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1- Background: 

 
In a joint initiative by IUCN, International Union for Conservation of Nature, West Asia/Middle 
East (WAME) Regional Office and Bibliotheca Alexandrina, an open dialogue about the future of 
sustainability in the Arab Region was held in the premises of the bibliotheca. The meeting 
gathered an experienced group of Arab intellectuals and practitioners concerned with 
sustainability in its environmental, economic, social and political dimensions.  
 
This activity is the first regional dialogue emerging from the global Future of Sustainability debate 
that was launched in 2006. This forum aimed at developing a south-based perspective for 
sustainability with the special emphasis on priorities of the Arab countries regarding the emerging 
theoretical and practical challenges for sustainability. 
 
The dialogue forum was justified based on the accumulative experience of the IUCN WAME 
Regional Office in tackling sustainability issues in the region. The following assumptions were put 
forward as a launching pad for the forum  
 

1- The absence of a unified Arab perspective towards the sustainability approach in the 
future and the weak capacity of generating and formulating a framework for sustainable 
development that takes into consideration the integration between the emerging trends in 
water, energy and agricultural policies.  

2- Deterioration of local capacities in generating a knowledge body that has a distinguished 
Arab identity that enhances and contributes to the global debate on sustainability. 

3- The current free market economic system does not provide a crystallized idea about the 
environmental and social realities in the region which are prerequisites for any planning 
of a sustainable future.  

 
Based on the previous objectives, the following objectives were proposed for the dialogue 
 

1- Contributing to the generation of local knowledge about the dialectic relationship between 
environment and development with special focus on navigating the potential future trends 
in issues of water, energy and food crises in the absence of a strong knowledge economy 
and society and the modest contribution from civil society and academic institutions.  

2- Documenting traditional Arab wisdom and transferring it to the global arena to enhance 
better Arab epistemological contribution to the sustainability debate.  

3- Attempting to explore the possibility of creating a forum that can discuss sustainability 
issues in the region in frequent basis.  

 
This report does not constitute traditional proceedings of the workshop but aims to prepare an 
analytical and documentary publication based on the discussions that includes summaries of the 
participants input. The content of this report is a “collective accumulation” of the contribution of 
participants and is not specifically attributed to any of them except in the quotes. This English 
language report is a translation from the original Arabic report.  
 
The Alexandria forum was held for one day (June 4P

th
P 2008) with the participation of 15 Arab 

professionals in sustainability issues from governments, private sector, NGOs, local communities, 
academics and the media from the IUCN network in the region. The dialogue was constructed in 
a way that allows the best investment of the participants’ experience through the design of an 
interactive system in the discussions.  
 
The dialogue was organized based on six sequential steps: 
 

1- Welcoming remarks by the IUCN and description of the dialogue’s objectives. 
2- An audio-visual message from HRH Prince Hasan Bin Talal of Jordan about the 

challenges to sustainability to provide a baseline for debate. 
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3- An analysis of current trends and practices and challenges in sustainability issues in the 
region based on the participants’ experiences. 

4- A discussion on the potential innovations and solutions to achieve sustainability based on 
the Arab cultural and social features taking into consideration regional priorities. 

5- Identification of the roles and responsibilities of various sectors in implementing the 
innovations and solutions.  

6- A presentation by Prof. Ismail Serageldin, the Director of Bibliotheca Alexandrina about 
the relationship between environment and economy in the context of sustainability.   

 

2- Features of the Alexandria Debate: 
 
This dialogue was organized with the intent of paving the way for participants from all societal and 
institutional sectors concerned with sustainability to provide input that is based on quality more 
than quantity and the interactive method instead of monotonous lecturing.  
 
There is a potential and demand to hold this particular meeting in an annual basis to act as 
theoretical framework for discussing sustainability issues and following up on the 
recommendations and options resulting from the dialogue in the decision making apparatus of the 
Union and other regional and global developmental institutions.  
 
It is imperative that the dialogue have a local Arab identity by linking the discussions with the 
Arab priorities and focusing on terminologies and concepts that reflect Arab cultural identity. 
Based on this condition it is important to distinguish between the concept of “developing 
countries”, the concept of the “south” and the Arab countries. Emphasis should be placed on the 
unique features of the Arab identity as a factor of cohesion and unity in the region that allows 
practical implementation of sustainability options, especially in light of energy, water and food 
challenges. 
 

3- The Concept of Sustainable Development: 
 
 Although the concept of sustainability is comprehensive and encompassing, several approaches 
can be used to define sustainable development, based on various angels of perception. The 
participants have identified the following notions and perspectives of sustainable development:  
 

• Conservation of resources and adhering to a culture of subsistence.  
• A personal responsibility and a guarantee for the future generations. 
• Humans are cornerstone for achieving sustainable development. 
• Citizenship, freedom and liberation of human energies is key for sustainability.  
• Emphasis on humanist values. 
• Redefining globalization to a more justice-based system. 
• Reconnecting the relationship between humans, nature and the universe in a harmonized 

manner.  
 
“Humans are the center of development and can be utilized in a sustainable way 

to assist the Arab world in reaching its deserved potential” 
 

Salah Suleiman 
Alexandria Library, Egypt 

  

4- The Challenges of Sustainability and Human Security: 
 
In his audio-visual speech to the forum, HRH Prince Hasan Bin Talal focused on the clarification 
of the relationship between the challenges of sustainability (water, energy and food) and human 
security. The Prince has emphasized the vital role to be played by Arab states within its common 
frameworks of actions in developing a specific, locally-based vision for tackling the challenges of 
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water, energy and the environment by forging partnerships between all sectors. He noticed the 
absence of the scientific community from the decision making process in the region especially in 
the development and maintenance of infrastructure. The Prince described the civil society 
organizations as oases in the desert but they need to think in a more comprehensive manner and 
not limit their effort on single issues.  
 

“There is a need for the movement of the silenced majority in the Arab World 
especially in the priorities of security, environment, energy and water and cultural 

identity and not relying on current policies that excludes people from 
participation” 

 
HRH Prince Hasan Bin Talal, Jordan 

 
The Prince further criticized the approaches used by the International Monetary Fund (IMF) and 
the World Bank which does not take into consideration the need for human development. 
However, the Prince stated that there is an important element that should be integrated in any 
effort for achieving sustainability which is the supranational framework for the enhancement of 
sustainability efforts especially through global commons.     
 
He also warned about the impacts of climate refugees from the South to the North and their 
interference in the human development agenda and the need for supranational responses to deal 
with such challenges.  
 

