار السن.

واألكثر عمومية هو أن جمموعة من اخلدمات داخل
البيوت اليت تساعد على إدارة مجيع نواحي احلياة
اليومية ،مبا يف ذلك التموين ،والنظافة أو اخلدمات
األساسية األخرى ،ستكون مطلوبة من أجل خدمة
هذا السوق املتنامي .تقدم اخلدمات العملية دعما
لألسر وتساعدهم على االهتمام بأصدقائهم وأقارهبم
املسنني .ستكون البيوت ذكية ،مع أجهزة وخدمات
تعمل بالكمبيوتر .إن لوحات االنرتنت املصممة
بشكل خاص ستسمح للمسنني بالتسوق وإدارة
أمواهلم ،وفواتريهم والتأمني من البيت .وسيلعب
روبوت البيت «الرجل اآليل» دورا رئيسيا يف احملافظة
على املسنني سليمني واحملافظة على بيوهتم نظيفة.
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لنبقى أصحاء
إن التحول من العالج إىل الوقاية سيكون له
األولوية ،مما يستلزم فرص عمل جديدة يف املنتجات
واخلدمات الطبية وغري الطبية .سيكون هناك طلبا
كبريا على املصادر املوثوقة من املعلومات على شبكة
االنرتنت وبرجميات اإلدارة الصحية اليت تساعد الناس
على حتسني إدارة صحتهم الشخصية .سيكون هناك
فرصا عظيمة لصناعة األغذية ،مع تطوير األغذية
واملشروبات ،للطعام العضوي ،وسالسل املطاعم أو
شركات التموين الغذائي اليت تقدم هذه املنتجات.
سيكون هناك أيضا طلبا على البىن التحتية للرياضة
واللياقة البدنية ،وخدمات التدريب واملعدات الرياضية
املتطورة.

املعدية واألوبئة سيكون ضروريا .وستقوم احلكومات
وشركات األعمال بتنفيذ استثمارات كبرية يف األحباث
اخلاصة بالتشخيص واألدوية واللقاحات ،باإلضافة
إىل أنظمة اإلدارة اليت تساعدهم على تنسيق
االستجابات املطورة عامليا .سيكون هناك فرصا
عظيمة للشركات املسئولة اليت توزع املنتجات اآلمنة
بسرعة على باليني الناس ،بينما يكون هناك تعاونا
مع احلكومات والباحثني.

املنتجات واخلدمات التخصصية
سيتم تطوير منتجات وخدمات ختصصية لتمكني
الناس الذين حيتاجون إىل درجة عالية من االعتمادية
على اآلخرين  ،خصوصا أولئك الذين ال يستطيعون
احلركة و/أو يعانون من األمراض الشديدة ،للعيش
بكرامة .سيكون هذا مهم جدا يف االقتصاديات
النامية اليت تبدأ يف التمتع بزيادات سريعة يف
توقعات احلياة.

سكان العالم حسب السن 2050 -1950 ،
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سيبحث الناس املسنني أيضا عن تكنولوجيا وأدوات
اتصال تساعدهم على البقاء على تواصل مع اجملتمع،
واألصدقاء والعائلة يف أي مكان يف العامل .ستكون
الشبكات االجتماعية عن طريق االنرتنت شائعة
ومفضلة خاصة أهنا ستوفر الوصول إىل جمتمعات
خمتلفة وتقدم احتمال املشاركة يف اخلربات مع
الثقافات األخرى والشباب.

51

جعل الحياة المستدامة أسهل
ملاذا يكون اختيار املستهلك وذوقه مهما
تتنامى الطبقة الوسطى العاملية وتزيد .يقدر بنك
االستثمار جولدمان ساكس أن حوايل  1,7بليون
شخص يف هذه األيام ميكن أن يعتربوا من الطبقة
الوسطى – بدخل يرتاوح بني  6,000دوالر
أمريكي و  30,000دوالر أمريكي يف تعادل القوة
الشرائية purchasing power parity
( .)PPPومن احملتمل أن يصل هذا الرقم إىل
 3,6بليون يف عام  ،2030مع حصول معظم
هذا النمو يف االقتصاديات النامية .يف الصني،
يعين منو الدخل السريع أن ما يقدر بـ  %75من
السكان سيعتربون طبقة وسطى يف عام ،2025
من نسبة  %37يف هذه األيام .ويف اهلند ،فإن
السكان الذين يعتربون طبقة وسطى واملقدرين بـ
 %6يف عام  2009سريتفعون إىل حوايل  %64يف
عام  .2025ويف فيتنام ،وخالل نفس املدة الزمنية،
ستقفز الطبقة الوسطى من  %7إىل  .%51ما مل
خيرت هؤالء املستهلكني اجلدد واحلاليني املنتجات
املناسبة ،ويستخدموهنا بالشكل الصحيح ،سيكون
من الصعب حتقيق رؤية  9بليون نسمة يعيشون حياة
طيبة ،ضمن حدود كوكب واحد.
من ناحية عاملية ،فإن الناس يريدون املنتجات
واخلدمات اليت تغري منط حياهتم فقط لتبديلها بأمناط
أفضل .بالنسبة للمنتجات واخلدمات جيب أن
تفي مبجموعتني من احلاجات ،واالستدامة وأولوية
املستهلك ،اليت قد تكون متضاربة مع بعضها
البعض.
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فهم تغري السلوك
لن يغري الناس سلوكهم أو منط حياهتم بشكل
متشابه .إن تأثري التغيري يتطلب فهما للسلوك
البشري والرتاث الثقايف ،باإلضافة إىل الطرق املختلفة
من إعالم املستهلكني.
إن استخدام وجهات نظر أفضل يف ما حيفز ويؤثر
وحيرك تغري السلوك بناء على شرائح السكان
سيكون له تأثري .سريكز هذا التفهم على تطوير
البضائع واخلدمات يف نفس الوقت – مع الرتكيز
على تقليل النفايات والتأثريات على البيئة بدون
التنازل عن جودة األداء أو اخلربة .على سبيل املثال
 ،توضح الدراسات أنك إذا أخربت الناس (أو بينت
هلم من خالل القياس الذكي) كم يستهلكون من
الكهرباء باملقارنة مع جرياهنم ،ميكن أن ينخفض
استهالك الطاقة بنسبة  %2-6يف بعض املناطق .
إن تصميم املنتج واخلدمة سيتوقع عناصر غري ثابتة
من السلوك البشري ويساعد املستهلكني على تعديل
السلوك بطرق سهلة ،ومرغوبة ومتكاملة .إن كثريا من
املنتجات سيتم املشاركة فيها أو تأجريها ،أكثر من
امتالكها ،كلما تطورت مناذج العمل لتوفر وظائف أو
خدمات تتجاوز طبيعتها املتأصلة فيها .سيتم تطوير
األجهزة املتعددة األغراض والتكنولوجيا مبا ميكن من
تفاعالت جديدة بني العامل احلقيقي وعامل البيانات،
مما يسمح للمستهلكني بتنفيذ املزيد من االختيارات
الواعية .

ستبذل شركات األعمال واحلكومات جهودها
يف سبيل بناء احلالة اخلاصة باالستدامة يف عقول
املستهلكني ،وسيكون هلا تأثريا إجيابيا .ولكن
النجاح سيتخذ أكثر من محالت خدمة عامة
ضخمة .ستحتاج احلكومات إىل تشجيع األسواق
يف االجتاهات الصحيحة مع متطلبات مثل التدوير،
واملعايري والضرائب واملساعدات واستخدام طريقة
العصا واجلزرة.
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وسائل النقل :التكنولوجيا تلعب دورا يف وسائل
النقل
سيتم تطوير حلول لوسائل النقل املطورة ،حيث يتم
تسهيلها بوسائل نقل يساعدها الروبوت «الرجل
اآليل» وكذلك الدراجات البخارية املنخفضة
والعربات املعدلة والنقل العام املطور من خالل
شراكات القطاع العام واخلاص .إن خدمات السفر
حسب الطلب والوسائل ستجعل السفر للخارج
أكثر قبوال وأسهل.

هناك جماال ضيقا للتبديل بني هذه العوامل .سيحتاج
مزودو اخلدمات واملنتجات بأن جيعلوا احلياة أكثر
استدامة وسهولة .يعترب هذا حتديا قويا وفرصة للعمل
يف اإلبداع وتفهم للسلوك البشري ،وأنظمة القيمة
وأولويات املستهلك .سيكون اإلبداع التكنولوجي
جزءا من لغز حمري .إن اإلبداع االجتماعي ،مثال يف
شكل مناذج العمل اجلديد ،وسلوك وإجراء العميل
اجلديد ،والطرق اجلديدة للتفاعل بني مزودي اخلدمة
واملستخدمني ،سيكون حامسا وهاما لتطوير حلول
جذابة وفعالة وسهلة الوصول.

نشر التغيري
كلما حبث املستهلكون عن طرق مناسبة ملتابعة
أمناط حياة مستدامة  ،سيكون هناك طلبا كبريا
على معلومات تفصيلية حول املنتج  .إن استهالك
منتجات منخفض التأثري سيكون مستحيال بدون
معرفة أي املنتجات يف احلقيقة ذات تأثري منخفض
وفهم طريقة استخدامها .ستكون عالمة املنتج
على الغالف هي الطريقة الوحيدة لتوصيله إىل
املستهلكني .لن يكون ذلك حمفزا أو مؤثرا على
السلوك إال عندما يكون جزءا من اتصاالت شاملة
وخطة إلشراك املستهلك .إن تقنية املعلومات/
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  ICTستلعب
أيضا دورا هاما مبا يسمح للمستهلكني الوصول إىل
هذه املعلومات ومتكينهم من املراجعة واملشاركة يف
الرأي مع بعضهم البعض ومع شركات األعمال اليت
تصنع وتبيع هذه املنتجات .ستقدم هذه األنظمة
فرص عمل للشركات اليت تويل اهتماما أكرب لطلبات
املستهلكني وتصنع املنتجات باالشرتاك معهم ،
وللمستهلكني الذين جيدون أنفسهم متمكنني
بشكل أكرب من توصيل اهتماماهتم وتوقعاهتم .ويف
نفس الوقت ،فإن قوة شبكات العمالء تقدم عنصرا
مضاف من املخاطر للشركات  :التواصل األفضل
سيعمل على تسريع إخفاق املنتجات واخلدمات اليت
ال تفي بتوقعات املستهلك ،ويعترب هذا من األسباب
اهلامة اليت تدعو شركات األعمال للتواصل متاما مع
زبائنها وعمالئها طيلة فرتة تطوير املنتج.

