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 حول التنمية المستدامة"أفد"  اختتام مؤتمر

 
 باقتصاد أخضر ودمج االستدامة في خطط إعادة اإلعمار توصيات

 
 11/11/2016بيروت، 

اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي التاسع حول التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير، الذي 
األميركية في بيروت وذلك من ضمن احتفاالتها بالعيد  اني )نوفمبر( في الجامعةتشرين الث 11و 10عقد يومي 

مؤسسة من القطاعين  160بلدًا يمثلون  58مندوب من  500وشارك فيه نحو  الخمسين بعد المئة على تأسيسها.
 العام والخاص والمنظمات اإلقليمية والدولية ومراكز األبحاث والجامعات والمجتمع المدني.

في  التحول إلى اقتصاد أخضر ضرورةلن أمين عام المنتدى نجيب صعب توصيات المؤتمر التي تضمنت أعو 
دخال مبادئ التنمية المستدامة المنطقة العربية، حالل السالم وفي وا   خطط إعادة اإلعمار في مبادرات فض النزاعات وا 

 .المرتقبة

للتنمية  17العربية على تحقيق أهداف األمم المتحدة الـ أوصى المؤتمر بمجموعة من اإلجراءات التي تساعد البلدان
لى اعتماد 2030المستدامة بحلول سنة  . فدعا إلى العمل على إحالل السالم واألمن كشرط لتحقيق هذه األهداف، وا 

المدى واستراتيجية تنفيذية ذات أولويات بهدف دفع االقتصادات العربية في مسار أخضر مستدام، مع رؤية بعيدة 
سياسات متكاملة تدمج تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع متطلبات التصدي لتغير المناخ، بما فيها تخفيف 
 االنبعاثات والتكيف مع اآلثار. واقترح خلق جهاز وطني للتنمية المستدامة لضمان تكامل السياسات والمتابعة والتقييم.

ية في تحقيق خطط التنمية، واستثمار المزايا النسبية بين البلدان وأكد على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدان العرب
إجراءات وحوافز لتطبيق االستراتيجية العربية لالستهالك العربية، خاصة في مجال الموارد الطبيعية، واالتفاق على 

ه والجفاف، اللذين يفاقمهما ولمواجهة التحدي الرئيسي لندرة الميا واإلنتاج المستدامين التي أقرتها جامعة الدول العربية.
 تغير المناخ، على الدول العربية تبني العالقة التالزمية بين المياه والغذاء والطاقة في خططها التنموية.

بما في ذلك  ،ودعا المؤتمر إلى إدخال تدابير لتخضير القطاع المالي وتشجيع االستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة
تخصيص تمويل كاف لبرامج األبحاث والتطوير التي تدعم التنمية المستدامة. وأوصى إصدار سندات خضراء، مع 

بالخفض التدريجي لدعم السلع، مع معالجة اآلثار السلبية على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولفت إلى إمكانات 
لتنمية الوطنية واإلقليمية استقطاب الموارد المحلية لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما فيها صناديق ا

 والميزانيات الحكومية والقطاع الخاص.
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وأكد المؤتمر على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع األهلي كشركاء في الجهود الحكومية لتحقيق أهداف 
جاتهم األساسية التنمية المستدامة. وأشار إلى ضرورة اعتماد تدابير خاصة في البلدان التي تستقبل الجئين لتأمين حا

 على التوازن البيئي، وا عداد الظروف المالئمة إلعادتهم إلى بلدانهم في أقرب فرصة.مع المحافظة 

وسوف تعمم توصيات المؤتمر على الحكومات والهيئات العربية، ويتم تقديمها إلى قمة المناخ في مراكش واجتماعات 
 مية في جامعة الدول العربية.وزراء البيئة العرب واللجنة المشتركة للبيئة والتن

 

 التنمية المستدامة في بلدان ما بعد الصراع

ُطرح موضوع التحديات التي تواجه البلدان العربية التي تعاني حروبًا ونزاعات في  "أفد"، في اليوم الثاني لمؤتمر
 لإلسكوا.ي نائب األمين التنفيذي عبدهللا الدردر تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أدار الجلسة 

الدكتور طارق متري مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية تحدث 
فأشار إلى النزاعات المتفجرة بعد الثورات في المنطقة،  .والمبعوث الخاص السابق لألمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا

لى ضعف الدولة وتمزق المجتمعات و  ها إلى العنف والفوضى والعصبيات التي اعتبرت آكلة المجتمعات نطالقاوا 
تقالية، والمطلوب هو العبور من الموقت إلى الدائم، إن األحوال العربية مطبوعة بسمة انالعربية المعاصرة. وقال 

وإلعادة بناء  والتمييز القاطع بين الدولة الثابتة والسلطة الموقتة، وظهور نخبة سياسية جديدة لها رؤية ألوطانها
المؤسسات والدولة. ورأى أن الحوار ال يستقيم من دون اعطاء األولوية للتنمية المستدامة، فهي المحك للوعود التي 
أطلقتها الثورات، مالحظًا أن ما جرى من حوارات وطنية استغرق في تقاسم السلطة ال التنمية المستدامة التي ترسخ 

 المصالحة.

