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ة في بیروتالمنتد افتتاح مؤتمر  بیر العري للبیئة والتنم   حضور عري ودولي 

ر  ةیمستعد لتغیالجمهور : "أفد"تقر ومات مقصرة ر عاداته االستهالك   والح
  

  2015/ 16/11بیروت 

ة (أفد)، العري للبللمنتد السنو الذ تم إطالقه في افتتاح المؤتمر أظهر تقرر "االستهالك المستدام"  یئة والتنم
ا  س ألسعار الماء  متوازن الأن الدعم غیر تشرن الثاني (نوفمبر)،  17إلى  16من في بیروت المنعقد في فندق فین

ة والطاقة والغذاء  التبذیر والهدر،أنما على شجع في المنطقة العر ة تتسم  الضرورة  استهالك ساعد  على وال 
اء. في المئة من أموال  90یذهب نحو  إذ تخفیف العبء عن الفقراء، واضحًا إلى لكن هناك اتجاهًا الدعم إلى األغن

حیث تغییر  ة بدأت هذا النمط،  ة تطبی ست دول عر ل أضاف التقرر لنظام دعم األسعار. إجراءات إصالح أن 
ة برامج  ة.في العادات جذر مع تبدیل ما لم تتراف لن تجد البیئة رعا   االستهالك

مثلون  48مندوب من  600شارك في المؤتمر نحو  مؤسسة من القطاعین العام والخاص والمنظمات  180دولة، 
ه نحو  شارك ف ما  حاث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم.  ة ومراكز األ ة والدول م ًا  40اإلقل طال

ًا  اً  12من جامع ادرة "قادة المستقببلدًا عر ة.، في إطار م  ل البیئیین" التي یرعاها المنتد العري للبیئة والتنم
انت    هیئة البیئة في أبوظبي الشرك الرسمي في مؤتمر "أفد".و

ان بین الحضور  س و ، ووزر البیئة محمد المشنوق ممثًال رئ ه بر س مجلس النواب نب اسین جابر ممثًال رئ النائب 
س وزراء امجلس الوزراء تمام سالم،  تور عدنان بدران، رئ ، أرتیور نظراناللبناني ووزر الطاقة ألردن الساب الد

س لجنة  تور جعفر عبدهللا، ورئ ة في السودان الد ووزر البیئة األردني طاهر الشخشیر، ووزر الدولة للثروة الحیوان
س، ومجموعة من تور علي الطخ اه والبیئة في مجلس الشور السعود الد الوزراء والنواب  الزراعة الم

ر ، ووزر الزراعة الساب فوالدیبلوماسیین تور محمود الدو مي للفاو عبدالسالم ولد ي األردن الد ، والممثل اإلقل
تور  مي لبرنامج األمم المتحدة للبیئة الد ارمال، والمدیر اإلقل ارلو س مي لبرنامج الغذاء العالمي  أحمد، والمدیر اإلقل

اد أبومغلي. وحض بیر من  رت وفود من صنادیإ ة، وعدد  ة العر ات والهیئات التنم رجال األعمال ورؤساء الشر
ة. وشارك أساتذة وطالب من  ة. 28األعضاء في المنتد العري للبیئة والتنم  جامعة عر

ر أنماط االستهالك   تقر

ة" في سلسلة وهو الثامن  ،االستهالك المستدام تقررشیر  إلى أن قبول المستهلكین صدرها "أفد"، التي "البیئة العر
قى التغییر  اسات االستهالك المستـدام موضع التنفیذ. فإذا خفف المواطن العري، مثًال، ی ًا لوضع س شرطًا أساس
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ن توفیر  17في المئة، من  25معدل استهالك اللحـوم الحمراء  م ًا،  بلیون متر  27یلوغرامـًا للفـرد في السنة حال
یلوغرام واحد من اللحم یتطلب  ار أن انتاج  اه، على اعت عب من الم اه. 16م ًا من الم ع   مترًا م