5- Diagnosis of the Current State of Sustainability: 
 
In analyzing the realities of sustainability in the Arab World it is imperative to develop a clear 
framework and making sure that sustainability is a continuous process and not just a product. In 
the Arab World and the developing countries the human is the center of development and the 
main beneficiary. This reiterates the ultimate need for developing human and intellectual capacity. 
Moreover, although sustainability is always related to environmental dimensions, the associated 
social and cultural dimensions are crucial especially the value of citizenship, equity, social justice 
and the educational framework.  
 
 

“We have stopped being creative and our thoughts are silenced. We have to 
focus on humans and achieve a social transformation that depends on creativity 

in education, cultural identity, justice and piety”. 
 

Mohammad Shahbaz 
Prince Hassan Bin Talal Representative, Jordan   

 
 
The Arabic synonym for the word “development” is tanmia, which linguistically reflects a 
continuous process with positive elements. It is well known that the renaissance of the Arab 
World that was witnessed hundreds of years ago was based on elements that are still available in 
adequate supply. Actually a considerable enhancement occurred in the quality of human 
resources and knowledge. Humans are the center of development and human capital can be 
utilized in the Arab World to assist the region in reaching its potential. This aim requires a state of 
harmonization between work, intellect, performance and caring about the future. It is imperative to 
reiterate that one of the most basic requirements for sustainability is the reform of the educational 
systems to adapt to the ever increasing requirements of scientific thinking.  
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In summary, the Arab World currently faces 8 major developmental obstacles that are considered 
as challenges in the face of proper implementation of sustainability in its various dimensions. 
These obstacles are: 
 

1- The presence of insecurity hotspots that are spread all over the Arab World. The 
consequences of such hotspots impact all the countries in the Arab World in different 
forms. Their impacts are not only threatening to sustainability but also to the whole future 
of the Arab Society.  

2- Weak institutional frameworks in all Arab World. Rich Arab countries may possess 
abundant natural resources but still is in short supply for skilled human resources. 
University degrees are not necessarily an indicator of good human capital without a 
proper training and capacity building.  

3- Poverty is one of the main challenges in the region. Even rich Arab countries have 
poverty pockets.  

4- A lot of Arab countries face population pressures from their own national populations. 
Other countries face demographic and resource pressure from immigrant and foreign 
workers. The trends of diseases in Arab countries show the existence of infectious 
diseases associated with poverty and bad hygiene, while others face problems of obesity 
and over consumption of resources.  

5- The majority of the Arab States have bypassed the challenge of illiteracy but still there is 
an inadequate quality of education and technology transfer. The Arab World has 
impressive human skills but still a lot of brain drain is occurring. A lot of creative Arab 
researchers are being attracted by the west. 

6- There are problems at the level of resource management especially when linked to the 
global fluctuations of commodity prices and inflation. 

7- The level of consumption in the Arab World is much higher than production.  
8- Globalization is causing a lot of pressures on the Arab World and such pressures must 

be studied and analyzed in a comprehensive and structural manner especially trade and 
investments.  

 
 “I want to see the number of men and women equal in any environmental 

dialogue as sustainability requires the participation of women” 
 

Naoufel Zayadi 
Economic and Social Researches and Studies Center, Tunis  

 
It is obvious that all the above mentioned problems are directly linked to the welfare of humans 
and the quality of life itself.  
 
Arab countries have generally achieved good progress in economic and social platforms during 
the last decade and they are in the right direction in achieving the majority of the Millennium 
Development Goals (MDG) except for environmental sustainability (goal # 7) based on the latest 
monitoring indicators.  
 

“A lot of Arab professionals become researchers in the west and we still seek 
experts from the outside” 

 
Shaheera Wahbi 

League of Arab States  
 
The continuous growth has exerted pressures and problems associated with wealth and 
prosperity such as pressures on resources and over-consumption. Institutions concerned with 
monitoring have been immersed with the magnitude of demand and variety of problems and are 
not being capable of dealing with them whether they are local in nature or emerging global 
challenges. What is currently implemented in the Arab World is a matter of crises management 
rather than long term planning and we have not managed to make use of previous reigns of 
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prosperity in developing a solid framework for sustainability. It is ironic that the same people and 
institutions that have contributed to the problems are the ones entrusted in finding solutions to the 
same problems.  
 
“The Arabic culture is rich in the values of social and environmental responsibility 

and the dependence on foreign assistance has corrupted the social capital” 
 

 Odeh Al Jayyousi 
IUCN  

 
Such trends and indicators emerging from the Arab World show that the best entry point for 
achieving sustainability may not be necessarily the environmental one, despite its immense 
importance. The human rights approach may be the best option as it focuses on the inherent 
human right for a healthy and clean environment and access to basic commodities for life as well 
as the provision of basic services by the states and enjoying recreational and aesthetic beauty.  
 
A lot of solutions to current problems have actually been designed and developed a long time ago 
without proper implementation such as the reform of education systems. The delay in 
implementation has made Arab countries lag behind other countries that started their 
development process at the same level but soon achieved high progress such as Korea, 
Malaysia and Singapore.  
 

“The best entry point to sustainable development is the human rights approach 
which is both a constitutional rights and a key for positive change” 

 
Abdul Majeed Haddad 

UNEP  
 
Sustainable development should expand beyond the environmental limits and incorporate the real 
balance between economic, social and political realms. Channels of dialogue and debate should 
be open between all sectors with the focus on empowerment of the private sector and civil society 
for enhancing productivity. At the same time it is important to know that in some occasions the 
paths for environmental protection and economic growth may not meet at any point without the 
proper framework of sustainability to incorporate both tracks. The sustainability values should 
monitor growth without making any compromises that weaken the environmental values. The 
effective participation of the private sector in development processes was based on the ability of 
the private sector to change course and adopt the values of sustainability in an honest and 
genuine way.  
One of the main issues in the Arab World is the absence of the values of citizenship in all its 
political, social, environmental and economic aspects. This leads to a weakening of the 
participatory national dialogue required for sustainability. The resulting situation is that decisions 
are taken in a top-down approach under the control of international economic institutions or in 
response to international conventions instead of being a dynamic process of interaction at the 
social level.  
 

“A lot of the solutions are available since decades as if they were written 
yesterday but no adequate implementation occurred” 

 
Riyad Hamzah 

Arabian Gulf University, Bahrain 
 
Regarding natural resource uses in the Arab World, many of the provisions and benefits 
produced from natural resources are not given financial values and that allows for more 
unsustainable utilization. It is imperative that a system of economic valuation of natural resources 
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should be developed where values are given for the resource in its natural conditions and not 
after the deterioration of the natural resource base.  
 
