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المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
 20/11/2009بيروت، 

 التوصيات

 

 2009 (نوفمبر) تشرين الثاني 20 ـ 19مؤتمره السنوي الثاني في بيروت في " أفد"عقد المنتدى العربي لمبيئة والتنمية 
 بمدًا، يمثمون الشركات 22 مندوب من 500حضر المؤتمر . برعاية رئيس الجميورية المبنانية العماد ميشال سميمان

وشارك في المؤتمر وزراء وممثمو حكومات . والمجتمع األىمي والوسط األكاديمي ومراكز األبحاث ووسائل االعالم
. ومنظمات دولية بصفة مراقبين

وقامت مجموعة من المندوبين باعداد . حول أثر تغير المناخ عمى البمدان العربية" أفد"ناقش المؤتمر نتائج تقرير 
. مسودة التوصيات

: أقر المؤتمر التوصيات اآلتية
من أن البمدان العربية ىي من المناطق األكثر تعرضًا لمتأثيرات " أفد"وافق المؤتمر عمى ما ذكره تقرير  .1

السمبية المحتممة لتغير المناخ، وأبرزىا االجياد المائي، وتراجع إنتاج الغذاء، وتأثيرات ارتفاع مستوى البحار، وخسارة 
التنوع البيولوجي، وتردي الصحة البشرية، وان في الدول العربية نقصًا في قواعد البيانات وفرق العمماء المتخصصين 

 .في قضايا تغير المناخ

عمى رغم ضخامة التحديات، ال يجري تنفيذ جيود تخفيفية أو تكييفية منسقة تذكر لجعل الدول العربية  .2
. أفضل استعدادًا لمتصدي لتأثيرات تغير المناخ التي أوردىا التقرير

: يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى. 3

 الصادرين عن 2009 والبيان الوزاري عام 2007دعم االعالن الوزاري العربي بشأن تغير المناخ عام  .أ 
مجمس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والدعوة الى تفعيميما وتحديد أىداف واضحة لخفض 

 .االنبعاثات وتطوير وتنفيذ خطط تنموية وطنية لتحقيق التكيف مع اآلثار السمبية لتغير المناخ
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إنشاء تنظيم وطني قوي ـ لجنة وزارية أو مجمس أعمى ـ يرأسو رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، القرار  .ب 
 .السياسات ومتابعة التنفيذ وتعديل المسار

 .انشاء مجمس تقني يزود الييئة الوطنية بتقييمات حول تغير المناخ وردود الفعل الممكنة .ج 

 .ضمان أن تأخذ خطط التنمية تأثيرات تغير المناخ في االعتبار .د 

جعل تغير المناخ قضية لمسياسة العامة، ييتم بيا ليس فقط وزارات البيئة وىيئات البيئة، بل أيضًا  .ه 
جميع الوزارات المعنية مثل الزراعة، الموارد المائية، الطاقة، الكيرباء، التخطيط، االقتصاد، الصحة، 

 .والسياحة

تكريس مزيد من الجيود والموارد لمراقبة وتقييم تغير المناخ، بما في ذلك انشاء محطات مراقبة، ونظم  .و 
نشاء مركز إقميمي لتنسيق  إنذار مبكر، وبرامج أبحاث في كل القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، وا 

 .األبحاث والمعارف العممية

االستخدام الرشيد لموارد الطاقة االحفورية القّيمة والمحدودة عمى الكوكب، واالستثمار في تطوير تقنيات  .ز 
فعالة لالستخدام األنظف لموقود، ووضع برامج متوسطة المدى وبعيدة المدى لكفاءة الطاقة التقميدية 

والطاقة المتجددة، بما فييا الشمس والرياح، وضمان عدم تعارض إنتاج الوقود الحيوي مع حق الناس 
 .في الغذاء

صياغة موقف عربي واضح لممفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، لمتوصل الى اتفاقية فعالة لما بعد  .ح 
كيوتو، تضمن عدم زيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري الى مستوى الخطورة وتنفيذ ما يسعى اليو 
العالم من حصر ارتفاع الحرارة العالمية في أقل من درجتين مئويتين، وتساعد البمدان النامية، بما فييا 