ة االستهالك، بل في التحّول إلى أصناف أخر أقـل  م س دائمًا في تخفیف  ومن أهم استنتاجات التقرر أن الحل ل
البیئة  جة من النفط والفحم إلى ، أو من الكهراء المنتضار مثالً من اللحم إلى السمك والحبوب والخ والصحة،ضررًا 

ه أن استهالك » أفد«طاقة الشمس والراح. وقد أید استنتاجات  ة وف تقرر حدیث صدر عن منظمة الصحة العالم
ة  السرطان بنس ة  بیرة من اللحم األحمر واللحوم المصّنعة قد یزد االصا ات   في المئة. 18م

مد استعداد من أجل معرفة الذ أجراه "أفد" العري الرأ العام استطالع نتائج جیب صعب "أفد" نأمین عام وعرض 
ة،الناس  ًا. وقد وجد االستطالع أن  22ألف مشارك من  31استقطب والذ  لتبدیل عاداتهم االستهالك بلدًا عر

ان هذا و  ،الجمهور العري على استعداد لكي یدفع أكثر لقاء الكهراء والوقود والماء ة، اذا  لتغییر عاداته االستهالك
ة البیئة. وعبرت أكثرة تجاوزت  ة الموارد وحما ة  80ساهم في رعا في المئة عن قبولها بتغییر في العادات الغذائ

الدجاج والسمك، وزادة استهالك الخضار والفاكهة قول وأصناف الطعام، مثل استبدال اللحم األحمر  ، التي هي وال
ة. وأظهر االستطالع اهتمامًا أفضل ل ة وأسعار مناس اف ات  م لبیئة والصحة معًا، شر توفیر األصناف البدیلة 

فاءة الطاقة، إذ قال أكثر من  ین نصف متزایدًا  إن مستو استهالك الكهراء والوقود هو الشر األساسي المشار
ارة. والالف ة أو للس ارهم لألجهزة المنزل م اخت ح بیرة وصلت الى الذ  ة  عض البلدان  99ت أن غالب في المئة في 

ة، وأن وضع البیئة في بلدانها تدهور خالل السنین  ة لمعالجة المشاكل البیئ ه الكفا ومات ال تعمل ما ف تعتقد أن الح
 العشر األخیرة.

قى بیروتبدران:    ست

ة افتتح  لمة ترحیب س مجلس المؤتمر  تأمناء "أفد" من رئ صدر تقرر "أفد" عن  الذ قال:ور عدنان بدران الد "
فاءة الر  اه، و ة األعلى في العالم في استهالك الطاقة والم عض البلدان العر االستهالك المستدام في وقت ما تزال 

ادرات لتعزز الكفاءة واالستثمار في الطاقة ا عض الم اه هدرًا"، منوهًا ب ة إذ یذهب أكثر من نصف الم لمتجددة. سلب
ة ترفض التقاعس  قى بیروت مدینة ح عد سنتین، قال بدران: "ست وعن عودة المؤتمر السنو للمنتد إلى بیروت 

اة والحرات والعمل . والشرنقة ه، وقد علمتنا بیروت وعلمنا لبنان عش الح ة ورادة وٕابداعات شع فلبنان حّي بدینام
ادات ة".الدؤوب مهما بلغت الخالفات بین ق اس  ه الس

 

  صالح البیئياإلصعب: 

ستمر في السعي لجعل البیئة وٕادارة الموارد 2015لسنة "أفد" تقرر أعمال نجیب صعب وقدم  . فأكد أن المنتد "
ان المنطقة الهرب من واجب  ع س ستط ل الحروب والنزاعات لن  ة، ألنه رغم  قاء العر ارات ال ًا في خ جزءًا أساس

