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توصيات مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية
على الحكومات إطلق مبادرات للقتصاد الخضر
بيروت28/10/2011 ،
اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي الرابع حول "القتصاد الخضر في عالم عربللي متغّيللر" ،الللذي
انعقد يومي الخميس والجمعة في فندق حبتور جراند في بيروت .وأعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر،
التي جاء فيها الموافقة على ما ذكره تقرير "أفد" من أن نماذج التنمية القتصادية العربية يجللب أن تلللبي طموحللات النللاس
في المن القتصادي والعدالة الجتماعية وكفاءة الموارد وحماية البيئة ،وأن التللدهور المسللتمر فللي الوضللاع القتصللادية
والجتماعية والبيئية وّلد اجهاداً شاملً لمصادر الرزق والصحة والرفاه البشري ،وقد يؤدي حتى الى مزيد من النتفاضات
الجتماعية والسياسية .كما وافق على ما خلص اليه التقرير من أن أجندة التنمية الخضراء التي تسللعى الللى تحقيللق تللوازن
بين النمو القتصادي وحماية البيئة والعدالة الجتماعية توفر أساسا ً سليما ً لمعالجة نواقص القتصادات العربية.
ودعا المؤتمر الحكومات العربية الى اعطاء اهتمام أكبر للتنمية الزراعية الريفية كهدف أساسي استراتيجي لتحقيللق المللن
الغذائي وتخفيف وتيرة الفقر في الرياف وعكس اتجاه سنوات الهمال .وطلب من الحكومات احداث تحول في السياسللات
نحو ادارة الطلب على المياه بشكل ينظم الوصول اليها ويحسن كفاءة استخدامها ويمنع تلوثهللا ،مللع فللرض تعرفللات عادلللة
للمياه من شأنها ترشيد الستخدام ،وتحقيق استرجاع التكاليف بشكل تدريجي ،وتعزيز العدالة مللن خلل دعللم مللالي هللادف
للسعار.
وأوصى باعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية لكفاءة الطاقة والطاقة النظف والطاقة المتجللددة ،وباعتملاد أنظمللة لتصللنيف
الراضي البلدية عمرانيًا ،وبوضع سياسة صللناعية وطنيللة تللوفر إطللاراً مؤسسلليا ً وتنظيميلا ً مؤاتيلا ً للصللناعات المنخفضللة
الكربون والقدرات البحثية والتطويرية .وحث المطورين العقاريين ومالكي البنية التجاريلة وأصلحاب المنتجعلات الكلبرى
على إيلء كفاءة الطاقة والمياه أولوية عالية في تصميم وتشغيل البنية والفنادق والستفادة من الجدوى القتصادية لتسخين
المياه بالطاقة الشمسية .وأكد ضرورة توظيف اسللتثمارات مسللتمرة فللي النقللل العللام الجمللاعي فللي المللدن العربيللة ،وتبنللي
مقاربة للنفايات البلدية الصلبة تسعى الى تحقيللق قيمللة مللن المللواد المهملللة عللن طريللق التقليللل واعللادة السللتعمال واعللادة
التدوير والسترجاع .وطالب بتنفيذ ممارسات سياحية مستدامة في خدمات السفر والضيافة والستجمام ،مع إعطللاء عنايللة
خاصة للسياحة البيئية والثقافية.
ودعا المؤتمر المنظمات القليمية والحكومات الى تفعيل مرفق البيئة العربي لتمويللل المشللاريع والبرامللج البيئيللة ،وإطلق
مبادرات اقليمية تتعلق بالقتصاد الخضر ،بما في ذلك مجالت :البحللاث والطاقللة النظيفللة والمتجللددة والمللدن الخضللراء
والنتاج النظف والزراعة المستدامة وشبكات النقل القليمية.
تخضير المدن والمباني والمواصلت والسياحة والنفايات
وكان المؤتمر تابع أعماله لليوم الثاني .فأطلق "أفد" دليلً عمليا ً حول كفاءة استخدام الطاقة في المكاتب وبرامج في الدارة
البيئية لقطاع العمال.
