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المنتدى العربي للبيئة والتنمية يعلن توصيات مؤتمر بيروت
صعب :مجلس وطني أعلى لتغير المناخ وموقف عربي موحد

بيروت2009/11/25 ،
أعمن أمين عام المنتدى العربي لمبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب توصيات المؤتمر السنوي حول تغير المناخ ،وذلك في مؤتمر
صحافي عقده في مقر المنتدى في بيروت األربعاء ،بحضور عمي ممحم ممثالً المديرية العامة لرئاسة الجميورية .وكان المنتدى عقد

مؤتمره السنوي الثاني في بيروت االسبوع الماضي برعاية فخامة رئيس الجميورية ال لبنانية العماد ميشال سميمان ،وىو بحث تقري اًر

مفصالً حول "أثر تغير المناخ عمى البمدان العربية" ،أعده المنتدى بالتعاون مع أبرز الخبراء ومراكز األبحاث العربية والعالمية .حضر
المؤتمر السنوي  500مندوب من  22بمداً ،يمثمون قطاع األعمال والمجتمع األىمي والوسط األكاديمي ومراكز األبحاث ووسائل

االعالم ،وشارك فيو وزراء و 30وفداً يمثمون حكومات ومنظمات دولية بصفة مراقبين.

وقد أعمن صعب في المؤتمر الصحافي أن الجمعية العمومية لممؤتمر السنوي لممنتدى بحثت في الجمسة الختامية التي عقدت مساء
الجمعة في  20تشرين الثاني مجموعة من التوصيات حول الدور العربي في مواجية تحديات تغير المناخ واالتفاق عمى موقف عربي
موحد في قمة كوبنياغن .وعقدت عمى ىامش المؤتمر جمسات مغمقة بين الوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم العربي

وأعضاء من مجمس أمناء المنتدى وخبراء دوليين ،تمت خالليا مناقشة المشاركة العربية في قمة كوبنياغن وماذا يمكن لمعرب القيام بو

لمواجية تحديات تغير المناخ .كما شارك في المناقشات العامة مندوبون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ناقش المؤتمر استنتاجات تقرير المنتدى حول تغير المناخ ،وقامت مجموعة من المندوبين باعداد مسودة لمتوصيات أخذت في االعتبار
اآلراء التي تم تداوليا خالل الجمسات .وتم عرض المسودة في جمسة عامة أدارىا وزير البيئة األردني خالد ايراني وشارك فييا األمير
حمزه بن الحسين والمبعوث الخاص لمؤتمر كوبنياغن نيمز بولتز وعدد من الوزراء وممثمي القطاع الخاص والجمعيات األىمية

واالكاديميين من  22بمداً عربياً .وتميزت الجمسة بمشاركة الدكتور مصطفى كمال طمبو ،المدير التنفيذي السابق لبرنامج األمم المتحدة

لمبيئة ،الذي كان المحرك الرئيسي لوضع موضوع تغير المناخ عمى جدول األعمال الدولي قبل عشرين عاماً ،والدكتور محمد العشري،
الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي وعضو المجنة الدولية حول المناخ والتنمية .كما شارك رئيس وزراء األردن السابق الدكتور عدنان

بدران .وىذا أثرى النقاش وأعطى التوصيات وزناً ومصداقية.
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وقابل وفد من مجمس أمناء المنتدى فخامة رئيس الجميورية العماد ميشال سميمان ودولة رئيس مجمس الوزراء السيد سعد الحريري حيث

قدم عرضاً لمناقشات المؤتمر وطمب دعم لبنان لتوصياتو ،مع الحكومات العربية األخرى وفي مؤتمر كوبنياغن .وأوضح صعب أن

الرئيسين أبديا التزاماً بالموضوع واستعداداً لدعم التوصيات .وأبمغ الرئيس الحريري الوفد عزمو عمى المشاركة شخصياً في قمة

كوبنياغن.

وأعدت لجنة صياغة من كبار الخبراء النص النيائي لمتوصيات ،التي ستقدم الى المسؤولين العرب وىيئات المجتمع المدني لممساعدة

في تطوير موقف عربي موحد لقمة كوبنياغن واعتماد برامج عربية فاعمة لمواجية تحديات تغير المناخ .وقد كمّف المؤتمر أمين عام
المنتدى العربي لمبيئة والتنمية رئاسة وفد المنتدى إلى قمة كوبنياغن وتقديم توصياتو الييا.

التوصيات
أبرز ما جاء في التوصيات أن المؤتمر وافق عمى ما ذكره تقرير "أفد" من أن البمدان العربية ىي من المناطق األكثر تعرضاً لمتأثيرات

السمبية المحتممة لتغير المناخ ،وأىميا االجياد المائي ،وتراجع إنتاج الغذاء ،وتأثيرات ارتفاع مستوى البحار ،وخسارة التنوع البيولوجي،

وتردي الصحة البشرية ،وان في الدول العربية نقصاً في قواعد البيانات وفرق العمماء المتخصصين في قضايا تغير المناخ .وأكد أنو

عمى رغم ضخامة التحديات ،ال يجري تنفيذ جيود تخفيفية أو تكييفية منسقة تذكر لجعل الدول العربية أفضل استعداداً لمتصدي لتأثيرات

تغير المناخ التي أوردىا التقرير.