اة نفسها". وأوضح أنه "في حین منعت األوضاع السائدة الحفا على الر  عي وتنمیته لضمان استمرار الح أسمال الطب
الكامل لسنة  عض البرامج  ". وعدّ 2015في المنطقة تحقی  د أعمال ، تم تجاوز األهداف المحددة لبرامج أخر
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ة ا ة والتوع اسات واالقتصاد األخضر والتر زًا على دور "أفد" في المنتد في مجال إصالح الس ة، مر لبیئ
بیر في الموارد". اه "التي تؤد إلى هدر  اسات دعم أسعار الطاقة والم ة لس  االصالحات التي بدأتها ست دول عر

 غانم: برامج البنك الدولي

س ألقى  تور حافظ غانم، نائب رئ اوشمال لشرق األوسط منطقة الالدولي البنك الد ة أفرق س لمة رئ ز فیها ،  على ر
ل األخضر،  ة مساعدة ووجهة نظر البنك الدولي التمو ف ات التي تواجههاالمنطقة شان   .في التغلب على الصعو

فًا أن عمل البنك الدولي في لبنان تأثر في  اسي، مض فلفت إلى تأثیر التدهور البیئي على االستقرار االجتماعي والس
عدم قدرة البرلمان عد موافقة البرلمان األسبوع  الفترة األخیرة  ستأنف  على إقرار المشارع والقروض. لكن هذا العمل س

ة. سر ومشروع للبیئة، وثمة دراسات لمشارع مستقبل ما فیها مشروع سد    الماضي على ثالثة مشارع، 

قة بین التدهور البیئي وعدم االستقرار االجتماعي واالقتصاد المنتد العري وأكد غانم على العالقة الوث ، منوهًا 
ة  ة إلى  ةالذ یخل اندفاع"للبیئة والتنم ات البیئ ل التحد ة نحو مستقبل أكثر استدامة، بتحو في المنطقة العر

ة جیدة"."فرص ة الجیدة هي تنم ة البیئ فًا: "الرعا   ، مض

عتمد خمسة مؤشرات لإلجهاد البیئي في المنطقة ة وأوضح غانم أن البنك الدولي  . أوًال، من الواضح أن البلدان العر
ًا،  ة. ثان اه العذ ات والنفط والهواء النظیف والم ما في ذلك الغا ه اقتصاداتها،  عي الذ تعتمد عل تبدد رأسمالها الطب

ة جدًا، وتقدر بنحو   في المئة في 4في المئة من الناتج المحلي االجمالي في تونس، و 2لفة التدهور البیئي عال
فة في المئة في العراق 6، وأكثر من في المئة في مصر 5لبنان، و اه النظ ة انخفض . ثالثًا، توافر الم في  42بنس

ة 1992المئة منذ العام  عًا، ازداد عدد الناس الذین یتنفسون هواء ملوثًا بنس ، 1990في المئة منذ العام  50. را
عز  ات في المنطقة  8و ع الوف ة هي األكثر حرارة في في المئة من جم إلى تلوث الهواء. خامسًا، المنطقة العر

  العالم، وهي تواجه أقسى تأثیرات تغیر المناخ.

  والماءاستهالك الغذاء وأنماط الرأ العام العري 

ة  س م عبدالجلیل، المحرر المستدام حول االستهالك لتقرر "أفد" النتائج الرئ تور ابراه في قرر، المشارك للتقدمها الد
تور التي شارك األولى الجلسة  تور جعفر عبدهللا وزر الدولة وزر البیئة األردنيالشخشیر طاهر فیها الد ، والد

ة في السودان تور عماد عدلي وزر البیئة في لبنان، ، ومحمد المشنوق للثروة الحیوان المدني ممثل المجتمع والد
ة للبیئة والالمنس  ة العر ة.العام للش   تنم

ة أنما وتناولت الجلسة  یف استهالك الغذاء الثان تور عبدالكرم تؤثر على البیئة. أدارها والماء و بیر صادق الد
تي في الصندوق االقتصادیین  ة الكو ة االقتصاد ة، للتنم تور العر إدارة منس برنامج الزار ولید وشارك فیها الد

