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  المؤتمر السنو الثامن
ة (أفد)   للمنتد العري للبیئة والتنم

  االستهالك المستدام
  

  2015تشرن الثاني (نوفمبر)  17 – 16بیروت 

  

ات   مشروع التوص

  

ة (أفد) مؤتمره السنو الثامن في  في  2015تشرن الثاني (نوفمبر)  17 – 16عقد المنتد العري للبیئة والتنم
حث ا ة بیروت.  مشار ة،  مندوب  600لمؤتمر التقرر الذ أعده "أفد" حول االستهالك المستدام في البلدان العر

مثلون  48من  ة والمجتمع العلمي  180دولة،  ة والدول م مؤسسة من القطاعین العام والخاص والمنظمات اإلقل
ة   واإلعالم. والطالب والهیئات المدن

ه تقرأقّر   للموارد الرشیدةدارة اإلر "أفد" من أن اعتماد أنما مالئمة لالستهالك شر لتحقی المؤتمر ما توصل إل
ة  ساهم في دعم مسار التنم اه  البیئة.  الحفا علىو  المستدامةما  طة بین الطاقة والم وأكد على العالقة المترا

انت زادة اإلنتاج  تنزف الموارد وال تؤد وحدها إلى ضمانتس والغذاء، خاصة مع تعاظم تأثیرات تغیر المناخ. ولما 
ع الناس على حصة عادلة من الموارد، فال بد من تعدیل أنما االستهالك وتعزز الكفاءة ، ألن هذا أقل حصول جم

فاءة الطاقة أید المؤتمر الدعوة إلىما  معًا. لفة على االقتصاد والبیئة م مصادر  هاترشید استخدامو  تحسین  وتعم
اهالطاقة ال فاءة استهالك الم فة والمتجددة، وتحسین  التحول إلىو  ، نظ ة  أقل استهالكًا  بدائل تعدیل العادات الغذائ

التخفیف من  اه وأفضل للصحة،  قول اللحوم الحمراء وزادة استهالك  تناولللم   والخضار والسمك والدجاج.ال

التبذیر المؤتمر أن الدعم غیر المتوازن ألسعار الماء وال رأوٕاذ  ة تتسم  شجع على أنما استهالك طاقة والغذاء 
عض  أشاد والهدر، ة البلدان اتجاه  حیث بدأت ست منها تطبی إجراءات إصالح ة إلى تغییر هذا النمط،  العر

حق لنظام دعم األسعار ه "أفد" في هذا التحول، خصوصًا ف. ترشید االستهالك ما  الدور الذ لع ي ونوه المؤتمر 
اتها  ات توص اه والطاقة واألمن الغذائي واالقتصاد األخضر، التي وضعت في أولو االستبدال تقارره حول الم
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ة، تتراف مع  نمایتطلب تغییر األ ة والتوع ة جهودًا حثیثة في التر ة  حزمةاالستهالك وم اسات الح من الس
قى واست مي ووسائل اإلعالم. غیر أن قبول المستهلكین ی ادرات المجتمع المدني واألكاد ات قطاع األعمال وم راتیج

اسات موضع التنفیذ. وقد أظهر استطالع "أفد" للرأ العام في  ًا  22األساس لوضع الس ن الجمهور مستعد أبلدًا عر
ما یؤد إلى ترشید  الت جذرة في عاداته  ض الطلب على  االستهالكلقبول تعد ًا على تخف س إیجا نع الطاقة و

اه ة، والم   شر توفیر الحوافز والبدائل. وتعدیل أنما التغذ

ة مجموعة من االجراءات التي تساعد البلدان العر على التحّول إلى االستهالك واإلنتاج  وقد أوصى المؤتمر 
ة ة واالقتصاد ل بلد: المستدامین، وف األوضاع االجتماع   الخاصة 

مة الرشیدة:  .1 ة والمساءلة و نظام حو الحو عزز الشفاف ة االمة  ةمشار ، من أجل دعم أنما لمجتمع
للثروة  وعادل االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة والتحول الى اقتصاد أخضر، مع ضمان توزع منصف

