
   للمنتدى العربي للبيئة والتنمية  2011  المؤتمر السنوي 

التوصيات
 أخيرةمسودة

31/10/2011بيروت، 

 ،2011 تشرين الول (أكتتتوبر) 28 و27عقد المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مؤتمره السنوي الرابع في بيروت في 
ًا لمناقشة التحول الى اقتصاد أخضر في العالم العربي. المؤتمر التتذي عقتتد برعايتتة فخامتتة رئيتتس الجمهوريتتة  وكان مكرس

ًا، يمثلتتون شتتركات ومنظمتتات غيتتر حكوميتتة وأكتاديميين46 منتتدوب متتن 500اللبنانية العمتتاد ميشتتال ستتليمان جمتتع    بلتتد
 ومؤسسات بحوث ووسائل العلم. وشارك وزراء وممثلو مؤسستتات حكوميتتة ودوليتتة كمراقتتبين. وقتتد تتتداول المنتتدوبون
ًا  النتائج والتوصيات التي توصل إليها تقرير المنتدى بعنوان "القتصاد الخضر في عالم عربي متغّير"، والذي يؤيد أنماط
ًا يوازن بين البعاد القتصادية والجتماعيتتة والبيئيتتة، متتع تعزيتتز الرأستتمال الطتتبيعي. ويتنتتاول التقريتتر  إنمائية تحقق تقدم
 مجموعة من السياسات المساعدة لتحقيق التحول الى اقتصتاد أخضتتر عتتبر ثمانيتتة قطاعتتات اقتصتتادية رئيستتية (الزراعتتة،
المياه، الطاقة، الصناعة، المدن والمباني، النفايات، السياحة) بما يحقق النمو القتصادي والعدالة الجتماعية وحماية البيئة.

صادق المؤتمر على النتائج والتوصيات التية:

 وافق المؤتمر على ما ذكره تقرير "أفد" من أن نماذج التنمية القتصادية العربية يجب أن تلبي طموحات شعوبها.1
 في المن القتصادي والعدالة الجتماعية وكفاءة الموارد وحماية البيئة. وتشير نتائج التقرير الى أن التدهور فتتي
ًل لمصادر الرزق والصحة والرفاه البشري، وقد يؤدي ًا شام ّلد اجهاد  الوضاع القتصادية والجتماعية والبيئية و
ًا على أنه يجب إعادة النظر على نحتتو  حتى الى مزيد من النتفاضات الجتماعية والسياسية. ووافق المؤتمر أيض
 جذري في الستراتيجيات التي ترّكز على تحقيق نمو سريع في أرقام الناتج المحلي الجمتتالي، لكنهتتا تتتؤدي إلتتى

اهمال أو تقويض الوضاع الجتماعية والسياسية والبيئية.

 يتطلب تحقيق التحول إلى القتصاد الخضر توجيه الستتتثمارات الحكوميتتة والخاصتتة التتى رفتتع كفتتاءة المتتوارد.2
 وانتاجية الطاقة والمياه التى أقصتى حتتد، وتخفيتض النفايتات والتلتوث، وتتأمين محركتات نمتتو جديتتدة متن خلل
 البحوث وتطوير التكنولوجيتتا الخضتتراء، والدارة المستتتدامة للصتتول المحليتتة والطبيعيتتة والثقافيتتة التتتي تعتتزز
 القتصاد المحلي والقدرة على خلق وظائف جديدة إضافية ودعم الفقراء. كما أن التحول إلتتى القتصتتاد الخضتتر

يساعد الدول العربية في مواجهة آثار تغّير المناخ.
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يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى:.3

 اعطاء اهتمام أكبر للتنمية الزراعية الريفية المستدامة كهدف أساسي استراتيجي لتحقيق المتتن الغتتذائي.1
 وتخفيف وتيرة الفقر في الرياف وعكس اتجاه سنوات الهمال. ويجب أن ترتكتز الستتراتيجيات الزراعيتة
 على تحقيق استدامة المياه السطحية والجوفية، وتحسين كفاءة الري، ورفتتع انتاجيتتة المحاصتتيل التتتي تتتروى
 بمياه المطار، وتسهيل التجار بالسلع الزراعية، ودعم الساليب القتصادية ت الزراعية التتتي تحمتتي التربتتة

والرض والمياه، وزيادة الستثمارات الزراعية المخصصة للتطوير واعادة التأهيل والبحوث.