ة  تورة الخلیج العري، في جامعة الموارد المائ ة عمیدة حوال نهال والد ة العلوم الزراع ة في ل الجامعة والغذائ
ة في بیروت،  مي المدیر العام المساعد ولد أحمد وعبدالسالم األمیر ة لمنظمة والممثل اإلقل . والزراعة (فاو)األغذ

تور  وعل على النتائج ة الللثروة وزر الدولة أحمد عبدهللا جعفر الد  في السودان.حیوان

فاءة الطاقة الطاقة المتجددة  اسات و   دعم األسعاروس
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فاءة للطاقة المتجددة الجلسة الثالثة خصصت  تور على إدارة والتأثیر الطاقة و م االستهالك. أدارها الد ابراه
ار خور  یهاف الخلیج العري، وشاركواألستاذ في جامعة "أفد" المشارك لتقرر عبدالجلیل، المحرر  ز ب مدیر المر

لیورت ش وابرولحفظ الطاقة، اللبناني  ا الشرق األوسط  إلكتركجنرال في مدیرة التسو ش ا.وأفرق   وتر

عة وتمحورت  اسات حول تأثیر الجلسة الرا تور  االستهالك،على أنما دعم األسعار س علي وشارك فیها الد
س س لجنة الزراعة  الطخ اه والبیئرئ تور ة في مجلس الشور والم ، والد ر السعود  وزر الزراعةمحمود الدو

تور ، الساب في األردن اه التكیف مع تغیر المناخ مستشار حمو العمراني والد ة.في جامعة لقطاع الم  الدول العر

ةالمتوسط في حوض  الغذاءنظام    وجلسات تشاور

حر المتوسط، لحوض والنظام الغذائي اء المستدام الغذبرامج حول األولى متزامنة. جلسات عقدت ثالث  أدارها ال
تور  ز السیرنیوال األمین  وزموالد ة للدراسات المتوسطي الدولي العام للمر وشارك  ،CIHEAMالمتقدمة الزراع

تور حمید افیها  اللي لد ة مسؤول الغذاء ال ة والتنم تورة الرا حنا ، CIHEAMفي الرف م عمیدةوالد ة  واك العلوم ل
ة  ة الزراع ك. الروح القدس في جامعة والغذائ ة لمنتد  انت الجلسةو الكسل " حیث ناقش المستقبل البیئیین"قادة الثان
ة جامعات طالب  ارات بلدًا  12من عر مها برنامج األمم المتحدة التي نظ، لثةاالثاالستهالك المستدام. وتضمنت خ
م  للبیئة، ة "عین على األرض" مؤتمر  نتائجومناقشة تقد انات البیئ   الماضي في أبوظبي.الذ عقد الشهر للب

ًا اجتماعًا للبیئة األمم المتحدة عقد برنامج وعلى هامش المؤتمر،  م ة، جمع للمجموعات تشاورًا إقل س ممثلین الرئ
ا، عن المجتمع المدني من دول غرب  ة التحضیر في إطار آس ار للبیئة متحدة اللألمم العامة للجمع (مایو) في أ

2016.  

حر المتوسط، انسجامًا مع مضمون  ة من مأكوالت حوض ال اقًا صح  تقرر "االستهالك المستدام".وتضمن الغداء أط

  

  الیوم الثاني

اح الثلثاء للمؤتمر یبدأ الیوم الثاني  ل بجلسة التاسعة ص اج. واإلنتاالستهالك على أنما األخضر وتأثیره حول التمو
افحة تلیها جلسة  لتغیر األمم المتحدة مؤتمر قبیل االستهالك واإلنتاج، أنما من خالل تغییر تغیر المناخ حول م