اإلنشاء المشترك للقيمة في الشبكات
ليس هناك عمال منفصال لوحده  ،وال أنه سلسلة
توريد وحيدة مبدخالت وخمرجات خطية بسيطة.
إن األكثر مناسبة واألكثر قيمة لألعمال يف هذه
األيام هو العمل من خالل الشبكات  ،أو االنرتنت،
أوالعالقات واألنظمة ،كل مبدخالته وخمرجاته
اخلاصة .تتحدد قيمة األعمال باملنتجات واخلدمات
اليت تقدمها بنسبة أقل طريقة استخدام املستهلك هلا.
أنظمة عمل وتوزيع جديدة
يف سياق السوق املعتمد على القيم املتغرية  ،يكون
للشبكات بعض املضامني اهلامة .ومن كال جانيب
العرض والطلب ،تستلزم الشبكات  ،بشكل مثايل
 ،التعاون بني شركات األعمال واحلكومات واجملتمع
(مبا يف ذلك املستهلكني) لتحديد املنتجات وأمناط
احلياة املستدامة ،ففي عامل يعتمد فيه العمل على
الشبكات  ،ميكن للشركات االستفادة من التواصل
الكبري للتقنية إلشراك املزيد من العمالء يف تطوير
وتصميم املنتجات وخلق القيمة ألنفسهم.
ومن ناحية العرض ،فإن منوذج الشبكات يقدم فرصا
جديدة للصناعات كي جتد طرق إلغالق الدائرة
وتوفري املوارد وخفض التكاليف .وإن نفايات قطاع
من القطاعات ميكن أن تكون مواد خام لقطاع
آخر إذا مت توصيل االثنتني .إن مشاكل تطوير
املنتج واخلدمات اليت ال ميكن حلها من خالل
مناذج سلسلة العرض التقليدية قد يتم التعامل معها
من خالل شبكات التطوير املشرتك للمستهلكني
واجلامعات  ،وشركات األعمال واألفراد واألطراف
األخرى .ضمن كل سياق ،هناك أطراف اقتصادية
خمتلفة – موردين وشركاء عمل وحلفاء وعمالء –
يعملون معا إلنتاج القيمة بشكل مشرتك ومقارنة
القدرات املختلفة للمشاركني بكفاءة وفعالية أكثر
مما يكون فرديا .إن مشاركة املعرفة واألساليب يف
هذه الشبكات أيضا يزيل احلواجز أمام التشارك يف
املعلومات األخرى.
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بناء على تقديرات هذه األيام للنمو السكاين وأمناط
التغذية ،فإن اإلنتاجية الزراعية حباجة إىل للنمو
بنسبة  %2سنويا لتلبية احتياجات سكان العامل من
الغذاء والكساء حبلول عام  ،2050حيث أن معدل
النمو مياثل املعدل أثناء الثورة اخلضراء يف اخلمسينات
والستينات .تقدر مؤسسة األغذية والزراعة أن
هناك حاجة إىل زيادة اإلنتاج الزراعي العاملي بنسبة
 %70إىل حوايل  %100يف الدول النامية حبلول عام
 ،2050وأن صايف االستثمارات يف الزراعة جيب أن
تصل إىل  83بليون دوالر كل عام ،بارتفاع يقارب
حوايل  %50من املستويات احلالية.

إن تلبية مستويات الطلب املتزايدة هذه على خدمات
الطبيعة  ،مع احلد من التأثري البيئي  ،يوفر عددا من
اجملاالت اليت ميكن للعمل أن يزدهر فيها .ستعمل
الشركات مع احلكومات ،واملؤسسات غري احلكومية
واجلمعيات احمللية من بني مؤسسات أخرى ،على
تطوير ونشر احللول اليت تعمل على حتسني القدرة
احليوية ،وحتمي وتستعيد الطبيعة وتعمل على حتسني
فهم الناس ووعيهم للبيئة.
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حتسني القدرة احليوية وإدارة
النظام البيئي

سيستهلك الناس أيضا األخشاب والورق ومنتجات
الغابات األخرى مبعدالت زيادة مماثلة (.)12

تحسين القدرة الحيوية
نظرا حملدودية األرض احملددة وموارد املياه  ،ستنشأ
فرصا جديدة يف الزراعة وإدارة املياه وإدارة الغابات
والقطاعات األخرى لتطوير تكنولوجيا جديدة
وأساليب ممارسة جيدة تعمل على حتسني احملاصيل،
وحتافظ على الرتبة واملياه وتدير مدخالت التغذية.
ستساعد أنواع معينة من االستثمارات يف األساليب
والعمليات الزراعية على زيادة اإلنتاجية وإغالق فجوة
اإلنتاج (راجع اجلدول رقم .)4-2
وهناك أيضا فرصا هامة يف استعادة أراضي الغابات
حلبس وختزين الكربون والتنوع احليوي.

زيادة القدرة احليوية من خالل املشاركة يف التكنولوجيا
وأفضل املمارسات
سيتم تطوير بذور أفضل لزيادة احملاصيل مع كل قطرة
مياه واملواد املغذية  ،ومقاومة احلشرات واألمراض.
ستعمل تكنولوجيا الزراعة اجلديدة والغابات على
حتسني إدارة الزراعة املنافسة واستخدام املواد املغذية.
سيتم نشر حلول أفضل املمارسات عن طريق وسائل
املعرفة اجلديدة .ستساعد شبكات التوزيع التشاركية
بني خمتلف الشركات وقطاعات اجملتمع على سد
فجوات التوزيع لضمان متكن املزارعني البعيدين
من الوصول إىل أفضل التكنولوجيا واخلربة الفنية يف
مناطق خمتلفة من العامل.

للتقليل من تعرية الرتبة وحتسني نوعية املياه ،سيكون
من الضروري استخدام العديد من التقنيات املعروفة.
وهذه تشمل استخدام حراثات وحصادات وعمل
املصاطب الزراعية ،والزراعة احمليطة ،وحتويل بعض
األراضي الزراعية إىل استخدامات غري زراعية،
وزرع األشجار على األراضي الزراعية وتنفيذ أنظمة
الغابات الزراعية .إن إعادة زراعة األراضي اليت
تعرضت للتعرية سيعمل على حتسني خصائص الرتبة،
وإعادة إصالح طبقات األرض املختزنة للمياه اجلوفية
وتوفري املياه العذبة .وإلدارة طلبات هذه التغيريات،
ستنشأ فرصا يف قطاع املكننة الزراعية ،باإلضافة إىل
تطوير وسائل تبادل املعرفة وتبادل معلومات الوقت
احلقيقي (الطقس) و كذلك بناء القدرة لدى املزارعني

الشكل رقم  :4-7هناك فرصة في كل العالم الستعادة أراضي الغابات
مناطق االحتمالية العالية واملنخفضة الستعادة أراضي الغابات

اجلدول رقم  :4-2إغالق فجوة اإلنتاج في الزراعة من خالل االستثمار – الفرص حسب التأثير واالمتداد اجلغرافي ونوع االستثمار:

A World of
Opportunity
The World from a Forest Landscape
Restoration Perspective
AREAS WITH HIGHER LIKELIHOOD OF FOREST
LANDSCAPE RESTORATION OPPORTUNITIES
Broad-scale restoration of areas that are currently
either degraded forest, or density reduced to
woodland,
or deforested. They have a low population density and
are not used for agriculture. They are somewhat
concentrated in occurrence.
Mosaic-scale restoration of degraded or deforested
areas, mainly of woodlands type. They are not used
for crop production. Population density is high but
the land use is either not intensive or not known.
AREAS WITH LOWER LIKELIHOOD OF FOREST
LANDSCAPE RESTORATION OPPORTUNITIES
Mosaic-scale restoration within deforested landscapes
dominated by irrigated croplands.
Mosaic-scale restoration within deforested landscapes
dominated by rainfed croplands.

املصدر :بنك دويتشه  ،استشاريو التغير املناخي ،االستثمار في الزراعة  ،التحدي الواسع االنتشار  ،الفرصة الهامة2009 ،
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املصدر  :معهد املوارد العاملية WRI,http://www.wri.org/map/worlds-forests-restoration-perspective
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تشري بعض التقديرات إىل أن دفع قيمة منتجات
الغابات املعتمدة قد يرتفع من  15بليون دوالر
أمريكي يف عام  2010إىل ما يقرب من  50بليون
دوالر أمريكي يف عام  .2050بالنسبة للمنتجات
الزراعية املعتمدة ،فإن التقديرات تشري إىل أن أسواق
النظام البيئي قد تنمو من  42مليون دوالر يف عام
 2005إىل ما يقرب من  79بليون دوالر أمريكي
يف عام  ( 2012مع افرتاض معدل منو سنوي قدره
 ،)%15وبشكل حمتمل يزيد من عامل عشرة إىل
 009بليون يف عام  ( 2050مع افرتاض أن معدل
النمو السنوي سيكون بنسبة  %5يكون بني عامي
 2020و.)14( )2050
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حماية واستعادة الطبيعة
استعادة األراضي الربية ومساحة للتنوع احليوي
سيتم زيادة اإلنتاجية احليوية لألراضي املزروعة
بطريقة تسمح بعودة مساحات واسعة إىل احلياة
الربية وإكمال إنتاجية األنظمة الطبيعية .إن زراعة
األشجار ،وحتسني الغابات واإلنتاجية احليوية،
واستعادة األرض اليت تعرضت للتعرية وجتنب قطع
الغابات واألشجار سيساعد على ختفيف التغري
املناخي ،كما أن ترشيد الدفعات وتسديد أتعاب
خدمات النظام البيئي ،سوف تساهم يف التطوير
االقتصادي (راجع الشكل رقم  .)4-7عالوة على
أنه سيتم صرف مبالغ أقل على النظام البيئي الذي
تعرض للتخريب  .تقرتح دراسة اقتصاد النظام البيئي
والتنوع احليوي ( )TEEBأن تعرض التنوع احليوي
والنظام البيئي للتعرية بسبب قطع الغابات واألشجار
يعين أن العامل يفقد يف كل سنة رأمساال طبيعيا
يساوي بني  9.1و  5.4تريليون دوالر أمريكي
(. )13

إن دفع قيمة خدمات النظام البيئي عبارة عن جمال
يتغري بسرعة وينتشر عرب مناطق ومؤسسات العامل
اجلغرافية .وإن املعلومات حول أسواق خدمات
النظام البيئي حمدودة ومتغرية باستمرار ،إال أن أسواق
خدمات النظام البيئي املستقبلية تبدو واعدة.

إن مفاهيم العمل اجلديدة لتحسني القدرة احليوية
وإدارة النظام البيئي ستخلق بالتأكيد فرصا
للمجتمعات الريفية وتساعد على معاجلة الفقر يف
األرياف  .إن اإلدارة األفضل واألسواق املتنامية
وخلدمات النظام البيئي وتشجيع التنوع احليوي ميكن
أن توفر فرصا كافية للمشاريع الريفية والوظائف.

التعليم الطبيعي والشراكات
التعليم العام وتأصيل التعليم الطبيعي
إن زيادة معرفة الناس باألنظمة الطبيعية (التعليم
الطبيعي) سيسمح لألفراد وشركات األعمال
بتنفيذ املزيد من اخليارات الواعية خبصوص مناذج
استهالكهم .وهذا ميكن أن يتحقق من خالل
االستخدام األكرب للمحاسبة البيئية والتقارير
املتكاملة واالتصال باستخدام العالمات كأحد
أشكال االتصال والتعليم .ستكون الربامج الوطنية
والعاملية اليت تعطي شهادات املصادقة على املنتجات
عنصرا ضروريا للعالمات وقد متثل فرصة سوق هامة.
الشراكات والسياسات واإلبداع واالستثمارات
ستضمن اهلياكل املالية والتشريعية املقبولة محاية
الغابات الرئيسية والطبيعية غري املعدلة مع تطوير
األسواق اليت تسمح مبنتجات وخدمات النظام
البيئي بأن يتم التسعري مع مشول القيمة يف احلسابات
الوطنية وحساب الشركات .تقدم هذه األسواق
فرصا هامة ومن احملتمل أن تكون مغرية لالستشاريني
ولشركات األعمال واألفراد الذين يقدمون هذه
اخلدمات (راجع اجلدول رقم  .)4-3كما أن
الصندوق البيئي ميكن تأسيسه ليقوم مقام شبكة
سالمة لدعم الرتميم أو الصيانة للعمل األساسي
للنظام احليوي الطبيعي.