In many cases related to environmental management there is fragmentation in the authorities and 
the decision making process which leads to contradictory decisions resulting from the absence of 
institutional frameworks built on resources and ecosystems and the prevalence of institutional 
frameworks based on administration or geography.  
 
In many cases, the developmental transformations are linked to external factors such as the 
globalized economy, climate change and investment promotion which all put pressures on Arab 
countries and result in a structural change in the framework of economies.  
 
Arab Countries suffer from two types of environmental challenges. The traditional challenges of 
governance need responses that tackle the root causes. The other kind of emerging challenges 
result from the regional and global changes which need creative management to influence 
positive results.  
 
6- Sustainability and the Private Sector:   
 
 Some important initiatives in the private sector’s sense of environmental and social responsibility 
are starting to take shape in the region. One of the most notable experiences of Aramex Co. was 
presented in details in the forum. The experiment can be considered an inspirational case study 
that can be replicated throughout the region for the integration of sustainability principles in 
business.  
 
Aramex has considered sustainability as a major activity in the core business of the Company. 
The sustainability initiatives were developed for enhancing the culture of public responsibility in 
business administration. It has been the first Arab Company to publish an audited sustainability 
report in 2006 and specifying certain commitments and targets to be met including cutting down 
on greenhouse emissions and developing targets for recycling in all operations. The Company 
has also focused on institutionalization of the sustainability activities through establishing a 
special unit for sustainability to make the concept integral to all operations and not limited to 
certain decision makers.  
 

“It is important to change the culture of social activities from receiving aid to 
constructive partnerships in achieving development run by the local community” 

 
Raji Hattar 

Aramex International, Jordan  
 
The successful impact of the private sector in implementing sustainability initiatives depends to a 
large part on partnership with the public sector where the governments will be able to regulate 
laws and policies that encourage the private sector for more entrepreneurship in sustainability.  
 
In this context it is also important to link the developmental activities done by private sector 
organizations with the inherent cultural values of social solidarity which can easily penetrate the 
society and provide more influential results. The culture of social and environmental responsibility 
is easy to localize and be spread across the society with the simplest terms and examples.  
 
Although emphasizing the importance of general ownership in the company for the concept and 
practices of sustainability, it is a common reality that the first initial steps have been done through 
an act of championship by the leading decision makers who have steered the implementation of 
sustainability values in the company culture.  
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“We should be a part of the solution and not the problem” 

 
Hasan Al Hosany 

Environment Friends Society, UAE  
 
Experience has shown that sustainability practices in companies have had clear economic 
benefits as well through cost reduction in production and management. The success shown by 
financial values will encourage other companies to take a similar route.  
 
Any private firm will have a social value when it deals seriously with social responsibility and 
making the employer a partner in the production process and not only a tool. This gains more 
importance in a time when the role of the private sector is increasing parallel to the erosion of 
state responsibility and opening up the economic policies for the market forces. The role of any 
state in the developmental context is vital for providing the required social protection and services 
and not being limited to the hindering bureaucracy.  
 
Currently there are two forms of globalization. One that is linked with the market economy and 
one linked with the growth of global civil society which is a grassroots system hoping to develop 
an alternative globalization that include a new developmental paradigm for the benefit of 
humanity.  
 

“Accountability measures should rise to the highest levels especially the 
accountability of the government and private sector by the civil society” 

 
Laila Iskandar 

International Institute for Environment and Development (IIED), Egypt  
 
 
Regarding the dualism of the profit-sustainability discussion there is no fundamental problem in 
making sure that profitability is a legitimate objective for economic activity and is not necessarily 
contradictory to sustainability. The best companies are those that achieve the dual objective of 
profit to sustain the operation and the practical developmental results that contribute to enhancing 
people’s livelihoods. The ultimate goal for any economic activity is the welfare of people.  
 
It is noteworthy that the private sector is not completely innocent. Some companies do indeed get 
involved in greenwash activities for achieving public relations benefits. The private sector in the 
Arab World should be subject to accountability by the civil society and ready to receive advise on 
how to deal seriously and genuinely with sustainability challenges. It is important to develop a civil 
system of monitoring for project funded by the global financial institutions and/or the World Bank 
through indicators derived from the local context for sustainable development that focus on the 
priorities of poverty, consumption, employment, education and social justice in the distribution of 
wealth.  
 
7- Sustainability and Culture: 
 
There was a rich dialogue about the linkages between sustainability and cultural values in the 
Arab World. A consensus was evident between participants on the need to integrate the spiritual-
cultural element as a fourth dimension in sustainability. The focus on the role of Arab cultural 
values in supporting sustainability in the face of strong market forces and commodification of 
humans and resources is a strong justification for strengthening the concept of sustainability in 
the Arab society.  
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“The Arab media is an important tool for education and awareness but it is 
currently moving towards entertainment outlets” 

 
Mohammad Al Fahham 
Alexandria Library, Egypt 

 
In the same context the traditional role of the Arab state should be preserved as a developmental 
tool without neglecting some negative practices that have been evident by the ineffective 
bureaucracy. The withdrawal of the Arab State from its developmental responsibility will leave the 
population, especially the poor helpless in the face of market forces which has started to impact 
the family and social values as well. A lot of value changes have occurred in the Arab society 
while adapting to market rules which is based on extensive utilization of resources and labour and 
turning social relations into a pattern based on economic interests.  
 
Moreover, the lack of opportunities for the inclusion of creative people has impacted the brain 
drain from the Arab countries to the west in particular. Such a phenomenon requires opening up 
opportunities for the most creative individuals in a system of freedoms and empowerment.  
 
In the final analysis the relation between Arab culture and sustainability is based on the concept 
of “Reform and Enlightenment” to achieve compatibility in developmental approaches between 
the historic and traditional values of Arab culture and the best of what modern thinking has 
created in sustainability approaches.  
 
8- Institutional Frameworks for Sustainability:  
 
It is important to make sure that work for sustainability should now start again from square one 
and the wheel will not need to be reinvented. There are previous and current activities and 
institutional frameworks that can be built upon. Most important initiatives are the official Arab 
initiative for sustainable development and some civil initiatives that have been developed in the 
past few years.  
 

