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  الدكتور عدنان شهاب الدينمالحظات 

  مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

   المنتدى العربي للبيئة والتنميةتقرير على  

  التي ألقاها خالل المناقشة رفيعة المستوى: التحديات واآلفاق 

   األولىالجلسة 

 لبنان - ، بيروت 2017نوفمبر  2      

 : مالحظات عامة  

العربية، ومن أجل للدول جية والمالمح االجتماعية واالقتصادية ظرا لتنوع النظم اإليكولون ‐1

ينبغي لكل  :أوال. ينبغي اتباع نهج ذي شقينفإنه المنطقة،  هاالتصدي للتحديات البيئية التي تعاني

موارده الوطنية المخصصة للبحث  وجهوأن ي ،بلد أن يضع أولوياته في مجال البحوث البيئية

 ،ذلك أيضا تحديد أهداف التنمية المستدامةويشمل . واألولويات القضايا معالجة هذهإلى والتطوير 

 . ونموها طويرهاوتحديد أولوياتها من أجل ت  

والتطوير المعنيين فيما يتعلق بالبحث تشابهة ذات األولويات المالدول ضمان تعاون ثانيا: 

 هذه التحدياتسبل مواجهة البيئية لتعزيز بالموضوعات  دول مجلس يمكن لل، على سبيل المثا.

، في مجال الطاقة والمياهالتي ينبغي ابتاعها لسياسات الخاصة الوضع معا العمل التعاون الخليجي 

ً وإعطاء األولوية للبحوث كالدول العربية، وكذلك يمكن لبعض  الجزائر والسودان، التعاون معا

 . الزراعية  

ضايا البيئية سيكفل االستخدام األكثر كفاءة التركيز على الجهود الوطنية واإلقليمية لمعالجة الق إن ‐2

لى القضايا البيئية إمواردها  وجهبحيث تستطيع كل دولة أن ت ،لموارد المحدودةافعالية ضمان و

المعارف و الخبراتاالستفادة من مجموع وتسهم في  ،الوطنيعلى المستوى ذات الصلة بتنميتها 

 البيئية الموضوعات اإلقليمية بشأن هذه هذه الخبرات أن إنشاء منتدى أو منصة لتبادل ومن ش.

استخدامها ثم  ،البيانات والمعلومات من مختلف البلدان والمشاريعإتاحة الفرصة لجمع المعارف و

 التعاون والشراكات على الصعيد اإلقليميعزيز في ت  ومن األمثلة على هذه المنتديات. المنتدى :

، وبرنامج األمم المتحدة لتنمية للمنطقة العربية وأوروباالعربي للبيئة والتنمية، ومركز البيئة وا

 . للبيئة، واليونسكو، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وما إلى ذلك
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ة القاعدوينتهي عند ) وتنفيذ السياسات ،الحكومة(رأس الهرم من يبدأ ينبغي البدء في اتباع نهج  ‐3

سيعتمد بها القضايا وزيادة الوعي تلك النجاح في معالجة  ألن ؛لمعالجة القضايا البيئية) جمهورال(

القرار وواضعي  يصانعقناعة بما في ذلك  بذلك، والقياداتالحكومة قتناع اوعلى مشاركة 

هم ين، ومن ثم فإنهم النهائي ينالمستخدم ونسيكون نالذي ين األفرادالسياسات، فضال عن المواطن

ومن األمثلة على ذلك مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية . الذين سيتولون مهمة تنفيذ التغيير

القطاع الخاص معتمدا فقط على  هنجاحلم يكن الذي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الذي تنفذه 

تثبيت األلواح تابعوا بصورة شخصية الذين أنفسهم دعم المواطنين على أيضا بل والحكومة، 

 . ار فوائد هذه المبادرة بصورة مباشرةثم واوجن ،منازلهم الشمسية على أسطح 

ينبغي فإنه منطقة، كل داخل للدولة العربية وبغض النظر عن البيئة السياسية للموقع الجغرافي  ‐4

 . من أجل التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه البيئة هاتضافرومزيد من الجهود البذل 