اجلدول رقم  :4-3احتمال ازدهار أسواق النظام البيئي

إن فرض قوانني جتميع األمطار اليت تسقط على املدن
ملواجهة حاجات املياه باملدن وخفض الضغط على
حمابس املياه الريفية قد يقدم مسامهة هامة بالنسبة
إلدارة املياه ونقص املياه ،مثل حمطات حتلية مياه
البحر.
أخريا ،إن االستفادة من هذه الفرصة يتطلب الكثري
من بناء املؤسسات العاملية .ستعمل احلكومات
وشركات األعمال ،مع سلسلة توريد األغذية من
خالل السياسات والقوانني واألسواق واحلواجز
التجارية واملساعدات والسياسات احليوية التقنية
واألنظمة واحلوافز واحلقوق.

املصدر :اجتاهات الغابة وسوق عمل النظام البيئي  :املبالغ املسددة للنظام البيئي ،ملفات السوق 2008 ،
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هناك العديد من اجملاالت اليت ميكن لفرص العمل
واألشياء والشركات تنفيذها إلدراج العديد من
الفرص ضمن قائمة الفرص اليت ميكن احلصول
عليها .مثال ،سيكون تطوير الوثائق املالية وهيكليات
متويل التغيري باحلجم املطلوب ،وتكييفها مع املناخ
املتغري أمرا حيويا .تشمل األمثلة املناهج اإلبداعية
للتمويل باإلضافة إىل األشكال اجلديدة من املشاركة
يف املخاطر والتحويل (إىل ما بعد مناذج التأمني
التقليدية) .إن األنواع املختلفة من الشراكات اليت
تتضمن تشكيلة من األطراف من مناطق جغرافية
خمتلفة ،وصناعات وقطاعات اجملتمع وختصصات
ستكون حمورية يف كل من التطوير وتنفيذ العديد من
الفرص املتأصلة يف التحرك حنو عامل أكثر استدامة
وقوة.
التمويل والشفافية والتأمين
إن التحوالت السريعة واألساسية املوضحة يف هذا
التقرير حباجة إىل متويل كبري.إال أن مناذج التمويل
التقليدي لن تكون كافية و البد من املزيد من
اإلبداع إلنشاء األجهزة القوية مبا يكفي التكيف
بسرعة مع ظروف احلاجة ،أي :أن تكون تدرجيية،
وعملية وممكنة وسهلة التنفيذ ومناسبة للتنفيذ مرة
أخرى.
متويل التحول يف البنية التحتية
ستكون استثمارات البنية التحتية الرئيسية مطلوبة،
ورمبا تصل إىل ما يقرب من  10تريليون دوالر بني
عامي  2008و . )15( 2015إال أن معظم هذه
املشاريع تظل بدون متويل ،خاصة أن هناك فجوة
كبرية بني حاجات البنية التحتية والقدرة العامة.
نظرا لقلة رأس املال املتوفر يف العامل ،فإن احلكومات
وقطاعات الصناعة وشركات األعمال الفردية تكون
جمربة على التعاون بطرق مل تتبعها من قبل .ولكون
األمر مهما بالنسبة لنجاح أعماهلم املستقبلية  ،فأن
اجملموعات املنتشرة يف كامل القطاع تدرس كيف
ميكنها نشر الكفاءات الرئيسية واملنتجات واخلدمات
لسد الفجوات املطلوب إغالقها.

يستمر التمويل األصغر يف دفع التطور االقتصادي
حنو النمو
لقد أظهر حممد يونس الفائز جبائزة نوبل مع بنك
جرامني ( Grameen Bankوهو بنك ميتلكه
املقرتضني) أن اإلبداع يف إقراض األسواق الفقرية
ميكن أن يكون مفيدا ماليا واجتماعيا .ومع أنه من
ناحية التقليدية قد مت تصميمه ليقدم دعما ماليا إىل
الفقراء يف الدول النامية  ،فقد حتول التمويل األصغر
 ،من خالل القروض الصغرية ( وهي قروض تقل
عادة عن  250دوالر)،إىل مصدر متويل هام يف
االقتصاديات املتطورة أيضا.

وقد أفادت محلة قمة التمويل األصغر أن 107
مليون من العمالء الفقراء كان منهم  %83من
النساء ،يف هناية عام  .)17( .2007إن النماذج
الناجحة مثل بنك جرامني ومنظمة كيفا  ،وهي
منظمة تعتمد على املوقع االلكرتوين لتقدمي القروض
الشخصية الصغرية  ،قد تكررت يف مجيع أحناء العامل
للتعامل مع هذه احلاجة .على الرغم من جناح هذه
املشاريع فما زال هناك سوقا ضخما من االحتياج
مل تتم تلبيته بعد .يف أفريقيا ،والشرق األوسط ،مت
الوصول إىل أكثر من  %10من األسر األشد فقرا
(اليت تعيش على أقل من  1دوالر يف اليوم الواحد)
وتزويدها بقروض صغرية منذ عام ( 2007راجع
الشكل رقم  .)4-8ما هي النماذج اجلديدة اليت
ميكنها أن حتقق تنفيذ برامج القروض الصغرية تلك؟
حيث أن معظم الشركات العاملية املتعددة اجلنسيات
ال تدخل ضمن أعمال التمويل األصغر  ،فإن بعض
املبدعني جيربون بواسطة بعض الطرق اجلديدة التأثري
على تلك األسواق الفقرية يف الوقت الذي تفيد من
أعماهلا اخلاصة .مثال ،بدال من تقدمي النقد للناس
الفقراء للبدء يف مشاريعهم الصغرية  ،تقوم بعض
الشركات بإقراض املنتجات بدال عن ذلك ،مثال يزود
برنامج يوين ليفر شاكيت يف اهلند النساء املستحقات
بكميات صغرية من منتجات صحية شخصية مغلفة
تغليفا خاصا مثل الصابون  ،لبيعها  ،ليس فقط
كوسائل الكتساب العيش ولكن أيضا إلثبات أهنن
قادرات على املساعدة يف حتسني صحة جمتمعاهتن.

يعترب إجياد الوظائف جزءا هاما لتمكني  9بليون
نسمة من العيش حياة طيبة يف عام  .2050مع
التسليم بالدور املستدام للمشاريع الدقيقة والصغرية
واملتوسطة احلجم يف إجياد الوظائف سيكون هناك
حاجة متنامية للمصادر االعتمادية واملمكنة لرأس
املال لدعم املؤسسات الصغرية.
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املساعدة على حدوث التغيري

مثال ،يعتقد أن التأمني على احلياة وصناعة معاشات
التقاعد قد تلعب دورا يف سد فجوة متويل البنية
التحتية لو وجدت ظروف إطار عمل صحيح .إن
شركات التأمني على احلياة والتقاعد األوروبية تقوم
بإدارة  %40من أصول سوق التأمني العاملي ،حبوايل
 5,750بليون يورو أي ( 8,600بليون دوالر
أمريكي) يف أسهم الشركات والسندات واألصول
األخرى املستثمرة اعتبارا من  31ديسمرب .2008
وال يستثمر سوى جزءا صغريا جدا من هذه احملفظة
يف البنية التحتية ،اليت يكون معظمها يف البلدان
املتطورة .لو كان هناك أطر عمل نظامية مناسبة
لتقييم املخاطر ،من املمكن وعلى مدى الوقت ،
أن ختصص نسبة  %2-5من األصول املوجودة حتت
إدارة صناعة التأمني على احلياة األوروبية ملشاريع
البنية التحتية يف الدول النامية (.)16
إن عملية االحتاد األورويب الثانية إليفاء الديون تقوم
مبراجعة إطار عمل املتطلبات الرأمسالية حيث حيتاج
أطراف الصناعة إىل أن يكونوا جزءا من هذه العملية
للدفاع عن تغيريات إطار العمل املناسبة.
باملثل ،يف الوقت الذي مولت فيه شراكات
التمويل بني القطاعني العام واخلاصة بشكل ناجح
الطرق السريعة والسكك احلديد وحمطات الطاقة
واملستودعات يف بلدان كثرية ،فإن هناك مناذج جديدة
من الشراكات الناشئة تبدو كأهنا واعدة .إضافة إىل
النموذج التقليدي ،فإن شركات االستثمار اخلاصة
تقوم بإنشاء مشاريع بنية حتتية مطلوبة جدا ،حيث
يتم تأجريها بعد ذلك وبيعها إىل احلكومة ملدة
حمدودة مث تؤول للشركات اخلاصة بعد ذلك.

وقد أثبتت الدراسات أن الدعم املايل لألسر ذات
الدخل احملدود حيسن من وضعها االقتصادي،
وخصوصا احلاجات األساسية واستقرار املشاريع
والنمو .كما أن الربامج اليت تستهدف املرأة حتديدا
تعود بعائدات عالية واملزيد من الفوائد االجتماعية.
يقوم التمويل األصغر بتمكني املرأة ودعم مشاركتها
االقتصادية ،مما يساعد على تشجيع املساواة بني
اجلنسني وحيسن من وضع األسر واجملتمع.

دعم المشاريع الدقيقة والصغيرة والمتوسطة
( )MSMEالحجم من خالل مصادر رأسمالية
جديدة
تعترب املشاريع الدقيقة والصغرية واملتوسطة
 MSMEاحلجم بارزة يف كل اجملتمعات .يف
اقتصاديات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
( )OECDحيث تصل إىل نسبة  %95من
الشركات %60-70 ،من الوظائف  %55 ،من
إمجايل الناتج احمللي  GDPوتعمل على خلق
حصة من الوظائف اجلديدة .يف البلدان النامية،
هناك أكثر من  %90من الشركات خارج القطاع
الزراعي ،وهي اليت تشكل املشاريع الدقيقة
والصغرية واملتوسطة  MSMEاحلجم  ،حيث
تقوم بتحقيق جزء هام من الدخل الوطين .ال
تعمل كل املشاريع الدقيقة والصغرية واملتوسطة
 MSMEاحلجم يف القطاع الرمسي ،بل هناك
البعض حيتل القطاع غري الرمسي ،الذي خيتلف يف
احلجم عن ما يقدر بـ  %4-6يف البلدان املتطورة
إىل أكثر من  %50يف العامل النامي (.)20

بينما يف الوقت نفسه سيكون هناك العديد من
املقرضني التجاريني العامليني الكبار ،وهيئات التطوير
احلكومي واملؤسسات غري احلكومية املتوفرة للمساعدة
يف متويل هذه املشاريع الدقيقة والصغرية واملتوسطة
 MSMEاحلجم  .إال أهنا ليست كافية .وهلذا
سيكون هناك حاجة لنماذج متويل جديدة .متاما
كما أن التمويل األصغر أصبح بئرا عميقا لرأس املال
للنساء الاليت يعشن حتت خط الفقر ،فإن مصادر
جديدة من رأس املال للمشاريع الدقيقة والصغرية
واملتوسطة احلجم تكون مطلوبة للتوليد السريع واملنظم
للوظائف املطلوب منها أن حتقق رؤية عام .2050

( )1الوصول إىل األسواق ملنتجاهتا من خالل تنوع
مبادرات احملتوى احمللي  /حمتوى املورد.
( )2الوصول إىل املواهب واخلربات ملساعدهتا على
تنميتها بشكل اقتصادي من خالل برامج تطوير
قيادهتا .و
( )3الوصول إىل املوارد .ويف الغالب املشاركة يف
القدرة املستخدمة مبستوى أقل من خالل الربامج
اإلسرتاتيجية.