“We need to go back to the frameworks and methodologies set by the 
international community for sustainable development indicators and analyzing 

our performance in a scientific way so that we do not reinvent the wheel” 
 

Samir Ghazi 
Presidency of Meteorology and Environment, Saudi Arabia  

 
It is also vital to develop practical and measurable indicators for sustainable development to be 
evaluated and reviewed based on the package of indicators developed by the United Nations 
Commission on Sustainable Development (CSD) with the addition of indicators related to cultural 
aspects of sustainability.  
 
Education is one of the most important tools for developing and supporting creative thinking 
linked to sustainability. A new paradigm of sustainability can be developed in the Arab world 
based on the three pillars of cultural identity, justice and piety. This will lead to the enhancement 
of positive social values and steering the new generations to sustainability guided with such 
values.  
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“Sometimes wealth in natural resources can be a weak element in the Arab world 
if national human capital is not allowed to manage resources in a sustainable 

manner” 
 

Amina Flous 
National Agency for the Conservation of Nature, Algeria  

 
In the same context, media and communication play vital roles in supporting sustainability and 
mainstreaming its concepts.  
 
 9- Sustainability between Environment and Economy: 
 
  At the end of the dialogue, Prof. Ismail Serageldin, the Director of Bibliotheca Alexandrina has a 
presentation about the linkages between sustainability, environment and economy. He focused 
on the vital role of economic and environmental indicators in measuring national accounts as its 
well known that economists and decision makers treasure what they can measure. Without 
proper indicators and measurement, the right decisions are hard to come by.  
 
Serageldin based his presentation on the research he was leading when he was vice president of 
the World Bank for environment and sustainability. The scientific methodology that was 
developed through this research provided alternative measurements for including environmental 
dimensions in national accounting systems and expand the limited approach of the traditional 
Gross Domestic Product (GDP).  
 
Serageldin introduced a new definition of sustainability which can be stated as “providing future 
generation with the same amount of opportunities, or more of what the current generation has”. 
This definition makes sustainability more of a rights-gaining process as much as an 
environmental concept which provides it with a more human dimension.  
 
One of the main recommendations in the presentation was the need for greening national 
accounts by integrating the environmental dimensions in the calculation systems of resource use 
and national production to account for the depletion of natural resources as a negative aspect of 
development rather than a positive contributor to production and GDP, as in the case now.  

“Sustainability is providing future generation with the same amount of 
opportunities, or more of what the current generation was provided with” 

 
Ismail Serageldin 

Director of Alexandria Library, Egypt  
 

The results of the groundbreaking research were published in a book entitled “The Wealth of 
Nations” that provided ample evidence of the importance of social and human capital, as well as 
natural capital in measuring economic progress. In this study, it was proved based on economic 
analysis of more than 100 countries that the combined social, human and natural capitals 
constitute 60% of a country’s economy, on average compared to 40% for products resulting from 
economic activities (GDP). This entails that the GDP represents only a third of the real values of 
economic activities and non-commercial capital assets in the country. This provides another 
compelling evidence of the importance of investing in the human and social capitals.  
 
10- Options for the Future of Sustainability:  
 
The previous analysis for the challenges and features of sustainability was a helpful tool to guide 
the participants to developing a set of principles, values and priorities for the future of 
sustainability in the Arab World  
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1- Human welfare is the ultimate objective: This is the first principle in designing and 
implementing sustainability options in the Arab World. These options should be able to 
provide a clear positive impact on the quality of peoples’ lives and from the perspective of 
human rights principles.  

2- Strengthening and empowerment of existing institutional frameworks: Moving 
towards sustainability should be done without compromising the existing institutional 
frameworks or inventing new ones. Focus should be on the existing framework and 
strengthening key institutions with networks and supportive programmes that cover the 
existing gaps. The current dialogue of Alexandria should be maintained by the creation of 
a network of experts and intellectuals that gather periodically to discuss sustainability 
approaches in the Arab World. It is important that the existing institutional entities 
concerned with sustainability by linked to the highest level of decision making in any 
country.   

3- Specifying roles of various sectors based on the priorities and capacities of each 
sector and effective networking between them for achieving a comprehensive impact.  

4- Education as a tool for sustainability: There is a consensus on the priority of 
education and learning in achieving sustainability through the focus on the role of 
enlightening and scientific thinking to support the spread of knowledge of sustainability in 
Arab societies. This can be best achieved via highlighting success stories and best 
practices that include pioneering and local solutions for local problems and the presence 
of incentives that will help in positive modifications of environmental behaviour.  

5- Focusing on solutions and innovations: The Arab World, through its institutions and 
professionals has reached a proper state of its capacity in diagnosing and highlighting 
challenges related to sustainability issue but it is necessary to turn the attention to 
developing and implementing practical solutions and innovations that respond to the 
challenges through inter-sectoral partnerships. 

6- Partnerships in resource sharing: Integration between various Arab states should be 
encouraged through supporting the investment of added values of various natural 
resources and sharing their benefits through complementary partnerships between 
states. 

7- Emphasis on cultural identity: Strengthening the concept of integration between 
modernization and tradition in planning and implementation of sustainability initiatives. 

8- Capacity building especially for potential leaders and important social groups like 
women and youth and learning from previous experiences, whether successful or 
faltering.  

 
11- General Recommendations by Participants: 
 
The Alexandria dialogue on the future of sustainability in the Arab World has resulted in the 
following recommendations presented to the various sectors as follows: 
 
To the governments;  
 

1- Strengthening the effect of the Arab initiative for sustainable development through the 
Arab League by developing practical programmes and monitoring indicators with time 
bound targets. 

2- Making good use of the Arab Summit for Development to be held in Kuwait to highlight 
the sustainability challenges. 

3- Establishing national institutional frameworks for sustainability in countries that does not 
have them, and linking such entities with the highest level of decision making in the 
country.  

4- Providing economic and tax incentives for the private sector that presents documented 
and influential examples in supporting sustainability. 
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To the private sector; 

 
1- Institutionalization and expanding the programmes for social and environmental 

responsibilities to include traditional cultural and social values of solidarity and support. 
2- Promoting the success stories and best practices in achieving and managing 

sustainability to encourage other companies to put their trust in the possibility of linking 
profitability and sustainability. 

 
To the civil society; 
 

1- Approaching the Arab leaders in a programmatic way to conduct advocacy programmes 
for sustainability especially in important frequent events such as the Arab Summit. 

2- Responding to problems at the local level and spreading the global consciousness in the 
same process to achieve local benefits and global values. 