 احداث تحول في السياسات نحو ادارة الطلب على المياه بشكل ينظتتم الحصتتول علتتى الميتتاه، ويحستتن كفتتاءة.2
 استخدامها، ويمنع تلوثها. ويطلب من الحكومات بإلحاح أن تفرض تعرفتات عادلتة للميتاه متن شتأنها ترشتيد
 الستخدام، وتحقيق استرجاع التكاليف بشكل تدريجي، لتعكس قيمة المياه كمورد، وتعزيز العدالة متتن خلل
 دعم مالي هادف للسعار. ويجب زيادة معدلت معالجة المياه المبتذلة من المستتتوى الحتتالي التتذي يقتتل عتتن

  في المئة الى20 في المئة، واعادة استعمال المياه من المستوى الحالي البالغ 90 في المئة الى أكثر من 50
 نحو مئة في المئة. ويجب أن يعزز بشكل فعال التطوير المحلي لطرق مبدعة لتحلية الميتتاه المالحتتة تستتتخدم

الطاقة الشمسية بشكل رئيسي.

 اعتماد استراتيجيات وطنيتة واقليميتة لكفتاءة الطاقتة، وادارة الطلتب، والطاقتتة النظتف، والطاقتة المتجتتددة..3
 ولدارة نمو الطلب على الطاقة بشكل قليل الكلفة، على الحكومات أن تفرض وتطبق مقتتاييس تتعلتتق بكفتتاءة
 الطاقة في البنية السكنية والتجارية والمرافق الصناعية ووستتائط النقتتل، وللجهتتزة والمصتتابيح الكهربائيتتة.
 وعلى الحكومات أن تعيد النظر العانات المالية الواسعة للكهرباء والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي بشتتكل
 يعتتزز الستتتثمارات فتتي تكنولوجيتتات كفتتاءة الطاقتتة والطاقتتة النظيفتتة والطاقتتة المتجتتددة. ويجتتب استتتعمال

العانات المالية الهادفة لمساعدة العائلت المنخفضة الدخل.

ًا لتعزيز التنمية المختلطة الستعمالت، وأنمتتاط استتتخدامات.4  اعتماد أنظمة لتصنيف الراضي البلدية عمراني
الراضي العالية الكثافة، والمساحات الخضراء المكشوفة، وشبكات النقل العام التي يسهل الوصول اليها.

ًا للصناعات المنخفضتتة الكربتتون والكفتتوءة.5 ًا مؤاتي ًا وتنظيمي ًا مؤسسي  وضع سياسة صناعية وطنية توفر إطار
باستخدام موارد المياه، وبناء القدرات البحثية والتطويرية.

 توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية وفي خطوط القطارات القليميتتة لنقتتل.6
ًا. وعلتتى الهيئات الحكوميتتة أن تضتتمن وجتتود ًا وإقليميتت ًا ووطنيتت  البضائع والناس ضمن مسارات مكتظة محلي
 تكامل جيد بين النقل والتخطيط الحضري. وعلى الحكومات أن تتبنى مقاييس وطنية لكفاءة وقتتود الستتيارات
 وأن تخفض بشكل تدريجي العانات المالية لهتتذا لوقتتود، متتع اعتمتتاد حتتوافز لستتتبدال الستتيارات المتقادمتتة
 والملّوثة بسيارات جديدة ذات كفاءة أعلى بالوقود، وتطبيق نظام ضرائبي يتناسب مع النبعاثتتات واستتتهلك

الوقود.

 تبني مقاربة تتعلق بادارة الموارد للنفايات الصلبة التي تسعى الى تحقيق قيمة من المواد المهملة عتتن طريتتق.7
 التقليل واعادة الستعمال واعادة التتتدوير والستتترجاع. وعلتتى الحكومتتات تعزيتتز الستتتثمارات فتتي تحويتتل
ًل عتتن استتتراتيجيات  فضلت المحاصيل الغذائية العضوية الى سماد طتتبيعي وغتتاز حيتتوي (بيوغتتاز)، فضتت

تحويل النفايات الى طاقة.

 تطوير منظومتتة لدوات السياستات، بمتا فيهتا النظمتة والحتوافز وبنتتاء القتدرات لتنفيتتذ ممارستات ستياحية.8
 مستدامة في خدمات السفر والضيافة والستجمام. وعلى الحكومات أن تعطي عنايتتة خاصتة للستتياحة البيئيتتة
 اضافة الى السياحة الثقافيتتة المعتمتتدة علتى المجتمعتتات المحليتتة للمستتاعدة فتتي الحفتتاظ علتى الطبيعتتة ودعتتم

القتصادات المحلية.

 اتاحة الفترص للقطتاع الختاص، متن خلل مزيتد متن الحتوافز القتصتادية والبرامتج البحثيتة التتي ترعاهتا.9
الحكومات، للمساعدة في تطوير تكنولوجيا خضراء تنافسية محلية كمحرك اقتصادي للنمو.

 دعم المؤسسات الكاديمية ومراكز البحاث لخلق وتطوير البرامج والدراستتات البيئيتتة، وذلتتك لتمكينهتتا متتن.10
لعب دور أساسي في التحول الى القتصاد الخضر.