تستطيع الشركات العاملية املتعددة اجلنسيات املساعدة
يف معاجلة حاجات متويل املشاريع الدقيقة والصغرية
واملتوسطة  MSMEاحلجم بطرق أخرى قد تكون
مفيدة بشكل لكافة األطراف  .وحيث أن املشاريع
الدقيقة والصغرية واملتوسطة  MSMEاحلجم
تستخدم غالبا التمويل الذي تقوم بتأمينه لزيادة
قدرات بيعها وإنتاجها ،إال أن الشركات العاملية
املتعددة اجلنسيات ميكنها أن تساند املشاريع الدقيقة
والصغرية واملتوسطة  MSMEاحلجم من خالل:

الشكل رقم  :4-8االختراق الضعيف لنقاط التمويل األصغر إلى مجموعات العمالء الذين
لم يتم التعرف عليهم
تفصيل احلصول على التمويل األصغر وعدد األسر الفقيرة حسب املنطقة

املصدر  :حملة قمة التمويل األصغر  ،تقرير حملة قمة التمويل األصغر 2009 ،
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التأمني األصغر  :سوق واسع بنسبة منو تصل
إىل %10
طبقا للتقرير الصادر عن شركة لويد  360عن
مركز دراسة املخاطر التأمني األصغر (نوفمرب
 ،)2009فإن حجم السوق احملتمل للتأمني
األصغر والفرص التجارية األخرى يف البلدان
النامية يقدر ما بني  1,5-3بليون بوليصة تأمني
( . )21يف هذه األيام ،هناك حوايل  135مليون
نسمة مشمولني بالتأمني األصغر أي حوايل %5
من السوق احملتمل .لقد وصلت معدالت النمو
السنوي إىل أكثر من  .%10على الرغم من هذا
النمو ،فإن معدالت االخرتاق منخفضة يف كثري
من البلدان النامية والصاعدة يف العامل ،خصوصا
يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ،مما يشري إىل نطاق
هام للحلول واخلدمات لسد الفجوة (راجع
الشكل رقم .)4-9
يقدر مركز التأمني األصغر أنه يف العقد التايل
سوف ينمو سوق التأمني األصغر سبعة أضعاف،
إىل واحد بليون بوليصة تأمني.
يتزايد الطلب على جمموعة من املنتجات ،مبا
يف ذلك التأمني على احلياة ،والصحة واحلوادث
والعجز واملمتلكات واحملاصيل الزراعية ،خاصة
أن الكثري سيصبح معروفا حول فوائد ختفيض
املخاطر املالية مقابل الكوارث .الصني مثال ،قد
تصبح «منطقة قمة» لشركات التأمني اليت تقوم
بالتأمني ضد التعرض للكوارث خاصة أن كثافة
القيم التأمني األصغر عمال ذا هامش منخفض،
وحجم كبري مما خيفض التكاليف اإلدارية يف
إصدار بوليصة التأمني والتعامل مع املطالبات
سيكون هو املفتاح.

االعتماد البيين واخلطوط غري الواضحة
إن األنظمة واهلياكل اليت تدعم النظام البشري
والنظام البيئي – مبا يف ذلك إدارة اإلسكان والنقل
والطاقة واملياه والنفايات – ال تعمل مبفردها .إن
الطبيعة املتصلة واملستقلة فيما بينها من هذه العناصر
ستكون هامة بشكل متزايد مما يشري إىل فهم
التحديات وتطوير وتصميم احللول .باملثل ،فإن مدى
املسائل املطلوب مواجهتها أثناء االنتقال إىل املستقبل
املستدام ستعرب احلدود والقطاعات والصناعات.

الشبكات الواسعة االنتشار ودعم وتقوية اخلربة
املتنوعة
إضافة إىل فائدة املعرفة املتنوعة  ،ستزيد االئتالفات
الكبرية من نطاق شبكة العالقات اجلماعية ،مما
يعطي األعضاء فرصة احلصول على ثروة كبرية من
اخلربة واملعلومات ،ويف أمثلة كثرية جيعل نفس اخلطوط
اليت تفصل القطاعات غري واضحة.

إن الكثري من مصادر التأثري ،واملعلومات واألصول
والقدرات ستكون مطلوبة ،وسيتم توريدها من خالل
االئتالفات الكبرية املكونة من عدد من األطراف
املختلفة وجماالت اخلربة – العامة واخلاصة والقطاع
األكادميي واملدين واألفراد واملؤسسات .ستقوم هذه
اهلياكل اجلديدة مبزج أفضل معرفة متوفرة لدى كل
قطاع ،واألصول والقدرات يف شركات متكاملة لتناول
الكثري من التحديات اليت نواجهها.

الشكل رقم  :04-1بناء ائتالفات كبيرة للتنمية االجتماعية واالقتصادية

الشكل رقم  :4-9حماية األرواح والرزق واألصول من خالل التأمني األصغر
األرواح املشمولة حسب املنتج واملنطقة

املصدر  :أالينس / ،مركز التأمني األصغر http//knowledge.alliarz.cbm/en/media/graphics/36/pdf
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التواصل من خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ICT
ستتمكن هذه االئتالفات الكبرية من التواصل
وستكون فعالة من خالل تطوير الطرق اليت يستخدم
هبا الناس واحلكومات وشركات األعمال املعلومات
وتكنولوجيا االتصاالت.

توصيل الناس مع بعضهم البعض
تكمن الفرصة الكبرية يف الطلب الذي مل يتحقق
لبنية االتصاالت األساسية ،باإلضافة إىل املنصات
اإلبداعية اجلديدة لنوعية التفاعل احملسنة .بغض
النظر عن تكنولوجيا املساعدة اخلاصة ،على
املستوى االجتماعي ،فإن التفاعل املتزايد عرب
احلدود والثقافات سيعمل على تسريع نشر األفكار
والفرص .وسيساعد أيضا على زيادة الوصول املمكن
للخدمات إىل األسواق الفقرية  .إن تكنولوجيا
اتصاالت اهلاتف اجلوال واحلصول على املزيد من
األشكال املرحية املوثوقة لالنرتنت سيستمر يف قيادة
االخرتاع يف مناذج األعمال والتطور االقتصادي يف
الدول النامية .وهناك  10هواتف جوال إضافية لكل
 100شخص يف الدول النامية النموذجية ،مثال يزيد
منو إمجايل الناتج احمللي GDPبنسبة  ،%0,8طبقا
للبنك الدويل (.)22
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طلبات الشفافية تزيد بطريق أسية
مع مزيد من تدفق رأس املال بني اجملموعات
املتزايدة من املتعاونني ،سيكون هناك طلبا
متزايدا على الشفافية ،شامال التقارير ،واحملاسبة
وخدمات الضمان .

بناء وإدارة ائتالفات كبيرة
كلما تزايدت احلاجة للتعاون الكبري بني القطاعني
العام واخلاص ،سيكون هناك طلبا متزايدا بالنسبة
هلؤالء القادرين على بناء وإدارة ائتالفات كبرية.

سيتم تكوين هذه الشراكات وتأسيسها على املستوى
احمللي واإلقليمي والوطين والعاملي ،وستنمو ليس فقط
من حيث حجمها بل أيضا من حيث عمقها وقوهتا
وتأثريها .ستكون أكثر إسرتاتيجية وأكثر انتشارا من
الطرف الواحد  ،وذات عالقات تكتيكية نشهدها
حىت تارخيه  .وكنتيجة ألولويات التنمية املختلفة
هلؤالء املشمولني ،واألكثر احتماال تقدمي حتسينات
اجتماعية واقتصادية (راجع الشكل رقم .)4-10

املعرفة املتنوعة واملشاهد املتعددة
إن طبيعة وعدد الشركاء املشمولني يف االئتالفات
املطورة اسرتاتيجيا ميكن أن يقدم مشاهد متعددة
وجماالت من اخلربة اليت جتعل املسائل أسهل .ستمكن
القاعدة العريضة من املعرفة واخلربة املؤسسات من
حتديد املخاطر والتحديات واالستعداد هلا قبل أن
يكون هلا تأثري .ستسمح خربات وقدرات الشبكات
املتنوعة بشكل متزايد أيضا باملزيد من التخطيط
الواعي  ،الذي سيزيد من الرزق املشرتى من القاعدة
العريضة للعمالء .ومع درجة التغيري الذي يلوح يف
األفق  ،فإن هذا الشراء سيكون هاما ،وسيعمل على
تسهيل التنفيذ.

على سبيل املثال ،كلما تطورت تكنولوجيا وأفكار
جديدة ،سيتعاون العامل األكادميي بشكل أكرب مع
شركات األعمال يف مراحل مبكرة للتكامل وجلعل
هذه األفكار هي االجتاه السائد.
ستستمر املؤسسات غري احلكومية  NGOبالعمل
كمتحدي للمشرعني وشركات األعمال ،وكقناة
جلمع ونشر أفضل األساليب ،والقدرة واالنتباه لتلك
األجزاء الفقرية من العامل .بسبب هذا املصدر املتسع
من املعلومات والدعم ،فإن النتيجة املشرتكة ستكون
أكرب من جمموع األجزاء.