ة صنع القرار مرأةوٕاشراك ال اب ومختلف شرائح المجتمع في عمل    .والش

ة: .2 اسات التكامل ة متكاملة، تدمج االستهالك واإلنتاج المستدامین وتخضیر  الس اسات إنمائ اعتماد س
ة لتحقی عناصر أساس ة االقتصاد  ة المستدامة في القطاعات االقتصاد  .افة التنم

مي: .3  م وتشجع االنتقال إلى أنما استهالك وٕانتاج أكثر استدامة، مثلقوانین وأنظمة تدع اإلطار التنظ
ة المستدامةو ، (codes) البناءمواصفات  ص للمنتجات الزراع التصنیف  وٕالصاق ،(certification) الترخ

ة ووسائل النقل ة والصناع اه على األدوات المنزل فاءة الطاقة والم  .(labeling) البیئي و

مات خدماتالتدرجي للدعم ب االستبدالالحوافز:  .4 ة وتقد س األسعار الكلفة كي ، لأفضل اجتماع تع
اه.  ة للموارد، خاصة الطاقة والم ق ة تالحق التحول إلى أنما استهالك  على شجعوضع حوافز اقتصاد

وٕانتاج أكثر استدامة، وٕاصالح النظام المالي والضربي لتحقی هذا الهدف، مثل فرض ضرائب على 
ة الممار  ق س الكلفة الحق ع ما  سات غیر المستدامة بدل فرضها على اإلنتاج، واعتماد مبدأ "الملوث یدفع"، 

ة. ع  للموارد الطب

ة: .5 شر شرة إلحداث تحوُّ  الموارد ال ة الموارد ال ل نوعي نحو أنما استهالك وٕانتاج االستثمار في تنم
ارات االستد مي یدمج اعت ع التخصصاتمستدامة من خالل نظام تعل نتج عنه خل  امة في جم محترفین و

ما في مختلف  مختصین ستخدم الموارد على نحو ی المجاالت،  دعم االنتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة 
فوء.  متعّقل و

ل:  .6 ة مستدامة، على أن تشمل  التمو رامج ونشاطات تنمو ة نحو خطط و ه مزد من الموارد المال توج
ات الصغیرة  ل لتحفیز الطلب المحلي واالستثمارات  والمتوسطة.الشر جب استعمال أدوات التمو و

ة  ما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراع والممارسات التي تعزز االستهالك واإلنتاج المستدامین، 
ارات  ما في ذلك النقل العام وسائل النقلو  منتجاتالمستدامة والسلع وال قة للبیئةوالس  .الصد
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ر: .7 حاث والتطو ر ال تقل عن  األ حث العلمي والتطو ات لل في المئة من الناتج المحلي  2تخصص میزان
ات، اإلجمالي ر تكنولوج اه  ، خاصةمبتكرة والتوجه إلى تطو ة الم والطاقة المتجددة في مجاالت تحل

اه الصرف ة ومعالجة م ا الصحي والمدخالت الزراع ونات البناء األخضرومعدات الر الموفرة للم  ه وم
ات.  وغیرها من التقن

ة الخضراء: .8 وم ات الح ه اإلنفاق المشتر ة لتحفیز أنما االستهالك واإلنتاج ا على توج وم لمشترات الح
قة للبیئة ة للمنتجات والخدمات الصد ة الالزمة للدوائر المستدامة، بإعطاء أفضل وم المدارس و  الح

ات  ة التح ات الدولةومختلف ادار والمستشف ، ونظم النقل والبن ة العامة ومواد البناء والمعدات تاألخر
ة وسواها. تب  واللوازم الم

ع وسائل اإلعالم والنشر والتونشر المعلومات:  ةوعتال .9 ةاستخدام جم م  وع واالتصال االجتماعي لتعم
صال المعلو  حة إلىمات الفوائد الناجمة عن أنما االستهالك المستدام، وذلك إل  شرائحمختلف  الصح

إلى اتخاذ القرارات  الجمهور ودفع الناس، عامةو  القرار، والقطاع الخاص، وصانع من فیهم الشعب
ة. ة الصائ   االستهالك

  