 
To educational and media institutions: 

 
1- Highlighting successful examples of sustainability in media outlets and educational 

programmes to send a message of trust about the importance and potential of 
sustainable options. 

2- Developing educational and learning curricula to eradicate sterotypes and supporting 
innovations and continuous training in sustainability issues. 

3- Developing and implementing public campaigns that aim to spread the culture of 
sustainability to the widest possible audience through most effective media outlets. 

 
 To the IUCN, International Union for Conservation of Nature; 
 

1- Institutionalization of the dialogue about sustainability to become a frequent event in 
which founding members as well as other regional experts and professionals will 
participate through an Arab Forum for Sustainability based on joint planning by the Union 
and Bibliotheca Alexandrina. Specific objectives need to be defined for the forum will 
need to be developed and agreed upon. The Forum may be held in parallel with the Arab 
Environment day.  

2- Using the vast knowledge resources and networks of the Union as a platform for 
dialogue and initiatives to focus on education and communication tools spreading 
success stories and best practices from the region. 

3- Publishing the outcomes of this dialogue through the Union’s various platforms including 
the World Conservation Congress 2008 in Barcelona to help spreading the Arab vision 
for the future of sustainability.   
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  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة                                         

  الشرق األوسط/غرب آسيالمنطقة المكتب اإلقليمي 

  

  بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية

  وبدعم من مؤسسة فورد العالمية
  

  

   في العالم العربياالستدامةمستقبل  حوار تقرير
  رؤية من الجنوب

  

  

   ٢٠٠٨ حزيران ٤

  

  مكتبة اإلسكندرية

  

   مصر –اإلسكندرية 

  

  



 ٢

  

  قائمة المحتويات
  

 خلفية وتمهيد ٣
 خصائص حوار مكتبة اإلسكندرية ٥
 مفهوم التنمية المستدامة ٦
 تحديات االستدامة واألمن اإلنساني ٦
 تشخيص الواقع الحالي لالستدامة ٧
 االستدامة والقطاع الخاص ١٢
 االستدامة والثقافة ١٤
 األطر المؤسسية لالستدامة ١٥
 االستدامة بين البيئة واالقتصاد ١٦
 خيارات مستقبل االستدامة في العالم العربي ١٧
 توصيات عامة من قبل المشارآين ١٨
  الخطوات الالحقة  ٢٠
    



 ٣

  : خلفية وتمهيد -١
  

الشرق / آسيا  غرب لمنطقة المكتب اإلقليمي    -ة الطبيعة بتنظيم مشترك من االتحاد الدولي لحماي     

 العـالم العربـي     فياالستدامة  األوسط ومكتبة اإلسكندرية، تم عقد حوار مفتوح حول مستقبل          

أبعادهـا البيئيـة    ببة من الباحثين والمفكرين العرب المعنيين بقـضايا االسـتدامة           بحضور نخ 

  . واالجتماعية والسياسية
  

ذي ينظمه االتحـاد الـدولي لحمايـة        ويعتبر هذا الحوار هو األول على المستوى اإلقليمي وال        

الطبيعة في مسعاه لتوثيق الرؤية الخاصة بالدول النامية والجنوب حول المستجدات النظريـة             

 . والتطبيقية في قضايا االستدامة باالعتماد على األولويات المحلية واإلقليمية

  

االستدامة في نهاية شـهر      مبادرةلالعالمي  وكان االتحاد الدولي لحماية الطبيعة قد بدأ برنامجه         

.  حيث عقد اجتماعا لمناقشة قضية االستدامة في القرن الحادي والعشرين          ٢٠٠٦كانون الثاني   

وقد بحث االجتماع الذي تضمن نخبة من المفكرين العالميين من شبكة االتحاد الدولي ماهيـة               

 االتحـاد الـدولي     التطور في اتجاهات االستدامة العالمية والفرص والمعوقات التي تقف أمام         

 . لحماية الطبيعة والعالم أجمع في محاولة مواجهة تحدي االستدامة
  

وقد تم عقد جلسة الحوار بناء على المالحظات والفرضيات التالية التي نتجـت عـن خبـرة                 

  :المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي في التعامل مع قضايا االستدامة في العالم العربي

  

الموحد حول نسق التنمية المستقبلية وضعف القدرة على توليد         غياب الخطاب العربي     -١

وصياغة إطار ورؤية للتنمية المستدامة بحيث تراعي التكامل ما بين السياسات المائية            

  .والزراعية والطاقة

تدني القدرات المحلية على توليد وبناء معرفة لها هوية وصيغة عربية ترفـد وتنقـد                -٢

 .االستدامةوتضيف إلى الجدل الدائر حول 

النظام االقتصادي الحالي السائد وهو نظام السوق ال يعطي فكرة صادقة عن الحقيقـة               -٣

البيئية واالجتماعية وال يمكن رسم معالم مستقبل مستدام بدون معرفة مكونات الحيـاة             

 . الطيبة وعالقتها بالتنمية المستدامة

  



 ٤

قد حول مستقبل االستدامة في العـالم       وبناء على ذلك تم تحديد األهداف التالية للحوار الذي ع         

  :العربي

 البيئة والتنمية وتحديـدا     توليد معرفة محلية للمنطقة العربية حول العالقة الجدلية بين         -١

ة مستقبل التنمية في الوطن العربي في ضوء أزمـة المـاء والغـذاء               مسأل سبر غور 

مـع المـدني    والطاقة وفي غياب اقتصاد ومجتمع المعرفة والحضور المتواضع للمجت        

  .ومؤسسات البحث العلمي والشباب

ى الصعيد الدولي بلغات مختلفة      الطيبة ونقلها إل   توثيق الحكمة العربية في مجال التنمية      -٢

 . حتى يكون للعالم العربي تواجد مؤثر في القضايا البيئية العالمية

لم محاولة إستكشاف إمكانية إنشاء منبر دوري لمناقشة قضايا االسـتدامة فـي العـا              -٣

 . العربي

  

، إال  بالمعنى التقليدي لتوثيق ورش العمل والحـوارات      " محضر اجتماع "ال يشكل هذا التقرير     

إنه يشكل محاولة إلعداد وثيقة تحليلية وتوثيقة مبنية على النقاشات التي تمت فـي االجتمـاع                

الفقرات إن  . تتضمن تلخيصا للممارسات الحالية والتوجهات المستقبلية كما اقترحها المشاركون        

جماعيا للحوار وال ترتبط بالمتحدثين مباشـرة       انعكاسا  التي تم تضمينها في هذا التقرير تشكل        