ستستمر تكنولوجيا االتصال واملعلومات يف زيادة
سرعة ودرجة تبادل املعلومات وستلعب دورا هاما
يف حتسينات الكفاءة ،مثال ،ختفيض حاالت انبعاث
غازات الغالف اجلوي  GHGاليت مت وصفها من
قبل (راجع الشكل رقم .)4-2

تواصل المستهلكين مع الشركات
كلما حبث املستهلكون بشكل زائد عن طرق مناسبة
ملمارسة أمناط احلياة املستدامة  ،سيكون هناك طلبا
أكرب على املعلومات التفصيلية للمنتج .إن استهالك
املنتجات ذات التأثري املنخفض يكون من املستحيل
بدون معرفة أي املنتجات تكون يف احلقيقة ذات
تأثري منخفض ،باإلضافة إىل فهم طريقة استخدامها.
ستلعب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ICT
دورا هاما مما يسمح للمستهلكني بالوصول إىل هذه
املعلومات ومراجعة االنطباع مع بعضهم البعض ومع
شركات األعمال اليت تصنع وتبيع هذه املنتجات.
سيقدم هذا النظام الفرصة لشركات األعمال اليت
تكسب معرفة أكرب يف طلبات املستهلك ،وتقوم
بالتصنيع املشرتك للمنتجات مع املستهلكني،
وللعمالء الذين جيدون أنفسهم أكثر قدرة على
إيصال اهتماماهتم وتوقعاهتم.
تواصل الشركات فيما بينها
كلما حصلت التكنولوجيا على املزيد من االنفتاح
يف املصدر ،تساهم البلدان النامية يف املزيد من
اإلبداع ،وتتغري طبيعة وميزان اإلبداع .سينتشر
استخدام الكمبيوتر واألمور االفرتاضية .متكن
هذه التكنولوجيا املستخدمني من احلصول على
مصادرهم من الكمبيوتر (مثل املعاجلة ،والتخزين
والربجميات) بصفة افرتاضية ،والدفع فقط لقاء
يستخدمونه ،مما سيسمح للمؤسسات بتخفيض
التكلفة بشكل جوهري وكمية البنية التحتية الطبيعية
املطلوبة الستخدام الكمبيوتر .ويف املقابل ،سيعزز
هذا من كمية املواد املطلوبة لألجهزة والربجميات
املغلفة والسماح للمشاريع بإعطاء احلجم املناسب
لقدرة خادمها (السريفر) تقريبا بدون استثمار يف
البنية التحتية اهلامة ،مما يسهل نشوء وجناح أفكار
الشركات واألفكار اإلبداعية واألعمال .كما أنه
من احملتمل ألنظمة أمن البيانات أن تتطور كلما
حاولت املؤسسات احلد من تعرض بياناهتا للخطر.
وكلما استمرت مستويات الطلب يف النمو ،فإن
إجراءات قيادة الكفاءة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  ICTنفسه ستستخدم لتخفيض أثر
االنرتنت من خالل التصاميم اجلديدة ملراكز البيانات،
وطرق التربيد اإلبداعية واستخدام املزيد من الطاقة
املتجددة .
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التواصل مع المجتمع
من احملتمل أيضا أن تتطور أنظمة اإلنذار املبكر
كمراقبة املخاطر املستمرة واإلدارة على كل
املستويات ،سواء على مستوى املؤسسة ،أو املدينة،
أو املنطقة ،أو البلد ،على ضوء االعتماد البيين
وعدم اليقني البيئي واالقتصادي الكبري .ستقدم
هذه األنظمة فرصا ليس فقط ملزود اخلدمة ،بل
للمستخدمني الذين يقفون للحصول جوهريا على
املراقبة املتزايدة وقدرات املعلومات املشاركة .ومع
املزيد من الوسائل املتطورة لتوقع املخاطر ،فإن
الكيانات املختلفة ميكنها أن تأمل بالتشغيل والتكيف
بكفاءة ومرونة أكثر.
جيب على الشركات التحول والتكيف
ستستجيب األنواع املختلفة من األنشطة املتأصلة يف
هذه األنواع اجلديدة من التواصل وتكون مستساغة
لدى الكثري من شركات األعمال – ولكننها تتطلب
مستوى معينا من إعادة اإلنشاء يف ظل اهليكل
التنظيمي والثقافة.

اخلالصة واملضي لألمام

«إنها دعوة لمزيد من الحوار  ،وإنها دعوة للعمل .وال بد من
التعاون واإلقناع والشجاعة لتصور وتنفيذ التغييرات الجوهرية
المطلوبة».

يعترب تشكيل االئتالفات  ،خصوصا الكبرية منها،
نشاطا طبيعيا للمؤسسات غري احلكومية NGO
واجلامعات  ،ولكنه أقل بالنسبة للشركات ألنه
يعمل بصفة منوذجية يف بيئة من اخلطوط  ،واألدوار
واملسئوليات املرسومة بوضوح .للمشاركة متاما يف
فوائد املعرفة املتنوعة والعالقات األقرب مع العمالء
والتجمعات ،فإن شركات األعمال قد تفكر بطريقة
خمتلفة .إن الشركات املرتبطة ارتباطا وثيقا مبؤسسات
االستثمار االجتماعية غري الرحبية قد يكون لديها
مورد متوفرا من قبل وتعيش يف عامل شراكات أوسع
وقد تكون قادرة على التعلم منها .ويف شركات
كثرية يوجد أفراد لديهم خربة يف االنتقادات كعمالء
أكثر من خصوم ،ليس من خالل الوصف الوظيفي،
ولكن أكثر احتماال رغما عنه .وكلما تطور العمل،
فإن هؤالء املستثمرين ومهاراهتم ستصبح أكثر قيمة.
أخريا ،يتطلب العمل هبذه الطريقة تغيريا هاما يف
الثقافة ،وهو النوع الذي حتتاجه القيادة من اإلدارة
العليا للشركة.
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«ستصبح االستدامة احملرك الرئيسي لكل قراراتنا االستثمارية».
إيدار كرويتزر  ،ستوربراند إيه إس إيه.

إهنا كليشيه جتارية  ،ولكنها تتضمن حقيقة .إن
العاصفة احلقيقية اليت نواجهها ،هي عاصفة البيئة
والسكان واملوارد واالقتصاد حيث ستجلب معها
الكثري من الفرص.
يف هذا التقرير قمنا بتحديد الكثري منها ،والطرق اليت
يتم دعمها من خالهلا كلما تعامل العامل مع حتدياته:
البنية التحتية للبناء ،والدواء الذي سيكتشف،
والتكنولوجيا اليت ستتطور ،وفصائل األغذية اجلديدة
اليت سيتم صناعتها أو زراعتها إلطعام السكان
املتزايدين.
إن الذي دفعنا هلذا التقرير ،من بدايته ،هي فرصة
واحدة واليت رحبتها مجيعها :إن رؤيتنا لعام 2050
بالنسبة لتسعة ( )9بليون نسمة هي أن يعيشوا
حياة رغيدة  ،ضمن حدود كوكب واحد .يف الوقت
الذي هنتم فيه بالعامل ،ويكون الرتكيز العاملي على
البيئة واالقتصاد ،ميكننا أن نتصرف بشجاعة لكسر
النموذج غري املستدام للنمو بالتنضيب.
يف عام  2050ميكننا استبدال النموذج بنموذج
النمو القائم على االستخدام املتوازن للموارد املتجددة
وإعادة تدوير تلك اليت ليست كذلك .إن الطريق
لعامل قابل لالستدامة حيتوي على فرص وخماطر،
وسيغري بشكل جوهري الطرق اليت تنفذ هبا الشركات
أعماهلا .ستتغري الكثري من الشركات وتتكيف،
بينما الشركات األخرى سيتم حتديها من أجل تنفيذ
التحول.
إن التحرك حنو رؤية عام  2050سيتطلب عمال يتم
الدخول فيه بشكل أكثر إحكاما من ذي قبل مع
احلكومة واجملتمع املدين .ستحتاج األسئلة الرئيسية إىل
أن تكون مدروسة ومصنفة :من الذي حيدد احلوافز
واآلليات؟ من الذي يقوم بعمليات التحول (خصوصا
أعمال البحث والتنمية ونشر التكنولوجيا املتطورة؟
من الذي جيب أن يكون احملرك األول يف األنشطة
املختلفة؟ كيف ميكن تعريف النجاح؟
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األنظمة المعقدة توفر األساس
تشري نتائجنا أن ليس هناك طريقا بسيطا أو وحيدا
 ،ولكننا حباجة إىل تصميم ،وبناء وحتويل األنظمة
املعقدة (مثال ،الطاقة والتمويل ،واألغذية والغابات
والنقل واملدن) اليت بدورها ستقدم أساس البقاء
والتطور البشري يف القرن احلادي والعشرين وما بعد
ذلك.
ميكن للتاريخ أن يعلمنا الكثري .إن مراجعة املفاهيم
الرئيسية من جديد ،والتصورات واملناهج اليت قوضت
األعمال يف املاضي وقوضت سوق النجاح ،ودورها
يف املساعدة على تطور اجملتمع والتطور البشري على
مدى اخلمسني ( )50سنة املاضية ،ستكون هامة.
وكما هو احلال يف املاضي ،فإن هذا يتطلب ظروف
مساعدة خارجية .وسيتطلب أيضا قيادة مثقفة وذات
خيال ،ألنه سيكون هناك منطقة ليست خمططة
حيث سيكون للتاريخ الشيء القليل لتقدميه إلينا.
ال تستطيع الشركات تنفيذ المهمة لوحدها
قد تكون نافذة اختاذ اإلجراء مغلقة ،والكثري حباجة
إىل تنفيذ يف العقد التايل .جيب تأمني التقدم يف
جماالت وقطاعات وجماالت خمتلفة وكثرية .ستكون
شركات األعمال الالعب الرئيسي يف هذا اجملهود،
ومع ذلك فأن العمل لوحده ،أو كما نعرفه هذه
األيام ،لن يكون كافيا .إن احلكومة واجملتمع املدين
واجلمهور على اتساعه جيب أن يكونوا ملزمني
بالتساوي .إن تأخري اإلجراء سيجعل من الصعب
حتقيق أهداف الطموح املوضوعة مسبقا أصعب
بكثري .وعند إعادة تأكيد دور العمل يف اجملتمع على
مسار العامل املستدام  ،سنكون قد قمنا بالرتكيز على
أنه سيوجد فرصا كبرية تضمن اكتشافات أخرى،
باإلضافة إىل خماطر اإلدارة .وهذه تقع ضمن ثالث
جماالت رئيسية:

 .2أولويات العالقات اخلارجية اجلديدة ،املستمدة
من مراجعة فرص العمل وحتليل ما هو مطلوب من
احلكومة وأصحاب املصاحل اآلخرين لتحقيق فرص
العمل هذه .سيساعد هذا على حتديد األجندة
اخلارجية:
أولويات عالقات أصحاب املصاحل  ،واملواضيع
اجلديدة املطلوب الدخول فيها واألجندة اجلديدة
لشركات األعمال.
 .3املخاطر اجلديدة للمراقبة والتعامل ،حسب
تصرفات أصحاب املصاحل اآلخرين ،وحسب املخاطر
اهلامة ذات العالقة املنبثقة عن املخاطر وحتليل البطاقة
الغريبة.
لقد بدأت الرحلة اآلن
ميثل هذا التقرير اخلطوة األوىل يف رحلة األربعني
( )40عاما .إنه دعوة ملزيد من احلوار ،ودعوة
للتصرف .إن التعاون واإلقناع والشجاعة تعترب
ضرورية لرؤية وتنفيذ التغيريات اجلوهرية املطلوبة لرخاء
طويل األمد بينما يتم حتقيق النجاح يف الظروف
احلالية.
سيحتاج قادة األعمال إىل أن يتوجهوا ويقودوا
العمل حنو القابلية لالستدامة ،وإننا ندعو كل القادة
السياسيني وقادة اجملتمع املدين باالنضمام إلينا يف
هذه الرحلة املثرية اليت حتمل الكثري من التحدي .