 اللتزام باعادة تثقيف القوة العاملة لكتساب أساس مصرفي لتنفيذ المبتتادرات الخضتتراء وبنتتاء قتتدرة مبدعتتة.11
ضمن سلسل العرض المحلية، لتلبية الطلب على المواد والتكنولوجيات والخدمات الخضراء.
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 تقوية القتتدرة المؤسستتية للهيئات الحكوميتتة الوطنيتتة والمجتتالس البلديتتة والستلطات المحليتتة لفتترض وتطتتبيق.12
 كودات ومقاييس وأنظمة الكفاءة، وتطوير حوافز اقتصادية حكومية فعالة تمكن من اجراء تحول أخضر فتتي

جميع القطاعات.

 اطلق حملت توعية حكومية مستمرة للتشجيع على فهم القتصاد الخضر والحتث علتى تغييترات ستلوكية.13
في النماط الستهلكية والشرائية والستثمارية.

 إشراك المجتمع المتتدني، بمتتا فتي ذلتك المنظمتات غيتتر الحكوميتتة والوستط الكتتاديمي ومجموعتات القطتاع.14
الخاص، في تخطيط القتصاد الخضر والتحول اليه.

 يدعو المؤتمر المنظمات القليمية والحكومات الى تفعيل مرفق البيئة العربي لتمويل المشتتاريع والبرامتتج البيئيتتة،.4
 وإطلق مبادرات اقليمية تتعلق بالقتصاد الخضر، بما في ذلتتك مجتالت: البحتاث والطاقتتة النظيفتة والمتجتتددة

والمدن الخضراء والنتاج النظف والزراعة المستدامة وشبكات النقل القليمية.

 يدعو المؤتمر صناديق التنمية والقطتتاع المصترفي إلتتى زيتادة المتتوارد المخصصتتة لتطتتوير مبتتادرات القتصتتاد.5
الخضر وتنفيذها وتسهيل الوصول إلى هذه الموارد.

 يوصي المؤتمر "أفد" بتقديم المساعدة التقنية للقطاعات المختلفة في البلدان العربية للنتقال التتى اقتصتتاد أخضتتر..6
وهذه قد تكون بشكل حلقات دراسية ودورات تدريبية وتصميم سياسات وتنفيذ مشاريع نموذجية عملية.

 يدعو المؤتمر الشركات الصناعية الخاصة الى اعتماد تكنولوجيتتات النتتتاج الكتتثر كفتتاءة فتتي المصتتانع الجديتتدة.7
ًا، لزيادة انتاجية موارد الطاقة والميتتاه والمتتواد التتى أقصتتى حتتد ممكتتن وتقليتتل  والقائمة حيثما هي مجدية اقتصادي
ًا للستثمار في توليد الطاقة الشمسية والريحية حيثمتتا يكتتون ذلتتك  التلوث. كما أن الشركات الصناعية مدعوة أيض

ًا. مناسب

 يدعو المؤتمر المطورين في القطاع الخاص والمحترفين القليميين في العمارة والنشتتاء ومتتواد البنتتاء والهندستتة.8
 الى إيلء كفاءة الطاقة والمياه أولوية عالية بشكل متزايد والستفادة من الحلول الخضراء في البنيتتة. كمتتا يطلتتب
 منهم تطوير تطبيقات للمناهج التقليدية في العمارة العربية التي تستجيب للعناصر البيئية والقيم الثقافيتتة والجماليتتة

المحلية.

 يدعو المؤتمر المطورين العقاريين ومالكي البنية التجارية وأصحاب المنتجعات الكبرى الى إيلء كفتتاءة الطاقتتة.9
 والمياه أولوية عالية في تصميم وتشغيل البنية والفنادق والستفادة من الجدوى القتصادية لتسخين المياه بالطاقتة

الشمسية.

 يدعو المؤتمر المنظمات غير الحكومية والوسط الكاديمي والقطاع الختاص التى التعتاون الكامتتل فتي تنفيتتذ هتتذه.10
التوصيات.

 يتوجه المؤتمر بالشكر الى المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" لمبادرته البناءة بشأن الترويج لقتصاد أخضر عربي،
 ويطلب منه تقديم توصياته الى جميع الحكومات العربية والجهات المعنية الخرى، والى مؤتمر المم المتحتتدة للتنميتتة

 . ويتدعو المتؤتمر مجلتس أمنتاء "أفتد" التى النظتر فتي ستبل متابعتة تنفيتذ توصتيات المتؤتمرات20المستدامة ريو +
السنوية، وتقديم الحصيلة الى مؤتمر "أفد" السنوي الخامس.

 ويعرب المؤتمر عن امتنانه للحكومة اللبنانية لستضافة هذا الحدث. كما يشكر جميع الجهتتات الراعيتتة لتتدعمها انعقتتاد
هذا المؤتمر.
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