اللفظية المباشرة من بعض المشاركين والتي تشكل فقرات خاصة         " ستشهاداتاال"إال من خالل    

 . في هذا التقرير

  

كا يمثلـون القطاعـات      مـشار  ١٥شارك في الحوار المفتوح الذي عقد في مكتبة اإلسكندرية          

االتحاد وشبكة   من أعضاء     وقطاع الشباب  الحكومية والخاصة واألكاديمية والمدنية واإلعالمية    

وقد تم تنظيم الحوار بحيث يتم اسـتثمار        . طقة العربية نم اإلقليمية في ال   الدولي لحماية الطبيعة  

 الحـوار وعلـى     المعرفة التراكمية للمشاركين من خالل صياغة برنامج تفاعي يركز علـى          

والرؤى الجماعية مع التأكيد على احترام وتوثيق الخبرات الفرديـة          االستنتاجات  الوصول إلى   

  .من خالل إتاحة المجال للمناقشات وبمساحات زمنية كافية

  

  : على الخطوات الست التاليةاًتم تنظيم الحوار بناءوقد 

  .اف الحوار وآلية التنظيمترحيب من االتحاد الدولي لحماية الطبيعة والتعريف بأهد -١

مرئية من سمو األمير الحسن بن طالل حول تحديات االستدامة فـي            -رسالة صوتية  -٢

العالم العربي لتكون بمثابة زاد فكري وثقافي يساهم في وضع قاعدة أساسية للحـوار              

 .الالحق



 ٥

تحليل للممارسات والمشاكل الحالية حول االستدامة بحيث يساهم الحوار في تشخيص            -٣

عوقات والفرص األساسية المتاحة في مجال التنمية المستدامة بنـاء علـى تـراكم              الم

 .الخبرات والمعرفة العربية

والقدرة على التفكير بممارسـات ووسـائل جديـدة         واالبتكار  حوار حول االستدامة     -٤

 على الثروة الثقافية واالجتماعية العربية واألخذ بعـين         اًوخالقة لتحقيق االستدامة بناء   

 . األولويات األساسية في العالم العربيبار االعت

التفكير بأدوار القطاعات المختلفة وأهم األدوات المطلوبة لتنفيذ المقترحات الخاصـة            -٥

 . باالبتكارات في مجال اإلستدامة

إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة اإلسكندرية حول العالقة بـين البيئـة            . تقديم من د   -٦

 للمساهمة في تطوير خيارات جديـدة ومبتكـرة فـي           واالقتصاد في سياق االستدامة   

 .صياغة السياسات االقتصادية والتنموية المالئمة

  

  : خصائص حوار مكتبة اإلسكندرية -٢
  

الحـوار  لدفع  لقد تم تنظيم هذا الحوار ليكون أول حوار إقليمي ضمن منظومة االتحاد الدولي              

ية النوعية في الحـوار مـن خـالل         الحرص على تأكيد أهم   أيضا  العالمي وإثراءه، حيث تم     

الحرص على وجود عدد محدود من المشاركين تتاح لهم فرص الحوار والتواصل والتركيـز              

  . في المناقشات
  

عقد هذا اللقاء سنويا ليكون بمثابة إطار للتفكير بقـضايا االسـتدامة             وطلب على هناك توجه   

المساهمة في تقديم التوجهات المنبثقة     ومتابعة المخرجات واالقتراحات الواردة في هذا النقاش و       

عن المنطقة العربية في مجال االستدامة آلليات صناعة القرار في االتحاد الدولي والمؤسسات             

  . البيئية والتنموية األخرى

من المهم أن يكون للحوار حول االستدامة هوية عربية من خالل ربط المناقشات باألولويـات               

لحات التي تعكس الثقافة والهوية العربية وإعادة تفكيك وتركيب         العربية والتركيز على المصط   

  . فكرة التنمية المستدامة بما يجعلها أكثر إرتباطا بالهوية الثقافية العربية

ومفهوم " الدول النامية "التمايز ما بين مفهوم      على تلك المالحظة فمن المهم التركيز على         اًبناء

تركيز على أهمية الهوية العربية كعامل وحـدة وتجـانس          وكذلك الهوية العربية وال   " الجنوب"

يسمح بالدخول إلى الجانب التطبيقي لقضايا االستدامة وخاصة تلك التي تتعلق بإدارة المـوارد              

  .  الطاقة والمياه والغذاءتحديات ظلالطبيعية وتأثير ذلك على الحياة اليومية لماليين العرب في 

  



 ٦

  : مفهوم التنمية المستدامة -٣
  

يتميز مفهوم التنمية المستدامة بشموليته الكبيرة، ولكن تلك الشمولية عادة ما تجعل التعريفـات              

، وقد ساهمت الحوارات في الجلسة في تقـديم عـدة            حسب زاوية التعامل مع المفهوم     مختلفة

، ومـن هـذه   مـن وجهـة نظـر المـشاركين    تصورات ممكنة عن مفهوم التنمية المستدامة     

  :التصورات

 .ظة على الموارد والتركيز على ثقافة الزهدالمحاف •

 .مسؤولية شخصية وأمانة وضمان لمستقبل األجيال •

 .للتنمية المستدامةحجر الزاوية لتحقيق اإلنسان هو  •

 .إلنسانية اإلنسانعتبار االرد التأكيد على  •

 .المواطنة والحرية وتحرير الطاقات والمساواة •

 المؤسسات التي تكرس عدم المساواة وكل       إعادة صياغة للعولمة التي نعيشها وخاصة      •

  .المفاهيم والممارسات الخاصة بالعدالة

الحالية دون المـساس باحتياجـات األجيـال        حتياجات  باالالتنمية المتوازنة التي تفي      •

 .القادمة

 .إعادة العالقة بين اإلنسان والكون والذكاء الطبيعي والتناغم ما بين اإلنسان والطبيعة •

  

حور التنمية ويمكن إستثماره بشكل طيب حتى يصل العالم العربي إلى الموقع اإلنسان هو م"
  "الذي يستحق أن يشغله

  صالح سليمان. د
   مصر–مكتبة اإلسكندرية 

 
  : واألمن اإلنسانياالستدامة تحديات  -٤
  

المسموع الموجه للمشاركين في الحوار، ركز سمو األميـر الحـسن بـن             -في خطابه المرئي  

مع األمن  ) اه والغذاء الطاقة، المي (يح العالقة المشتركة بين تحديات االستدامة       طالل على توض  