 .1فرص العمل اجلديدة املستمدة من رؤية عام
 2050للعقد التايل .يساعد هذا التعلم على وضع
أجندة داخلية للعمل :األولويات اإلسرتاتيجية ،وبناء
املهارات والقدرة  ،وتطوير العمل اجلديد وأولويات
احملفظة املمكنة.
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المراجع
االختصارات
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شكر وتقدير

االختصارات

المراجع

 )1جمموعة النقل اجلوي ATAG

 )11ريتشارد إتش تالر وكاس آر صن استاين .الوكزة :حتسني القرارات

 )18منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  ،OECDملخص السياسة،

دليل املبتدئني إىل الوقود احليوي للطريان2009 ،

حول الصحة والثروة والسعادة 2008 ،

، 2006

 )2احلافة النظيفة (كلني إيدج ) ،اجتاهات الطاقة النظيفة ،2009

 )12منظمة األغذية والزراعة  ، FAOاستثمار الزراعة املتزايد هام

)www.oecd.org/

2009

بالنسبة إىل مكافحة اجلوع

(dataoecd/03/27/37704120.pdf

 )3الوكالة الدولية للطاقة  ، IEAكما ورد يف صندوق البيئة العاملية،

)www.fao.org/tc/tci

 )19منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  ،OECDتشجيع تنمية

اقتصاد الكهرباء2008 ،

/whyinvestinagricultureandru

املشاريع الصغرية واملتوسطة  SMEاحلجم 2004 ،

 )4برنامج األمم املتحدة للتنمية  ، UNDPتقرير التنمية البشرية

(/en/

 )20بيانات البنك الدويل  ،الواردة يف جمموعة البنك الدويل ،تكنولوجيا

2006 ، 2006

 )13اقتصاد النظام البيئي ،والتنوع احليوي واملناخ  ، TEEBإصدارات

املعلومات واالتصاالت  ، 2009 ، ICTمفهوم القطاع غري الرمسي،

 )5ماكينزي ختطيط مستقبل مياهنا  :األطر االقتصادية للتوجيه حول

حديثة .2009 ،

)lnweb18.worldbank.org/eca/eca.

صنع القرار .2009 ،

 )41سوق النظام البيئي ،دفع خدمات النظام البيئي :مالمح السوق،

nsf/Sectors/ECSPE/2E4EDE5437

 )6ماكينزي ختطيط مستقبل مياهنا  :األطر االقتصادية للتوجيه حول

2008

87A0C085256A940073F4E4?Ope

صنع القرار .2009 ،

 )15شركاء البنية التحتية العاملية ،كيه يب إم جي ،كوهني أند ستريز،

(nDocument

 CRU )7وحتليل ألكوا. 2008 ،

يو يب إس ،منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ( ،)OECDدروري،

 )21مركز لويدز للتأمني األصغر ،التأمني يف الدول النامية :اكتشاف

 )8البنك الدويل ،تعليم البنات يف القرن احلادي والعشرين :املساواة بني

بوينج ،وزارة النقل األمريكية (ماكينزي أند كومباين سرييف).

الفرص يف التأمني األصغر2009 ،

اجلنسني ،والتمكني والنمو االقتصادي2008 ،

 )16االحتاد األورويب للتأمني وإعادة التأمني ( ،)CEAالتأمني األورويب

 )22بيانات البنك الدويل  ،الواردة يف جمموعة البنك الدويل ،تكنولوجيا

 )9وزارة الصحة األمريكية واخلدمات البشرية /وزارة التجارة األمريكية،

 ،حقائق أساسية2009 ،

املعلومات واالتصاالت  ، 2009 ، ICTمفهوم القطاع غري الرمسي ،

عامل يعاين من الشيخوخة2001 :

 )17محلة قمة االئتمان األصغر  ،تقرير محلة قمة االئتمان األصغر ،

)www.ifc.org/ifcext/media.nsf/

 )10جولدمان ساكس  ،جمموعة دول بريك ( BRICالربازيل وروسيا

.2007

_attachmentsByTitle/AM09

واهلند والصني) وما بعدها2007 ،

مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة (المجلس)
WBCSD
تؤسس رؤية عام  2050على املدخالت املستمدة من العديد من
تقارير (اجمللس)  .ملزيد من املعلومات حول أي جمال يتم مناقشته
يف هذه املطبوعة يرجى مراجعة قائمة املصادر املختارة أدناه.
الناس والقيم
التفكري عامليا ،والتصرف عامليا،2009 ،
االستهالك املستدام ،2008 ،
السيناريوهات العاملية .1997,2000-2050

(ICT/$FILE/AM09_ICT.pdf

املياه والطاقة والتغري املناخي 2009 ،
التكيف :إصدار خمتصر للعمل 2008 ،
األنظمة البيئية الزراعية  :حقائق وتوجهات2008 ،
العمل يف عامل املياه :سيناريوهات جملس األعمال العاملي للتنمية
املستدامة حول املياه حىت عام 2006 ،2025

االستثمار يف مستقبل ذو طاقة منخفضة الكربون يف العامل
النامي2007 ،
توجيهات السياسة حنو 2007 ، 2050
الطرق حنو عام  :2050الطاقة والتغري املناخي 2005 ،

األنظمة الصحية :حقائق وتوجهات تؤثر على قرارات األعمال

املباين

هذه األيام2006 ،

حتويل السوق :كفاءة الطاقة يف املباين2009 ،

الغابات
احلصول املستدام على املنتجات القائمة على األخشاب والورق،

كفاءة الطاقة يف املباين :حقائق شركات العمل – حقائق
وتوجهات2007 ،

2007

النقل

االقتصاد واحلوكمة

صناعة منتجات الغابات املستدامة  ،والكربون والتغري املناخي،

وسائل النقل للتطوير 2009 ،

تقييم النظام البيئي للشركات ،بناء حالة األعمال 2009 ،

2007

وسائل نقل عام  :2030مواجهة التحديات إىل االستدامة ،

مراجعة اخلدمات البيئية للشركات2008 ،
من التحدي إىل الفرصة :دور شركات األعمال يف جمتمع الغد،

الطاقة والكهرباء

2004

معاجلة التغري املناخي على الطبيعة – دراسات حالة للشركات

املواد

على استخدام األرض والتغري املناخي2009 ،

خارطة طريق تكنولوجيا االمسنت2009 ،

الغذاء واملياه

حنو اقتصاد منخفض الكربون2009 ،

ختفيض حاالت انبعاث الكربون حىت عام 2009 ، 2050

املياه لألعمال :املبادرات اليت تقود إىل إدارة مياه مستدامة يف

قوة التغيري2008 ،

إعادة تدوير اخلرسانة2009 ،

القطاع اخلاص 2009 ،

تأسيس سوق كربون عاملي2007 ،

إدارة هناية احلياة – موجز اإلصدار 2008 ،

2006
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اخلريطة الزرقاء سيناريوهات الوكالة الدولية للطاقة ()IEA
 BRICجمموعة دول بريك ( BRICالربازيل وروسيا واهلند والصني)
حبس وختزين الكربون
CCS
الطاقة الشمسية املركزة
CSP
الوكالة األوروبية للبيئة www.eea.europa.eu
EEA
منظورات تكنولوجيا الطاقة
ETP
منظمة األغذية والزراعة
FAO
 GHGغازات الغالف اجلوي
جيجا وات
GW
جيجاطن
Gt
إمجايل الناتج احمللي  GDPإمجايل الناتج احمللي
الوكالة الدولية للطاقة www.iea.org
IEA
صندوق النقد الدويل www.imf.org
IMF
 IPCCاهليئة احلكومية حول التغري املناخي www.ipcc.ch
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ICT
أنظمة النقل الذكية
ITS
 MSMEاملشاريع الدقيقة والصغرية واملتوسطة احلجم
 OECDمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي www.oecd.org
جزء يف املليون
PPM
 PPMVجزء يف املليون يف احلجم
تعادل القوة الشرائية
PPP
الفلطية الضوئية (فوتوفولتك)
PV
 RD&Dالبحث والتطوير والنشر
 REDDختفيض حاالت االنبعاث الناشئة عن إزالة الغابات وتعرية الغابات يف الدول النامية ()REDD
 +REDDختفيض حاالت االنبعاث الناشئة عن إزالة الغابات وتعرية الغابات يف الدول النامية ( +)REDDاحملافظة واإلدارة املستدامة.
 ROWبقية دول العامل
املشاريع الصغرية واملتوسطة
SME
ثاين أكسيد الكربيت
SOx
 TEEBاقتصاد النظام البيئي والتنوع احليوي www.teebweb.org
األمم املتحدة
UN
 UNDPبرنامج األمم املتحدة للتنمية www.undp.org
 UNEPبرنامج األمم املتحدة للبيئة www.unep.org
 UNFPAصندوق األمم املتحدة للسكان www.unfpa.org
 WBCSDجملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
 WEOنظرة على الطاقة العاملية www.worlenrgyoutlook.org
 WHOمنظمة الصحة العاملية www.who.int
 WRIمؤسسة املوارد العاملية www.wri.org
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مسرد المصطلحات

التنوع احليوي biodiversity

جمموعة كائنات حية من مجيع املصادر مبا يف ذلك األرضية والبحرية والنظام البيئي املائي باإلضافة إىل التجمعات البيئية اليت تكون جزءا منها .وهذا يشمل تنوع
األنواع ،يف النظام البيئي.

وقود املستحاثات fossil fuels

وهو عبارة عن وقود يعتمد على الكربون الذي يتجمع يف املستودعات اجليولوجية على مدى فرتات طويلة ،مبا يف ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

املياه العذبة freshwater

وهذه بشكل طبيعي يكون فيها نسبة أمالح قليلة أو تكون مقبولة للمعاجلة إلنتاج مياه الشرب منها.

مسرد المصطلحات

القدرة احليوية biocapacity

قدرة جمال منتج حيوي معني على إنتاج مواد متجددة واستهالك نفاياته

األمور اخلارجية externalities

األمور اخلارجية  -وهذه تشري إىل فرض تكاليف ليست واردة يف األسعار ،وهذه التكاليف تكون مقابل اخلدمات املقدمة.

هكتار عاملي  )gha( global hectareمساحة إنتاجية موزونة تستخدم يف معرفة القدرة احليوية لألرض وطلب القدرة احليوية (األثر البيئي).

الوقود احليوي biofuels

وقود ينتج من حماصيل ومواد ونفايات حيوية  ،الوقود احليوي الرئيسي يتكون من الديزل الذي ميكن احرتاقه حتت الضغط ،يف حمركات الديزل ،وأاليثانول احليوي
الذي ميكن احرتاقه بشرارة إشعال مبحركات (اجلازولني أو البرتول)

األراضي الزراعية green field

قطعة أرض شبه قروية عادة تكون غري متطورة إال لالستخدام الزراعي ،خصوصا اليت تعترب كموقع لتوسيع التعمري احلضري

كتلة الوقود احليوي biomass

مواد حيوية تستخدم كمصدر للطاقة احلرارية وتشمل جمموعة من حماصيل الطاقة كالذرة وفول الصويا والسكر والبوص والعشب باإلضافة إىل النفايات الزراعية
وبقايا الغابات واملواد احليوانية .ميكن استخدام جمموعة الوقود احليوي للتحويل إىل وقود سائل مثل االيثانول وامليثانول والديزل احليوي والكهرباء واهليدورجني.