 ،إلى أسباب بيئية ساهمت في الحرب الدائرة في اليمن السابق اليمني وزير المياه والبيئةاني عبدالرحمن األريأشار و 
خصوصًا سوء إدارة الموارد المائية، مؤكدًا على ضرورة إحالل حد أدنى من السالم قبل الكالم على حماية البيئة 

في برنامج األمم المتحدة للبيئة،  النزاعمدير البرامج في فرع إدارة مرحلة ما بعد  ،حسن بارتوتناول و  والتنمية.
استراتيجية عمل البرنامج من خالل التقييم العلمي لآلثار البيئية للنزاعات، وبرامج اإلصحاح البيئي بعد الصراع، 

مدير  ،الدكتور طارق المطيرةقدم و  م.والتصدي لألسباب البيئية للنزاع واالستثمار في الطاقات البيئية لبناء السال
، دراسة ميدانية عن مشروع سيناريوهات ما بعد الصراع إلعادة اإلعمار المستدام والمرن في جامعة لوند في السويد

 .أجراها فريق المشروع وا عادة اإلعمار، لعملية التنمية الالجئين السوريينفرص إعداد 

 

 التربية المستدامة

ن بدران، رئيس مجلس أمناء الجامعة األردنية، جلسة حول التربية من أجل التنمية المستدامة، أدار الدكتور عدنا
شارك فيها الدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة األميركية في بيروت، والدكتورة ليلى حمدان أبو حسن عضو المجلس 

فأكدوا على  عهد الكويت لألبحاث العلمية.األعلى للتعليم في األردن، والدكتور عبدالنبي الغضبان مدير األبحاث في م
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تعزيز الطاقات المحلية عن طريق االستثمار في الموارد البشرية. وهذا يشمل مراجعة المناهج التربوية على ضرورة 
جميع المستويات، بما فيها التعليم المهني وبرامج تدريب المدربين، وتشجيع التفكير النقدي واإلبداعي، ودعم برامج 

 ث والتطوير.األبحا

 

 الصحة والتنمية

عميد كلية العلوم الصحية في  ،قدم خاللها الدكتور إيمان نويهض كان موضوع جلسة تحقيق هدف الصحة للجميع
 ،العربية نتائج دراسة عن أحوال الصحة البيئية وانعكاساتها على التنمية في المنطقة ،الجامعة األميركية في بيروت

شرافه. وأكدت الدراسة على الحاجة إلى منظور إقليمي ومقاربة تعتمد مفهومًا إيكولوجيًا أجراها فريق من الكلية بإ
قليميًا من أجل الرفاه والبقاء في العالم العربي. ،متكاماًل للصحة، واعتبرت هدف "الصحة للجميع  هدفًا جامعًا وا 

ياسة العامة في جامعة طهران للعلوم والس رئيس قسم الصحة العالمية ،أميرحسين تكيانتحدث في الجلسة الدكتور و 
داعيًا إلى عولمة وحوكمة من نوع جديد ومركزًا على أهمية تحسين الظروف الصحية لتحقيق العدالة ودعم  الطبية،
التدهور البيئي الذي يتسبب  مدير المركز اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ،الدكتور باسل اليوسفيتناول و  السالم.

ألف وفاة مبكرة في المنطقة، نتيجة تلوث الهواء ونقص المياه اآلمنة وخدمات الصرف  450من كل سنة بأكثر 
فرح  ةالدكتور تطرقت و  الصحي والتعرض للنفايات وغيرها، مؤكدًا على أهمية البيئة السليمة في الوقاية من األمراض.

، إلى أهمية األنظمة الغذائية في كية في بيروتفي كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة األمير  ةاألستاذ ،النجا
وأدارت الجلسة الدكتورة ريما حبيب األستاذة في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية  تعزيز الصحة واالستدامة.

 في بيروت.

 

 منتدى قادة المستقبل

اقشوا تحديات وسبل تحقيق أهداف في "منتدى قادة المستقبل البيئيين"، فن عربية جامعة 12من  طالباً  52 واجتمع
التنمية المستدامة في المنطقة العربية وقدموا إعالنًا شبابيًا إلى الجلسة الختامية. كما اجتمع ممثلو منظمات أهلية من 

 عدة دول عربية وقدموا إعالن المجتمع المدني بشأن التنمية المستدامة.

حول  بلحاج، المدير اإلقليمي للشرق األوسط للبنك الدولي، فريدكلمة رئيسية للدكتور  الختاميةوتضمنت الجلسة 
ودور البنك الدولي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للدول العربية. وهو أكد أن ال تنمية  سياسات المعيشة المستدامة

ة تحقيق أهداف . وأدار أمين عام "أفد" نجيب صعب نقاشًا حول كيفيمن دون سالم وال استقرار للسالم من دون تنمية
التنمية المستدامة من خالل سياسات مالئمة، شارك فيه مجموعة من صانعي السياسة والخبراء وممثلي المنظمات 

 اإلقليمية والدولية.
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ير المنتدى عن التنمية رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وقدم له تقر  زار وفد من مجلس أمناء "أفد" وكان
ت المؤتمر السنوي للمنتدى واالنعكاسات المحتملة النتخاب دونالد ترمب على التزامات وأحاطه بمناقشا المستدامة،

 الواليات المتحدة باتفاقية باريس لتغير المناخ.

مة في مناخ عربي متغير من الموقع: طالع على تقرير "أفد" حول التنمية المستدايمكن اال
nline.orgwww.afedo 

 

 طارق متري في جلسة التنمية المستدامة في بلدان ما بعد الصراع :1الصورة

 نجيب صعب يعلن توصيات المؤتمر: 2الصورة 

 وفد "أفد" مع الرئيس الحريري : 3الصورة 

http://www.afedonline.org/
http://www.afedonline.org/