 األمير إلى أهمية أن تقوم الدول العربية ضمن أطر العمل المـشترك       سمو وقد أشار . اإلنساني

ذلك بالشراكة بين جميـع     الخاصة بها بتطوير رؤيتها الخاصة لتحديات البيئة والطاقة والمياه و         

ولكن التركيز األهم هو علـى      اصة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني       القطاعات وخ 

ـ         المجتمع العلمي الذي ال يزال غائباً      ي تطـوير    عن عملية اتخاذ القرار والقيام بمـسؤولياته ف

 األمير الحسن مؤسسات المجتمع المدني بأنها مثـل          سمو  وقد وصف  .البنية التحتية واستدامة  



 ٧

لكنها بحاجة إلى أن تفكر بطريقة أكثر شمولية وال تركز على قـضية             الواحات في الصحراء و   

  . واحدة بعينها لدى كل مؤسسة

  

األمير سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مـشيرا بأنهـا ال تراعـي              انتقد سمو   وقد  

ـ        لوأشار إ المطلوبة للتنمية اإلنسانية    العناصر    لى ضرورة الترابط بين اإلنسان والبيئة من أج

   .تحقيق المزيد من األمن الثقافي

  

ضرورة تحرك األغلبية المدفوعة إلى الصمت في العالم العربي خاصة في سياق أولويات "
األمن والطاقة والبيئة والمياه والهوية الثقافية وعدم الركون إلى السياسات القائمة التي تستثني 

  "غالبية الناس من المشاركة
  سمو األمير الحسن بن طالل

  دنراأل

  

 آخر من المهم وجوده في تحقيق التغيير في إدارة           بعداً  هناك  اشار إلى أن    قد االميرسمو  ولكن  

وهو األطر فوق القطرية والتي تساعد في تعظيم وتكامـل          واالستدامة  تحديات األمن اإلنساني    

سيتم العمل  وفي هذا السياق    . يجاد الحلول الخاصة بمشاكل التنمية واالستدامة      ال الجهود الهادفة 

خـالل  من  Global Commons الدولية المشتركة القواسمعلى تنظيم مبادرات دولية إلدارة 

  . جدول أعمال عالمي موحد يضم جميع القطاعات التنموية

 Climate Refugees من اآلثار المتوقعة للمهاجرين بسبب التغير المنـاخي  سموهوقد حذر 

واستجابات التنمية اإلنسانية وضرورة وجود مبادرات      من الجنوب إلى الشمال وتداخالتها على       

  . لمواجهة هذه التحديات الدولية المختلفة" Supranational "لألقطارعابرة 

  

  : تشخيص الواقع الحالي لالستدامة -٥
  

 من وضع إطار فكري واضح المعـالم         في العالم العربي ال بد     االستدامةفي الحديث عن واقع     

في العالم العربـي    .  محددا وثابتا  هي عملية مستمرة وليست منتجاً    تدامة  االسوالتأكيد على أن    

ومعظم الدول النامية فإن اإلنسان يبقى هو جوهر التنمية والمستهدف الرئيسي بها وهـذا مـا                

 عـادة مـا تـرتبط       االستدامةومع أن   . يؤكد أهمية الحرص على تنمية الفكر والقدرة البشرية       

اعية والثقافية مهمة أيضا وخاصة فيما يتعلق بقيم المواطنة والمساواة          بالبيئة فإن األبعاد االجتم   

  . والعدالة االجتماعية والمنظومة التربوية والتعليمية

  



 ٨

توقفنا عن اإلبداع والفكر لدينا مكتوم وال بد من التركيز على اإلنسان وتحقيق تحول اجتماعي "
  "عدالة والفضيلةيعتمد على اإلبداع في التعليم والهوية الثقافية وال

  محمد شهبز. م
   األردن- ممثل عن سمو األمير حسن بن طالل

  

 هي التطوير والتي قد تتـضمن جوانـب إيجابيـة           Developmentأن المعنى العربي لكلمة     

التـي  " التنميـة "، ولهذا نحن بحاجة إلى مصطلح متوائم مع الهوية الثقافية وهي            أيضاًوسلبية  

النهضة العربية التي تمت في قرون سابقة       إن  . اإليجابية والنمو تتضمن كل جوانب التقدم نحو      

اعتمدت على عناصر ال زالت موجودة حتى اآلن بل وتطورت وهـي اإلمكانيـات البـشرية                

بشكل طيب حتى يصل العالم العربي إلـى        استثماره  والمعرفة ألن اإلنسان هو المحور ويمكن       

 العمل والفكر واألداء واالهتمـام بالمـستقبل        الموقع الذي يستحق أن يشغله لو حدث تناغم في        

المهمة للتنمية هي تطوير المناهج     العناصر  من  . عن المشاكل التي تؤثر على التنمية     واالبتعاد  

  . التعليمية وتحديثها لتتواكب مع متطلبات العصر في التفكير العلمي
 

ق بها منظومـة التنميـة      ويمكن القول بأن العالم العربي يعاني من ثماني مشاكل رئيسية تتعل          

  : بأبعادها العملية المختلفة وهياالستدامةالتي تواجه تطبيق التحديات ويمكن أن تشكل أهم 

وجود بؤر من إنعدام األمن والسلم والحياة وهي في مناطق مختلفة من العالم العربـي            -١

 فقـط   االستدامة وال تهدد    وتؤثر تداعياتها على كافة الدول الموجودة في تلك المناطق        

  .  بل كل مستقبل اإلنسان العربي

ذات المـوارد    الغنيـة    العربية حتى  الدول   كافةوجود ضعف في األطر المؤسسية في        -٢

حيث تفتقر إلى الكفاءات البشرية وال تعتبر الشهادات الجامعية بحـد ذاتهـا             الطبيعية  

 .دون تأهيل مناسب بمصدرا لرأس المال البشري

 الكثير من الدول العربية وحتى الدول العربيـة الغنيـة           ي منها مشكلة الفقر والتي تعان    -٣

 . تعاني من وجود نسبة من الفقراء فيها

 وهناك دول أخرى تعاني من ضآلة       الوطنيينالكثير من الدول العربية مكتظة بسكانها        -٤

لتي بدأت تنتشر    مقارنة بالوافدين وهناك الكثير من األمراض ا       الوطنييننسبة السكان   

ية والبعض يواجه مشاكل التخمة وضغط الدم واآلخـرون يواجهـون           في الدول العرب  