غازات الغالف اجلوي

( )GHGالغازات املوجودة يف الغالف اجلوي اليت متتص وتعيد انبعاث األشعة حتت احلمراء .هذه الغازات حتدث بسبب العمليات الطبيعية والبشرية .أكرب

اإلنتاجية احليوية bioproductivity

كمية االنتاجية احليوية املطلوبة لتجديد املوارد احليوية لالستخدام البشري (األغذية واألخشاب اخل) واستهالك نفاياهتا (بصفة رئيسية لتعويض انبعاث ثاين أكسيد
الكربون من استخدام الطاقة)

)GHG( greenhouse gas

غازات للغالف اجلوي خبار املاء  .هناك غازات رئيسية أخرى ( )GHGتشمل ثاين أكسيد الكربون ،وأكسيد النيرتوجني ،وامليثان ،واألوزون ،و.CFCs

الثورة اخلضراء green revolution

اسم أعطاه مدير الوكالة األمريكية للتعمري الدويل  ،ويليام جود ،يف عام  8691إىل الزيادة املثرية يف إنتاجية احملاصيل أثناء الربع الثالث من القرن العشرين،

احلد والتجارة cap and trade

وهذه معروفة أيضا باملتاجرة باالنبعاث ،وهي توجه إداري يستخدم ملكافحة التلوث من خالل تقدمي حوافز اقتصادية لتحقيق خفض حاالت االنبعاث امللوثة.
تضع السلطة املركزية عادة حدا أو غطاءا على كمية املواد امللوثة اليت قد تنبعث .تصدر الشركات أو اجملموعات األخرى تصاريح انبعاث ويطلب منها أن متسك

مؤشر التطور البشري

يعترب مؤشر التطور البشري ملخص ملؤشر مركب يقيس متوسط إجنازات البلد يف ثالث نواحي أساسية من التطور البشري :الصحة ،واملعرفة

human development

ومستوى املعيشة الطيب .تقاس الصحة بتوقع حياة املواليد ،وتقاس املعرفة بربط معدل تعليم الكبار ومعدل إمجايل التسجيل يف التعليم االبتدائي والثانوي والثالثي.

)HDI( index

ومستوى املعيشة حسب إمجايل الناتج احمللي  PDGللفرد (  PPPدوالر).

بعدد يعادل املسموحات اليت متثل حق انبعاث كمية معينة .إمجايل الكمية للمسموحات جيب أن ال تزيد عن الغطاء ،أي أنه يتم حتديد إمجايل حاالت االنبعاث
بذلك املستوى.
وهذا تعبري طويل بديل عن حاالت انبعاث ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي حيث يتم حبسها كمصدر النبعاثها وختزينها .يتضمن ختزين الكربون
حبس وختزين الكربون
 carbon capture and storageاجليولوجي نفث ثاين أكسيد الكربون يف الطبقات اجليولوجية حتت سطح األرض.
()CCS
انبعاث الكربون carbon emission

يلوث مواد الكربون حبيث تنبعث يف الغالف اجلوي  ،أي :ثاين أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون الناتج عن حمركات السيارات والعمليات الصناعية.

الكربون احملايد carbon neutral

عدم انبعاث كربون يف الغالف اجلوي.

carbon sequestration

ختزين طويل املدة للكربون الذي حيتوي على مواد حتتوي على كربون وذلك يف مستودعات ختزين مثل الغابات والرتبة واحمليطات.

فصل  /عزل الكربون
إعادة تدوير الدائرة املغلقة
closed-loop recycling

صفر صايف net zero
الغابات األولية primary forests

غابات من فصائل األشجار احمللية  ،حيث ال يوجد أي جمال لرؤية واضحة لألنشطة البشرية وليس هناك أي إزعاج للعمليات البيئية.

املرونة resilience

القدرة على التعامل مع التغيري واالستمرار يف التطور.

اخلشب الدائري round wood

خشب طبيعي بلحاء أو بدون حلاء .وقد يكون دائري أو منفصل تقريبا أو مربع أو بأشكال أخرى.

مبىن ذكي  /مباين ذكية

األعمال احلالية اليت تعرف املبىن الذكي تركز على العديد من األنظمة الثانوية – التحكم يف البيئة ،االتصاالت  ،الكهرباء واملواد اجلديدة من الشركات الصانعة

smart buildings

املوضحة على أهنا «ذكية» .مجيع هذه األنظمة الثانوية ترتكز أو تتجمع للوصول إىل اهلدف املشرتك اخلاص بتخفيض التكلفة التشغيلية للمبىن ولكن مازالت

نظام إنتاج يتم فيه استخدام نفايات عملية من العمليات يف تصنيع منتج آخر.
( ،)CSPالطاقة الشمسية املركزة وهذه أنظمة تستخدم العدسات أو املرايا وأنظمة تتبع تقوم برتكيز اجملال األكرب من أشعة الشمس يف حزمة صغرية .وبالتايل يتم
أجزاء نقل الطاقة من احملرك إىل العجالت.

اآلثار البيئية  ecological footprintقياس الطلب البشري على النظام البيئي لألرض .وهو يقارن الطلب البشري مع إعادة توليد القدرة البيئية لكوكب األرض  ،وهذا ميثل مساحة البحار واألرض
استخدام الضوء املركز كمصدر للحرارة حملطة الطاقة التقليدية أو أسطح الفوتوفولتك  PVاملركزة.
النظام البيئي ecosystems

life cycle assessment

التحري وتقييم اآلثار البيئية ملنتج معني أو خدمة معينة بسبب وجودها.
تعبري عام يطبق على استخدام املباين باستهالك الطاقة صفر صايف وصفر إنبعاثات الكربون سنويا.

تسعري القيمة احلقيقية

(solar power )CSP
حمرك قطاري Drive trains

تقييم دورة احلياة

حتتفظ بأقصى حد من الكفاءة لساكين املبىن ،الذي يشمل البيئة الداخلية املطلوبة.

الطاقة الشمسية املركزة
concentrating

خصوصا يف كثري من البلدان الفقرية نتيجة للتطورات املتكاملة يف جينات وتربية النباتات ،وإنتاج احملاصيل ،ومكافحة احلشرات واألمراض.

true-value pricing

تسعري يتكون من الكلفة الكاملة وفوائد املنتج  /اخلدمات – االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

املياه االفرتاضية virtual water

املياه املستخدمة يف إنتاج البضائع واخلدمات.

مياه النفايات wastewater

املياه اليت ليست هلا قيمة فورية للغرض الذي استخدمت من أجله أو الذي أنتجت بسببه بسبب نوعها وكميتها أو زمن احلدوث .ومع هذا ،فإن مياه النفايات
من مستخدم ميكن أن تكون مصدر طاقة ملستخدم يف مكان آخر .ال تعترب مياه التربيد مياه نفايات.

كفاءة الوقود well-to-wheel

حتليل دورة حياة معينة لكفاءة الوقود املستخدم يف النقل على الطرق.

جمموعة كائنات حية تعيش يف بيئة كنظام مستقل ،مبا يف ذلك النباتات واحليوانات واألمساك والطيور والكائنات الدقيقة واملياه والرتبة والناس.

خدمات النظام البيئي
ecosystems services

الفوائد اليت حيصل عليها الناس من النظام البيئي  ،وهذه تشمل خدمات التزويد مثل األغذية واملياه وتنظيم اخلدمات مثل تنظيم الفيضانات واجلفاف وتعرية األرض
واألمراض ،وخدمات الدعم مثل تكوين الرتبة وتدوير املواد املغذية ،واخلدمات الثقافية مثل الفوائد الرتفيهية والروحية والدينية والفوائد األخرى غري املادية
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شكر وتقدير

المندوبين الرئيسيين لشركة المشروع
الرؤساء املشاركني يف املشروع
ألكوا
برايس ووتر هاوس كوبرز  PWCإل إل يب  ،حمامون
ستوربراند إيه إس إيه
سنجنتا انرتناشونال إيه جي

حممد أ .الزيدي
صمويل إيه ، .دي بيازا جونيور
إيدار كرويتزر
مايكل ماك

مندويب جمموعة العمل باملشروع
أ كسنتشر
ألكوا
أالينس إس.ئي
أكسيلور ميتال إس.إيه.
شركة بوينج
شركة ديوك إينريجي كوربوريشن
شركة ئي أون إيه جي
إسكوم هولدجنز ليمتد
إيفونك إنداصرتيز إيه جي
فالك جروب
فورتوم كوربوريشن
جي دي إف سويز
جروبو نوفا إس إيه
هولسيم ليمتد
إنفوسيس تكنولوجيز ليمتد
أوزاكا غاز كومباين ليمتد
برايس ووتر هاوس كوبرز إل إل يب PWC
ذي بروكرت أند جامبل كومباين
ريو تنتو يب إل سي
رويال فيلبس الكرتونيكس إن يف
سوين كوربوريشن
ستوربراند إيه إس إيه
سنجيتا انرتناشونال إيه جي
ذي طوكيو إلكرتيك باور كومباين إنك
تويوتا موتور كوربوريشن
يوميكور
فاتنفال إيه يب
فولكسواجن إيه يب
ويرهاوزر كومباين

برونو بريتون  ،مارك سبيلمان ،بيرت السي
جاكلني أوبرايان ،فيشال سيت
ماركو ويلينيوس
أرميل جويت  ،لوسيانو بيلليين
ديفيد ليوهناردي ،مارك أوجستينيفيتش
أندرو ريتش
إيريك براندمسا
ليو دوالميين ،ويندي بولتون
ديلتيف كالوس ،وولفجانج بريغستاين
شيارا فالينيت
كاروال تري هلتينن ،ماريا باتريو كارنكاري
لوك دميولني ،ستيفان كوير
لويد متربليك
جريارد بوص
فيناي راو
يوشريو ياماجوتشي
جيوف لني ،نيكوالس جيه بل ،تس ماتيو
بيرت هوايت
باولو كيسلر
دوروتيا سيبود
هيدميي توميتا ،يونكو ليزوكا
إيلني مرييت مريميل-جوهانسن ،جي نيسي ،ستينا بيلنجر
جوناثان شوهام ،جوان جونزاليز –فالريو
يوشيهارو تاشيبانا
ماسايو هاسيجاوا ،ستيفان هريبست
جاي إيثيار ،لوك جيلينس
جوران سفينسون
دانيل-ساسكا روت ،جورج بومي
بوب إيونج ،دونالد هيد ،فنكاتش كومار
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هناك الكثريين ممن سامهوا يف مشروع رؤية عام
 2050أثناء الثمانية عشر ( )18شهرا املاضية .وقد
أعطوا وقتهم بسخاء ،وسامهوا بآرائهم املهنية ،وقاموا
بإخراج هذا التقرير مبهارة.

ونورد فيما يلي املسامهون الرئيسيون  .إضافة إىل
ذلك ،استدعت شركات املشروع خربة الكثري من
الناس العاملني ضمن مؤسساهتم اخلاصة .وهؤالء
األفراد مل يتم ذكرهم هنا ولكنهم قدموا معلومات
ورأي ودعم آخر.