من األموال وفي نهاية المطاف، ينبغي أن تبذل حكومات المنطقة جهودا متضافرة إلنفاق المزيد 

على البحث والتطوير، بما في ذلك بناء وتعزيز القدرات البشرية إليجاد حلول مبتكرة لهذه 

 . التحديات البيئية  

حاسما، كما  السياسات على الصعيدين الوطني واإلقليمي القرار وواضعي وسيكون دور صانعي

 . السياسات والهيئات التشريعية في البحوث البيئية واضعييلزم بذل مزيد من الجهود إلشراك   

توعوية حمالت وتنفيذ تخطيط ينبغي  ، إذعند المواطنينزيادة الوعي لبذل مزيد من الجهود يتعين و

لتلك في التصدي  ادورهأداء والمشاركة في للتحديات البيئية ، المجتمع شرائح لضمان إدراك كل 

 . لتحديات التي تؤثر على استدامة وتنمية كل دولة عربية على المدى الطويل والمنطقة ككلا  

 مالحظات محددة  

الطاقة  إنتاج الطاقة الكهربائية من تجدر اإلشارة أيضا إلى أن دولة الكويت قد حددت هدف ‐1

  )18صفحة ال(. 2030بحلول عام  %15المتجددة بنسبة 

مرحلة األولى من محطة الطاقة النووية في أبوظبي، كمثال على مبادرات الطاقة ينبغي ذكر ال ‐2

 ) 18 الصفحة( .العربية الدولالنووية في بعض 

الحد من محتوى الكبريت في وقود الديزل في معظم البلدان العربية قد "أن ورد  19في الصفحة  ‐3

جزء  1000ويات تصل إلى من مست هتحقق عن طريق تشديد المعايير، مما يؤدي إلى انخفاض

 في المليون اجزء 50حو نفي المليون إلى  وتجدر اإلشارة إلى أن التشديد كان مدفوعا أيضا ".
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. بالنظر إلى المعيار الذي يحد من محتوى الكبريت في أنواع معينة من الوقود ؛عالميةباألسواق ال

بمستويات أعلى من المعايير  ولن تتمكن البلدان المصدرة من بيع الوقود المحتوي على الكبريت

 . العالميةالدولية لألسواق 

ينبغي تشجيع وتعزيز االستثمار في الباحثين الشباب والقدرات الفكرية وتعزيز الجهود الوطنية  ‐4

 . واإلقليمية في جميع الميادين المتصلة بالبحوث البيئية مثل الطاقة والمياه

من النظم اإليكولوجية واالجتماعية اء وفسيفسمتنوع  مزيجالمنطقة العربية عبارة عن  ‐5

 واالقتصادية في إطار واحد يؤدي إلى إخفاء أهم العوامل التي يتعين  اوتجميعه اوطرحه.

 . أو منطقة معالجتها من قبل كل بلد و

 المزيج التقدم المحرز في مثل هذا ثباتإل قد تكون أهداف التنمية المستدامة وسيلة ‐6 فمن ناحية، .

مية المستدامة كامل النظم اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية، ومن ناحية تغطي أهداف التن

 . معه ناسبتسياق المالضوء وضع كل بلد في ق يتوثل دقيقةمقاييس محددة فهي تتمتع بأخرى، 

وذلك بغرض تحقيق  ،لمعالجتهاعامل أو اثنين ختيار انظراً لمحدودية الموارد، من الواجب  ‐7

 . والعوائد أقصى قدر من النتائج

على الرغم من أن اإلرادة السياسية هي أسرع طريقة لضمان التغيير، فإن هذه اإلرادة عادة ما  ‐8

 . ويةبالمكاسب القصيرة األجل واالتجاهات الشعبحباطها إويتم إفسادها 

ر التركيز على المسارات غير الرسمية ورفع مستوى الوعي على مستوى القاعدة الشعبية وتوفي ‐9

 . على أنها الوسيلة األكثر فعالية من حيث التكلفة اقوي دليالقدم يبديلة لها، قد الحلول ال  

 

 