ارس  وا التعاون وجلسة أخر أواخر هذا الشهر، المناخ في  أعمال في جدول واإلنتاج حول االستهالك مع اإلس
ة  عد  المستدامةالتنم اة مستدام، وتقرر المشارع المبتكرة تزامنتان تتناوالن موتعقد جلستان . 2015لما  لنمط ح

ة توقعات البیئة  ابلرواد األعمال المستدامین واإلنتاج حول االستهالك عمل إلى ورشة السادس، إضافة العالم . الش
عد مناقشة  عة و ة المستو رف ف ات حول  ةالغذائي األمن حل تحد في  ات المؤتمرتوص، تعلن في البلدان العر
ة.  جلسة ختام
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ن  ل م ر "أفد" تنز ة  االستهالك المستدامحول تقر من الموقع في البلدان العر
   www.afedonline.orgياإللكترون

 

  نجیب صعب في افتتاح المؤتمر: 1الصورة 

تور حافظ غانم متحدثًا في المؤتمر :2الصورة  س البنك الدولي الد   نائب رئ

ت :3الصورة  م عبدالجلیل مقدمًا تقرر "أفد" حول االستهالك المستدامالد   ور إبراه

  

 -----------------------------------------  

 :للمحرر

  

ة (أفد) حول االستهالك المستدام ر المنتد العري للبیئة والتنم  حقائ وأرقام في تقر

 

ًا ونقصًا غذا -  الطاقة وتعاني شحًا مائ ة  ة غن ًا، وهي من أكثر مناط العالم عرضـة لتغیر المنطقة العر ئ
ستدعي تطبی مقارة التالزم ة. وهذا  ة والبیئ في إدارة الموارد  (NEXUS) المناخ من الجهتین االقتصاد

اه والغذاء ة الثالثة: الطاقة والم  .الحیو

  الطاقة: 

خت -  ة هي أحد أبرز مراكز الطلب على الطاقة في العالم. و لف نصیب الفرد من استهالك المنطقة العر
بیر بین المجموعة ذات الدخل المرتفع أ البلدان المنتجة للنفط، والمجموعة ذات الدخل  ل  ش الطاقة 

 39المتوسط والمنخفض أ البلدان غیر المنتجة للنفط. فنصیب الفرد من استهالك الطاقة في قطر یبلغ 
افئ النفطي ساو وهو األعلى في ال (toe) طنًا من الم ة و ستهلك . مرة المتوسط العالمي 20بلدان العر و

تي ما قد تستهلكه  ل منها من خمسة أشخاص 13المواطن الكو ة یتألف    .أسرة سودان

ارًا  42 -  ین في استطالع "أفد" للرأ العام العري اعتبروا استهالك الكهراء مع في المئة فقط من المشار
ة. و  ة وف لد شراء المعدات الكهرائ شترون المعدات الكهرائ ة للذین  ة مئو لت في قطر أدنى نس ُسجِّ

س هذه النتائج  56في المئة) واألردن ( 57في المئة)، واألعلى في تونس ( 9فاءتها ( في المئة). وتع
ة ا لكفاءة الطاقة في المعدات الكهرائ ومات معاییر دن ة تبني الح ح .بوضوح أهم توسع استخدام مصاب  و

ستخدمها  ة، إذ  الطاقة في البلدان العر ین. وهذا یؤشر إلى توافرها على  85مقتصدة  في المئة من المشار
ة. وم فضل الحوافز الح  نطاق أوسع وسهولة الوصول إلیها 
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ارة جدیدة.  46أخذ  -  شترون س ین في االستطالع استهالك الوقود في حسابهم حین  في المئة من المشار
ارة لكفاءتها على صعید الوقود في األردن (وسجلت النس في المئة)، واألدنى  72ة األعلى للذین ینتقون الس

ة ( اشرة واضحة بین قرارات شراء  16في المئة) وقطر ( 17في السعود شیر إلى عالقة م في المئة)، ما 
ارات وأسعار الوقود.  الس