تناولت جلسة صباحية برئاسة الدكتور عبدالرحمن العوضللي ،الميللن التنفيللذي للمنظمللة القليميللة لحمايللة الللبيئة البحريللة،
التدابير الرامية إلى تخضير المدن والمباني والمواصلت .فتحدث طارق المطيرة ،الباحث الرئيسي في الطاقة والسللتدامة
في جامعة لوند السويدية ،عن أهمية خلق مجتمعات مدينية صحية وتنافسية اقتصاديًا .وأكللد أن مقاربللة تصللميمية شللمولية،
تدمج المبادئ البيئية في شكل المبنى ومواده ووجهته والمعدات المركبة فيلله ،تسللتطيع أن تحقللق مكاسللب أعلللى فللي كفللاءة
الطاقة .ودعا الدكتور فريد شعبان ،أستاذ الهندسة في الجامعة الميركية في بيروت ،إلللى تبنللي سياسللات تللدعم نظللم النقللل
العام الجماعي ومعايير لفعالية وقود السيارات ،ومن شأن ذلك تقليل التللوث وزحمللة السلير والتمللدد الحضلري العشلوائي.
وكان تعقيب للمهندسة المعمارية الهولندية فلورنتين فيسر الخبيرة في العمارة المستدامة ،وعبدالواحد فيكللرات مللدير إعللداد
التراب الوطني في وزارة السكان والتعمير والتنمية المجالية في المغرب.
وشهدت الجلسة السادسة برئاسة وزير البيئة والطاقة السابق في الردن خالد اليراني نقاشات لوراق عمل حول تخضللير
السياحة وإدارة النفايات .فأشلارت اللدكتورة هبللة عزيلز ،رئيسللة قسلم السللياحة المسللتدامة والتنميللة القليميلة فلي الجامعلة
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اللمانية للتكنولوجيا في مسقط ،الى أن قطاع السياحة العربية اجتذب نحو  60مليون سائح عللام  .2010ويقللدر أن يللؤدي
المزج بين اعتماد تدابير كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة إلى تخفيض  45في المئة مللن اسللتهلك الطاقللة و
 52في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في هذا القطاع ،إضافة الى تخفيلض اسللتهلك الميللاه بنسللبة  18فلي المئة
باعتماد تدابير كفاءة المياه.
وتحدث الدكتور رامي الشربيني ،الستاذ في جامعة القاهرة ،عن الحاجة الى تحول أساسللي فللي التصللدي لمسللألة النفايللات
البلدية الصلبة ،من الرمي العشوائي والحرق والطمر الى مقاربة إدارية تجني أرباحا ً إيجابية مللن النفايللات باعتمللاد التقليللل
وإعادة الستعمال والتدوير والسترداد .ويمكن أن يؤمن تخضلير قطلاع إدارة النفايلات للبللدان العربيلة  5,7بليلون دولر
سنويًا ،إضافة الى خلق وظائف .وكان تعقيب لمحمد حديب مدير عام سوكلين الذي عرض التقنيات الحديثللة الللتي تعتمللدها
شركته لدارة النفايات فلي عملياتهلا .وقلدمت علروض للشلركات ودراسلات حاللة ناجحلة حلول السلتثمار فلي القتصلاد
الخضر ،تخللتها نقاشات حول المياه والزراعة والطاقة والمدن والبنية والمواصلت.
أما الجلسة السابعة فتناولت القتصاد الخضر كمحرك للنمو ،وترأسللها مللدير عللام الصللندوق الكويللتي للتنميللة القتصللادية
العربية عبدالوهاب البدر .وشارك فيها الدكتور أندرو ستير المبعوث الخاص للبنك الدولي حول تغير المناخ ،ونبيل حبايب
الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك أفريقيا والشرق الوسط.
كما عقدت جلست خاصة رفيعة المسللتوى بعنللوان "مللن الفكللار الللى السياسللات" ،شللارك فيهللا وزراء ورؤسللاء منظمللات
وشركات.
واختتم المؤتمر بجلسة نقاش عامة أعقبها إعلن التوصيات.
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