وقد دعا المؤتمر في توصياتو الحكومات العربية إلى إنشاء إطار وطني قوي ،عمى غرار لجنة و ازرية أو مجمس أعمى يرأسو رئيس
الدولة أو رئيس الوزراء ،القرار السياسات ومتابعة التنفيذ وتعديل المسار .كما دعا إلى انشاء مجمس تقني يزود الييئة الوطنية بتقييمات

حول تغير المناخ وردود الفعل الممكنة ،وضمان أن تأخذ خطط التنمية تأثيرات تغير المناخ في االعتبار .وأكد عمى ضرورة جعل تغير

المناخ قضية لمسياسة العامة ،ييتم بيا ليس فقط و ازرات البيئة وىيئات البيئة ،بل أيضاً جميع الو ازرات المعنية األخرى .وطالب بتكريس
مزيد من الجيود والموارد لمراقبة وتقييم تغير المناخ ،بما في ذلك انشاء محطات مراقبة ،ونظم إنذار مبكر ،وبرامج أبحاث في كل

القطاعات المتأثرة بتغير المناخ ،وانشاء مركز إقميمي لتنسيق األبحاث والمعارف العممية.
القيمة والمحدودة عمى الكوكب ،واالستثمار في تطوير تقنيات فعالة لالستخدام
ودعا إلى االستخدام الرشيد لموارد الطاقة االحفورية ّ
األنظف لموقود ،ووضع برامج متوسطة المدى وبعيدة المدى لكفاءة الطاقة التقميدية والطاقة المتجددة ،بما فييا الشمس والرياح ،وضمان
عدم تعارض إنتاج الوقود الحيوي مع حق الناس في الغذاء.
كما دعا الحكومات العربية إلى صياغة موقف عربي واضح لممفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ ،لمتوصل الى اتفاقية فعالة لما بعد

كيوتو ،تضمن عدم زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري الى مستوى الخطورة وتنفيذ ما يسعى اليو العالم من حصر ارتفاع الح اررة
العالمية في أقل من درجتين مئويتين ،وتساعد البمدان النامية ،بما فييا البمدان العربية ،عمى التكيف مع التأثيرات السمبية لتغير المناخ.
ونوه المؤتمر بمبادرات بعض البمدان العربية لممساىمة في تخفيف انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،مثل مدينة مصدر الخالية من
الكربون في أبوظبي ،وبرنامج دراسات الطاقة في جامعة الممك عبداهلل لمعموم والتكنولوجيا في المممكة العربية السعودية ،واستخدام طاقة
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الرياح عمى نطاق تجاري في مصر ،واالستعمال الواسع النطاق لمطاقة الشمسية في تونس والمغرب ،والمشروع الرائد الحتجاز الكربون

وتخزينو في الجزائر ،واعتماد إعفاءات من الرسوم والضرائب في األردن لتشجيع استعمال السيارات اليجينة (ىايبريد) ،وغيرىا من
األمثمة الناجحة في مجال كفاءة الطاقة .وأوصى المؤتمر بتبادل ىذه المبادرات المبدعة عبر البمدان العربية.

ورأى المؤتمر أن الشرط األساسي لتحقيق توصياتو ىو تأمين إرادة سياسية حقيقية عمى أعمى مستويات القيادة في كل دولة عربية ،من
أجل االىتمام جدياً بتغير المناخ ،والتصدي لتأثيراتو.

مجلس األمناء
وأعمن صعب أن مجمس أمناء المنتدى عقد اجتماعو السنوي عشية المؤتمر ،بمشاركة

 19من أصل  22عضواً .وقد أقر الموازنة

وبرنامج العمل لسنة  .2010ومن أبرز ما يتضمنو البرنامج تحديد موضوع التقرير السنوي لسنة

 2010بقضية تكنولوجيا المياه ،مع

عرض المبادرات والممارسات الناجحة في مجال إدارة المياه ،واستطالع ما يحققو القطاعان الخاص والعام لترشيد االنتاج واالستيالك،

واستعراض أحدث ما توصمت اليو التكنولوجيا في مجال ادارة المياه ومعالجتيا ،وصوالً إلى خريطة طريق عربية الدارة الموارد المائية.
كما أقر المجمس برنامج المسؤولية البيئية لقطاع األعمال ،الذي يشمل مبادرة االقتصاد العربي األخضر ودورات تدريبية في االدارة
المستدامة لممياه والطاقة النظيفة والمتجددة وكفاءة االنتاج واالستيالك والعمارة الخضراء والسياحة البيئية والتمويل األخضر وتقارير
األداء البيئي لمشركات.
وفي مجال االعالم والتوعية ،أقر المجمس تطوير مجمة "البيئة والتنمية" ،وضم

 8صحف جديدة الى تمك التي تنشر الصفحة البيئية

الشيرية بالتعاون مع المنتدى .كما وافق عمى إنتاج ممصقات ونشرات مبسطة لتعميم محتوى تقرير المنتدى حول تغير المناخ ،وانتاج

أفالم قصيرة تركز عمى العمل الشخصي لحماية البيئة .وطمب من األمانة العامة توجيو عناية خاصة إلى الرسائل االعالمية الموجية
إلى األطفال.
كما أقر المجمس إقامة مقر لممنتدى تحت اسم "بيت البيئة العربية" ،يضم مكاتب األمانة العامة وقاعات لممحاضرات والتدريب ومعرضاً

دائماً ألحدث التكنولوجيات البيئية ،عمى أن يكون المبنى نموذجاً لمعمارة المتوافقة مع المبادئ البيئية.
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