اه:  الم

ة من أكثر مناط العالم إجهاداً  -  عض  المنطقة العر اه. لكن مستو استهالك الفرد في  على صعید الم
ة في  ة البلد ة. وتعتبر الرسوم المائ بلدانها، خصوصًا في بلدان الخلیج، هو من أعلى المعدالت العالم

اه. الم قّدم أ حافز للمستهلك لالقتصاد  ة، ما ال  ة متدن ة البلدان العر   غالب

ة نحو یبلغ معدل السعر المفروض على الم -  لفة اإلنتاج، وفي حالة  35اه في المنطقة العر في المئة من 
اه المحالة یبلغ  ن أن ینقل إلى المستهلكین  10الم م ة  اسات تسعیر مناس في المئة فقط. لكن وضع س

حفزهم على التعامل معها على هذا األساس، ما یدفعهم إلى زادة إنتاجیتهم وعقلن اه و ة للم ق مة الحق ة الق
 استخدامهم.

  الغذاء:

ة واألكثر  -  االبتعاد عن النظام الغذائي التقلید األكثر موسم ة یّتسم  ة تحّوًال في التغذ تشهد البلدان العر
الحبوب الكاملة والفواكه والخضر، إلى نظام غذائي  ررة والبروتین » غري«تنوعًا، الغني  الحبوب الم غني 

ر والملح. بیرة في انتشـار زادة الوزن والبدانة واألمراض  الحیواني والشحوم والس وقد حصلت زادة 
ر وأمراض القلب والشرایین والسرطانات النظام الغذائي مثل الس طة    .المرت

ما ُستهل -  شرـة وعلى استدامة النظام الغذائي، ف ك اللحم األحمـر بإفرا حالیـًا مع آثار سلبیـة على الصحة ال
تأثیر أقل على البیئة. ُتستهَلك األسماك  ل مستدام و ش ان إنتاجها  أقل من الالزم، على رغم إم والدواجن 

یلوغرامًا للفرد في السنة،  17في المئة، من  25 ري معدل استهالك اللحوم الحمراءإذا خفف المواطن الع
ن توفیر  یلوغرام واحد من ال 27م ار أن انتاج  اعت اه،  عب من الم مترًا  16لحم یتطلب بلیون متر م

اه. ًا من الم ع  م

 دعم األسعار:

ساعد في التخفیف  -  عزز إال السلوك االستهالكي المبذر، وال  تبّین التجرة أن دعم األسعار في المنطقة ال 
اء. 90من العبء الذ یتحمله الفقراء، فأكثر من    في المئة من الدعم العام یذهب إلى األغن

ة تج -  ، بذلت 2015 إلى 2013ارب مختلفة على صعید إصالح األسعار. فخالل الفترة لد البلدان العر
قت  من واإلمارات. وط ة جهودًا إلصالح الدعم، هي مصر واألردن وتونس والسودان وال ستة بلدان عر
ات لتعدیل األسعار ُتراَجع على ضوئها أسعار  أرعة بلدان، هي المغرب واألردن وتونس واإلمارات، آل

ة لألسواق.الوق ات العالم   ود دورًا وُتعدَّل وف المستو
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اه والطاقة  77أظهر استطالع "أفد" أن  -  الغ أكبر في مقابل الم ین یوافقون على دفع م في المئة من المشار
ة. لذلك، إذا  م والضمان الصحي ونظم تقاعد مناس ة أكبر، مثل التعل منافع اجتماع ضهم  إن جر تعو

نها أن تكون في الوقت ذاته ترافقت نظم إصال م ة، ف ة مناس ف ة مع تدابیر تخف ح الدعم في المنطقة العر
وم ة للح ةأداة قو قة التي ساهمت في اندالع و  ات في معالجة المظالم االجتماع ة العم االقتصاد

ع العري". اسم "الر ة المعروفة  ات االجتماع  االضطرا


