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ة حول االستهالك المستدام   مؤتمر المنتد العري للبیئة والتنم

ات جًا مع خدمات وحوافز توص  االستثمار األخضر ورفع الدعم تدر

  17/11/2015بیروت، 

ة (أفد) مؤتمره السنو  اختتم یومي االثنین الذ عقد المستدام، حول االستهالك  الثامنالمنتد العري للبیئة والتنم
ا والثلث س ونتیننتال اء في فندق فین ه نحو في بیروت. وشارك إنتر مؤسسة  180مثلون دولة  48مندوب من  600ف

ة والمنظمات من القطاعین العام والخاص  م ة اإلقل حاث والجامعات ومراكز والدول المدني ووسائل والمجتمع األ
  اإلعالم.

ات المؤتمسودة أعلن أمین عام المنتد نجیب صعب  ه على ما توصل التي تضمنت الموافقة مر، توص تقرر "أفد" إل
ة والحفا أن  من ساهم في دعم مسار التنم ما  اعتماد أنما مالئمة لالستهالك شر لتحقی اإلدارة الرشیدة للموارد 

اه والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثیرات تغیر  طة بین الطاقة والم   المناخ.على البیئة. وأكد على العالقة المترا

ة على التحول الى االستهالك واإلنتاج المستدامین.  مجموعة من االجراءات التي تساعد البلدان العر أوصى المؤتمر 
ة ع القطاعات االقتصاد ة متكاملة تدمج االستهالك واإلنتاج المستدامین في جم اسات انمائ ، على فدعا الى اعتماد س

ة المستدامة یتراف ذلك مع قوانین وأنظمة تدع أن ص للمنتجات الزراع م االستدامة، مثل مواصفات البناء والترخ
ات ة ومستو ة  وفرض إلصاق المواصفات البیئ ة والصناع اه على األدوات المنزل اراتفاءة الطاقة والم . وغیرها والس
ومي وأكد على ضرورة االستبدال التدرجي للدعم ة أفضل ل الح مات اجتماع س األسعار الكلفة بخدمات وتقد كي تع

شرة،  ة الموارد ال االستثمار في تنم اه، مع اعتماد مبدأ "الملوث یدفع". وأوصى  ة للموارد، خاصة الطاقة والم ق الحق
ه مزد من الموارد لتحفیز الطلب المحلي واالستثمارات والممارسات التي تعزز االستهالك واإلنتاج المستدامین،  وتوج

قة للبیئة. ما في ذلك ال ارات الصد ة المستدامة والنقل العام والس ة طاقة المتجددة والمنتجات الزراع ولفت إلى أهم
ه اإل قة للبیئة.توج ة للمنتجات والخدمات الصد ة بإعطاء أفضل وم   نفاق على المشترات الح

ر ال تقل عن  حث العلمي والتطو ات لل ئة من الناتج المحلي في الم 2وأكد المؤتمر ضرورة تخصص میزان
ة  اه الصرف الصحي والمدخالت الزراع اه والطاقة المتجددة ومعالجة م ة الم اإلجمالي، خاصة في مجاالت تحل
ة  ع وسائل اإلعالم والنشر والتوع ونات البناء األخضر. ودعا إلى استخدام جم اه وم ومعدات الر الموفرة للم

م الفوائد ا لناجمة عن أنما االستهالك المستدام ودفع الجمهور إلى اتخاذ القرارات واالتصال االجتماعي لتعم
ة. ة الصائ   االستهالك

ل األخضر    واالستهالكفي اإلنتاج المستدامة  واألنماطالتمو
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ل  حولجلسة للمؤتمر عقدت في الیوم الثاني  تور واإلنتاج، االستهالك وتأثیره على أنما األخضر التمو أدارها الد
فن  س ستون ست ةرئ تور وتحدث للبیئة. في برنامج األمم المتحدة االقتصاد والتجارة  شع نائب حافظ غانم فیها الد

س البنك الدولي  ا، للشرق األوسط رئ تور عبدالكرم وشمال أفرق بیر والد تي االقتصادیین صادق  في الصندوق الكو
ة  ة للتنم ة، االقتصاد الدیرون العر ال  سودان ة التنفیذ  الرئ تور مازن للطاقة في دبي،  زارألكالشر د والد سو

حر المتوسط، بیر االقتصادیین في بنك  ة المغري للتجارة من البنك مصون وغزالن ال ا.الخارج   ألفرق

انت  افحة تغیر المناخ و المناخ لتغیر مؤتمر األمم المتحدة قبیل انعقاد أنما االستهالك واإلنتاج، من خالل تغییر م
ارس،  تور حبیب موضوع جلسة في  حر المتوسط. العام لخطة نائب المنس الهبر أدارها الد ا فیه توشارال

الني هتشینسون التي ألقت مداخلة من تور  م تورة في مؤسسة الزمیل األول محمد العشر الد آن األمم المتحدة، والد
ة الي لدراسات العفي المعهد الدولي للمناخ ستاذة القانون أصعب  تور في جنیف، التنم سنغر والد منس برا من ل
حوث الدولي المعهد  اسات ل ة الس اظةالغذائ مستشار وزر البیئة في مصر ومدیر برنامج  في واشنطن، وحسین أ

  "أفد".االقتصاد األخضر في 

ة  ةرلى مجدالني، مدیر وأدارت  ة شع ةالمستدامة التنم وا، ج واإلنتاج في جدول واإلنتاج عن االستهالك لسة في اإلس
ة  ارمال ارلو  شارك فیها ،2030 لسنةالمستدامة أعمال التنم مي س تور الغذاء العالمي، لبرنامج المدیر اإلقل والد
ر ثابت  ة من المعهد العالي ش تور حسام عالم في تونس، للعلوم الفالح مي والد النمو لبرنامج المدیر اإلقل
  .القاهرة ،"سیدار "المستدام في 

اة مستدامالمبتكرة حول المشارع وعقدت جلسة  ز التعاون مع  ،لنمط ح مي األنشطة مر  واإلنتاجلالستهالك اإلقل
س فر موسنجیني جورجیو أدارها في برشلونة، المستدامین  ز. الرادة الخضراء رئ معها جلسة وتزامنت في المر

ة البیئة توقعات حول تقرر للبیئة تحدة األمم الم لبرنامجتشاورة مناقشات  تور السادس، العالم اد أبومغلي أدارها الد إ
مي الممثل و المدیر  اب، واإلنتاج المستدامین لرواد األعمال حول االستهالك عمل ونظمت ورشة للبرنامج. اإلقل الش

ز التعاون  مي األنشطة مع مر   المستدامین.واالستهالك لإلنتاج اإلقل

ارات االستهالك المستدام وقدموا إعالنًا  12ع طالب من واجتم جامعة في "منتد قادة المستقبل البیئیین، فناقشوا خ
ة. ًا إلى الجلسة الختام اب   ش

اسات االستهالك  عة تضمنت التي  ،األخیرة الجلسةانت موضوع المستدام س أهداف تحقی المستو حول مناقشة رف
اسات دامین واإلنتاج المستاالستهالك  تونظم مالئمة، من خالل س ورؤساء والخبراء فیها مجموعة من الوزراء  شار

ة  م ة.المنظمات اإلقل   والدول

ر " ن االطالع على تقر  www.afedonline.org من الموقعفد" حول االستهالك المستدام أم

ات المؤتمر :ةالصور  علن مسودة توص  نجیب صعب 