 .البمدان العربية، عمى التكيف مع التأثيرات السمبية لتغير المناخ

في خطط  (المنظمات غير الحكومية، والوسط األكاديمي، والقطاع الخاص)إدماج المجتمع المدني  .ط 
قميمية لمتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتقديم الحوافز الصحيحة الى القطاع الخاص  وطنية وا 

 .لتطبيق تدابير فعالة في ىذا المجال

 .تطوير وتنفيذ حمالت توعية وطنية لتثقيف الجميور حول تيديدات تغير المناخ .ي 

اعداد الكوادر الفنية الالزمة لمتعامل مع قضية تغير المناخ، وانشاء قواعد بيانات كاممة عن البحوث  .ك 
 .والدراسات التي تجرى في الدولة أو عنيا في الخارج حول قضية تغير المناخ يتم تحديثيا باستمرار

ينّوه المؤتمر بمبادرات بعض البمدان العربية لممساىمة في تخفيف انبعاثات غازات االحتباس الحراري، مثل مدينة . 4
مصدر الخالية من الكربون في أبوظبي، وبرنامج دراسات الطاقة في جامعة الممك عبداهلل لمعموم والتكنولوجيا في 
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المممكة العربية السعودية، واستخدام طاقة الرياح عمى نطاق تجاري في مصر، واالستعمال الواسع النطاق لمطاقة 
الشمسية في تونس والمغرب، والمشروع الرائد الحتجاز الكربون وتخزينو في الجزائر، واعتماد إعفاءات من الرسوم 

، وغيرىا من األمثمة الناجحة في مجال كفاءة (ىايبريد)والضرائب في األردن لتشجيع استعمال السيارات اليجينة 
. ويوصي المؤتمر بتبادل ىذه المبادرات المبدعة عبر البمدان العربية. الطاقة

يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى تكريس جيود جدية والتزام واضح بالتعامل مع التأثيرات السمبية لتغير المناخ . 5
الموارد المائية، إنتاج الغذاء، المناطق الساحمية، البنى التحتية واألبنية، التنوع : عمى مجاالتيا ذات األولوية

. البيولوجي، السياحة، الصحة البشرية، بما يتوافق مع التوصيات الواردة في التقرير السنوي حول تغير المناخ

يدعو المؤتمر المجتمع المدني وخاصة الجمعيات األىمية والقطاع الخاص واألكاديميين الى التعاون الكامل مع . 6
. الحكومات العربية في تنفيذ ىذه التوصيات

يرى المؤتمر أن الشرط األساسي لتحقيق توصياتو ىو تأمين إرادة سياسية حقيقية عمى أعمى مستويات القيادة في . 7
. كل دولة عربية، من أجل االىتمام جديًا بتغير المناخ، اذا أردنا التصدي لتأثيراتو

عمى مبادراتو البناءة، ويطمب منو تقديم توصيات  (أفد)يتقدم المؤتمر بالشكر الى المنتدى العربي لمبيئة والتنمية . 8
. المؤتمر السنوي الى جميع الحكومات العربية والى مؤتمر كوبنياغن بشأن تغير المناخ

يدعو المؤتمر مجمس أمناء المنتدى العربي لمبيئة والتنمية لدرس وسائل متابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات السنوية . 9
. لممنتدى، وتقديم النتائج الى المؤتمر السنوي الثالث

يعرب المؤتمر عن امتنانو لفخامة رئيس الجميورية المبنانية العماد ميشال سميمان لرعايتو ىذا الحدث، كما . 10
. يعرب عن تقديره لييئة البيئة ـ أبوظبي الراعي الرسمي لممؤتمر عمى دعميا الكبير

وينتيز ىذه الفرصة لتينئة الشعب المبناني . يتقدم المؤتمر بالشكر الى شعب لبنان وحكومتو عمى ضيافتيما. 11
وييّنىء المؤتمر دولة رئيس مجمس . ، متمنيًا لو دوام االزدىار(نوفمبر) تشرين الثاني 22بمناسبة عيد االستقالل في 

الوزراء المبناني، العضو المؤسس في مجمس أمناء المنتدى العربي لمبيئة والتنمية، الشيخ سعد الحريري، بتشكيل 
كما يشكر المؤتمر جميع الذين قدموا دعميم العداد التقرير السنوي . الحكومة الجديدة، ويتمنى لو النجاح في ميمتو

. وعقد ىذا المؤتمر

 