كما أن الكثري من أصحاب املصاحل قدموا استشارات
وتعليقات قيمة يف ورش العمل ،واحلوارات ،والندوات
األخرى.
إىل كل املسامهني – الذين مت ذكرهم والذين مل يتم
ذكرهم هنا – نعرب عن خالص شكرنا.

المشاركون
ليد كونسلتانت
مستشا ر
مؤلفون
مصور  /مركب

جيد ديفز
أجنيال ولكنسون ،جامعة أكسفورد
براديل آر .فيشر ،لويد متربليك
روبرت هورن

مشاركون خرباء آخرون
أالينس فور جلوبال صستينابيليت ،شاملرز يونيفريسيت أوف تكنولوجي (أندرز ماريب ،بيجورن جان مالربت ،إيون أو بروين  ،فيليب جونسون ،جريج موريسون ،ماجدالينا
سفانسرتوم ،مرييت بولك) ،ماساشوسيتس إنستيتيوت أوف تكنولوجي ( ديفيد ماركس ،سارة سلوتر ،ستيفن كونورز) ،سويس فيدرال إنستيتيوت أوف تكنولوجي
«املعهد السويسري االحتادي للتكنولوجيا يف زيوريخ» (كريستني براتريش ،بيرت إدواردز) ،جامعة طوكيو (كنسوك فوكوشي) ،جلوبال فوت برنت نت وورك (ديفيد مور،
جينيفر متشل ،ماتس واكريناجل ،ستيفن جولد فنجر ،سوزان برينس ،ويلي دي باكر) ،برايس ووتر هاوس كوبرز  ، PWCيو كيه (اقتصاد جزئي).
المشاركون في الحوارات اإلقليمية لرؤية عام 2050
بيجنج وشنغهاي
بوغوتا
بوينس أيرس
جالند مع آي يو سي إن		
هراري
هونج كونج
اسطنبول
جوهانسبريغ
كراتشي
كواال ملبور
لندن
مابوتو
موسكو
نيودهلي
		
أوسلو
ساو باولو
الشارقة
طوكيو

حوارات وورش العمل اإلقليمية لرؤية عام 2050
لقد مت تنظيم حوارات وورش عمل رئيسية ضمن
املشروع يف معظم املناطق يف العامل .كان اهلدف
ضمان أن تعكس نتائج رؤية عام  2050املنظور
العاملي.
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رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

املندوبني احملليني يف شركات املشروع
شركاء الشبكة اإلقليمية يف دبليو يب سي إس دي
برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
يب سي إس دي الصني
يب سي إس دي كولومبيا (سي ئي سي أو دي ئي إس) جروبو نوفا ،ستوربراند ،دبليو يب سي إس دي
برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
يب سي إس دي األرجنتني (سي ئي إيه دي إس)
هوليسيم ،سنجيتا ،دبليو يب سي إس دي
دبليو يب سي إس دي
يب سي إس دي زمبابوي
برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
اجمللس البيئي لشركات األعمال ،هونج كونج
برايس ووتر هاوس كوبرز  ، PWCذي بروكرت أند
يب سي إس دي تركيا
جامبل كومباين
أكسنتشر ،إسكوم هولدجنز ليمتد
مبادرة شركات األعمال الوطنية ،جنوب أفريقيا
دبليو يب سي إس دي
يب سي إس دي الباكستان
برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
يب سي إس دي ماليزيا
برايس ووتر هاوس كوبرز  ، PWCدبليو يب سي
يب سي إس دي اململكة املتحدة
إس دي
دبليو يب سي إس دي
أف ئي إم إيه موزامبيق
ألكوا ،دبليو يب سي إس دي
سنيجريي ديفيلومبنت ،روسيا
إنفوسيس تكنولوجيز ليمتد ،دبليو يب سي إس دي
إحتاد الصناعة اهلندية ،اهلند
ستوربراند إيه اس إيه دبليو يب سي إس دي
برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
يب سي إس دي الربازيل (سي ئي يب دي إس)
برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
يب سي إس دي اإلمارات العربية املتحدة
اوزاكا غاز ،سوين ،يت ئي يب سي أو ،تويوتا ،دبليو
نيبون كيدانرين اليابان
يب سي إس دي

تبني اخلريطة املوضحة هنا املناطق اليت شاركت يف
هذه العمل التعاوين اجلبار واجملهود اإلنتاجي – الذي
أصبح ممكنا من خالل دعم شركاء شبكة

جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة اإلقليمية
وجمموعات أصحاب مصاحل متنوعني آخرين.
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يضم جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
(اجمللس)  200 WBCSDشركة عاملية
مع التزام مشرتك بالتنمية املستدامة يف
النمو االقتصادي ،والتوازن البيئي والتقدم
االجتماعي .لقد جاء أعضاؤنا من أكثر من
 36دولة و 22قطاع صناعي كبري .لقد استفدنا
أيضا من شبكة عاملية مكونة من  60جملس
عمل وطين وإقليمي ومؤسسات مشاركة.
إن مهمتنا هي تقدمي قيادة عمل كحافز
للتغيري حنو التنمية املستدامة  ،ودعم رخصة
العمل كي تعمل وتبدع وتنمو يف العامل حبيث
يتم تكوينها بشكل متزايد من خالل مسائل
التنمية املستدامة .

قيادة العمل:
لنكون قادة عمل ندافع عن التنمية املستدامة .

لقد مت نشر هذا التقرير باسم جملس األعمال العاملي
للتنمية املستدامة (اجمللس) .وهو نتيجة جمهود تعاوين
استمر  18شهرا بني مندويب  29شركة من الشركات
األعضاء ،تدعمها سكرتارية جملس األعمال العاملي
للتنمية املستدامة (اجمللس) .مثله مثل املشاريع
األخرى اليت نفذها جملس األعمال العاملي للتنمية
املستدامة (اجمللس)  ،فإن مشروع رؤية عام 2050
تضمن جمموعة كبرية من أصحاب املصاحل يف أماكن
حول العامل .وقد مت تطويره بالتعاون واالستشارة
الوثيقة مع أعضاء املشروع واستشاريني /مستشارين
عديدين آخرين ،ومتت مراجعة التقرير من قبل أعضاء
املشروع لضمان املوافقة على اآلراء الرئيسية .ومع
هذا ،فإن هذا ال يعين أن كل شركة عضو بالضرورة
توافق على كل ما جاء يف التقرير .وإن استخدام
التقرير واالعتماد عليه يكون بناء على اختيار القراء.

تطوير السياسة:
املساعدة على تطوير السياسات اليت تعمل على
إجياد ظروف إطار عمل ملشاركة شركات األعمال يف
التنمية املستدامة .
حالة األعمال :
تطوير وتشجيع حالة األعمال للتنمية املستدامة .
أفضل الممارسات :
عرض مشاركة شركات األعمال يف التنمية املستدامة
واملشاركة بأفضل املمارسات بني األعضاء.
االنتشار العالمي:
املشاركة يف مستقبل مستدام للدول النامية والدول
اليت هي يف طور التحول.
www.wbcsd.org

مشاركون آخرون في رؤية عام 2050
أفراد :آل فرينانديز ،ألكس سوجونج-كيم بانج ،أليكساندر باسن ،أماندا إيليس ،أنطوين كلينتهوس ،أنوباما موريت ،أرين جون إيساكسن ،باري كارن ،سيلينا ريليو،
شارلز آيسالند ،سي إس كيانج ،هاردن تبس ،هنرت لوفنس ،جان باكلز ،جني فرانسواز مانزوين ،مجيله حممود ،جريوم الفلي ،جون هوكس وورث ،جوش نويلز ،كشيتيج
منجالين ،برييت بينشا ،راجيف شاه ،روبرت شوك ،روهيت كيه إن شينوي ،سارة ديكيش ،سريكانت نادمهوين ،يو آر إس زوربرجين ،فيجاي راجان
شركات :إميريجنج وورلد فورام /نيو أجنلز
سكرتارية المشروع
الفريق األساسي
بري ساندبريغ
جنمة خان
يل يل ليونج

عناوين المسئولين عن مشروع رؤية عام 2050
مدير املشروع :بري ساندبريغ

مدير املشروع
مدير املشروع (مت انتداهبا من شركة أكسنتشر).
مدير املشروع (مت انتدابه من برايس ووتر هاوس كوبرز )PWC

sandberg@wbcsd.org

مساعد املدير :كيجا كومر

kummer@wbcsd.org

موظفون مقيمون عاملون لدى إدارة جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة
أنوك باسكوير دي ديو ،شرييل هكس ،دانيل كاربنرت سربوجنلي ،كاترين مادن ،كيجا كومر ،نور شعبان ،بيدرو مورا ،فيليب رويشلن ،فرق جمال الرتكيز يف جملس األعمال
العاملي للتنمية املستدامة.
املساعدون يف البحث
ديريك وارنك ،إيون أو بروين ،أوليفييه فيالسا ،مسانتا جوزيف ،ستيف وانج ،سوزان كني.
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حقوق الطبع حمفوظة جمللس األعمال العاملي للتنمية
املستدامة (اجمللس)  ،فرباير 2010
رقم 8-56-940388-3-978 : ISBN
تصميم :سريفسز كونسبت
الصور :آي ستوك ،فليكر  ،photos.comيو إن
إف يب إيه ،درميز تامي ،ستورا إنسو ،تيتان ،أرسيلور
ميتال ،شل ،البنك الدويل
املطبعة :أتار روتو بريس إس إيه ،سويسرا  .مت الطبع
على ورق حيتوي على  %40من احملتوى الذي مت
تدويره و %60من مواد غابات معتمدة (إف إس سي
و يب ئي إف سي) .خايل من الكلور بنسبة ،%100
وحائز على شهادة اجلودة العاملية إيزو . 14001

مدير املشروع :جنمة خان

khan@accenture.com

مدير املشروع :يل يل ليونج

li.li.leong@my.pwc.com

للمزيد من املعلومات واملصادر حول مشروع رؤية عام  ،2050يرجى زيارة موقعنا على شبكة االنرتنتhttp://www.wbcsd.org/web/vision2050.htm :

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

رؤية عام : 2050جدول األعمال اجلديد لشركات األعمال

شكر وتقدير

ن ب ذة عن مجلس األعمال العالم ي للتنمي ة
المستدامة (المجلس) WBCSD

هدافنا تشمل ما يلي:

التنصل من المسئولية

سكرتارية مشروع رؤية عام 2050
 4شيمن دي كونشس
سي اتش 1321-كونشس -جنيف
سويسرا
مكتب جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة يف
أمريكا الشمالية
 1744آر سرتيت إن دبليو
واشنطن ،دي سي 20009
الواليات املتحدة األمريكية
مكتب جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة يف
بروكسل ببلجيكا
عناية اوميكور
بروك سرتات 31
يب 1000-بروكسل
بلجيكا

تليفون0031 839 22)0( 41+ :

بريد الكرتوينinfo@wbcsd.org :

فاكس31 31 839 22)0( 41+ :

املوقعwww.wbcsd.org :

تليفون45 77 420 202 1+ :

بريد الكرتوينwashington@wbcsd.org :

فاكس62 16 265 202 1+ :

بريد الكرتوينbrussels@wbcsd.org :