 . مشاكل البلهارسيا واألمراض المعدية

تجاوزت الدول العربية بشكل مقبول مرحلة محو األمية ولكن ال يزال هناك نقص في               -٥

 لدينا قدرات تعليميـة كبيـرة       .والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا   والوعي  نوعية التعليم   



 ٩

المتعلمين العرب يصبحون باحثين في الدول الغربية ونحن نقوم بإحضار          والكثير من   

 . الخبراء من الخارج

هنالك مشاكل في مجال إدارة الموارد على مستوى الدول العربية كما أن التأثر مباشر               -٦

 .بتغيرات أسعار الموارد على المستوى العالمي

نحـن منتجـون    . إلنتاجيةمستوى االستهالك في العالم العربي أعلى من مستوى ا        إن   -٧

 . لثروات دولية ولكننا نستهلك الفائض بطريقة غير مستدامة

ـ                -٨ ذه هنالك ضغوطات كثيرة تسببها العولمة على العالم العربي وال بد مـن دراسـة ه

التأثيرات بشكل منهجي وشـمولي وخاصـة الـضغوطات االقتـصادية والتجـارة             

 . واالستثمار

اكل التي تم التركيز عليها ترتبط بنوعية حياة اإلنسان          أن كل هذه المش    ومن الواضح تماماً  

  . وحقوقه

تتضمن مشاركة  االستدامة ألن  أي حوار بيئيا فيأن أرى عدد النساء والرجال متقاربأود "
   "المرأة

  زيادينوفل 
    تونس–مركز األبحاث والدراسات االقتصادية واالجتماعية 

  

ثيرة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية خـالل       نجازات ك حققت الدول العربية بشكل عام إ     

وهي في الطريق إلى تحقيق معظم األهداف اإلنمائية لأللفية باسـتثناء الهـدف             العقد الماضي   

المؤشرات عدم قدرة الدول العربية علـى تحقيـق         تبين   حيث    البيئية االستدامةالسابع الخاص ب  

ة مثل الضغط على الموارد واالسـتهالك       خلق مشاكل مصاحب  قد  النمو المتسارع   ف. هذا الهدف 

المؤسسات المعنية بالرقابة من حجم المشاكل ولم تعد في كثير من الحاالت             تعاني حيثالجائر  

 سواء المشاكل المحلية أو المشاكل العالمية التي فرضت نفسها علـى            قادرة على التعامل معها   

لحاالت هي عمليـة إدارة لألزمـات       أن ما يحدث حاليا في العالم العربي في معظم ا         . المنطقة

يس أطر واضـحة    تأسولم نستفد من فترات الرخاء السابقة في        أكثر من التخطيط طويل األمد      

للتنمية المستدامة، وتبدو المفارقة في أحيان كثيرة أن المتسببين بالمشاكل البيئية هـم أنفـسهم               

  .  األمدالذين يتقدمون القتراح الحلول لها وتنفيذها بدون تخطيط طويل

  

الكثير من المتعلمين العرب يصبحون باحثين في الدول الغربية ونحن نقوم بإحضار الخبراء "
  "من الخارج

   وهبيشهيرة
   جامعة الدول العربية 
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هذه المشاكل والظواهر التي تحدث في العالم العربي تؤكد بـأن المـدخل األمثـل لتحقيـق                 

يته بل المدخل الخـاص بحقـوق اإلنـسان وأن           ليس المدخل البيئي بالرغم من أهم      االستدامة

 والخـدمات ذات النوعيـة العاليـة         هي التركيز على حقوق اإلنسان في بيئة نظيفة        االستدامة

والتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة وهو حق دستوري للمواطنين ويمكـن أن يكـون مفتاحـا               

  . للتغيير

  

ة والبيئية واالعتماد على الدعم االجتماعيؤولية  المسالثقافة العربية المحلية ثرية بقيم ومفاهيم"
  " أفسدت رأس المال االجتماعيالخارجي
  عودة الجيوسي. د.أ

  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

  

طروحة من عقود ولكن لم يتحقـق التنفيـذ      موفي واقع االمر فإن الكثير من الحلول موجودة و        

لعربية متأخرة في مسار التنميـة عـن دول         ، وهذا ما جعل الدول ا      مثل إصالح التعليم   الكافي

أخرى بدأت طريق التنمية معها وسبقتها مثل كوريا وماليزيـا وسـنغافورة وبقيـة النمـور                

  . اآلسيوية

  

أفضل مدخل للتنمية المستدامة هو حقوق اإلنسان في بيئة نظيفة وهو حق دستوري ومفتاح "
  "للتغيير اإليجابي

  عبد المجيد حداد. د
   المتحدة للبيئة برنامج األمم

 
التنمية المستدامة يجب أن تتجاوز اإلطار البيئي وتشمل التوازن بـين اإلطـار االقتـصادي               

 وأن تكون قنوات الحوار والتعاون مفتوحـة بـين القطاعـات المختلفـة              ،واالجتماعي أيضاً 

 وفـي الوقـت  . والتركيز على تمكين القطاع الخاص والمدني من العمل في سياق منتج وفعال     

 بل أن مـسار التنميـة        فمن المهم معرفة أن مسار النماء ومسار التنمية قد ال يلتقيان معاً            ذاته

المستدامة هو الذي يجب أن يراقب مسار النماء دون وجود تنـازالت مـن الفكـر التنمـوي            

مشاركة القطاع الخاص الفعالة في     إن  . لمصلحة أساليب النماء والتطوير لعمل ضوابط أخالقية      

 سببها القدرة على تغيير فكر اإلنسان في القطاع الخاص وجعله أكثـر مـساهمة فـي                 التنمية

  . االستدامةخيارات 
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طروحة من عقود وكأنها كتبت أمس ولكن لم يتحقق التنفيذ مالكثير من الحلول موجودة و"
  "الكافي

  رياض حمزة. د
   البحرين-جامعة الخليج العربي 

  

 مفهوم المواطنة فـي كـل أبعـاده الـسياسية والمدنيـة             من المشاكل في العالم العربي غياب     

 االسـتدامة ني التشاركي في قضايا     واالقتصادية والبيئية وهذا ما يؤدي إلى غياب الحوار الوط        

استجابة  أو الدولية المؤسسات االقتصادية  وتصبح التنمية المستدامة قرارات فوقية وتحت رعاية      

  . رورة تعاونية بين القطاعات المختلفة في الدولةي ص من أن تكون بدالًلالتفاقيات الدولية

  

في العالم العربي والتي ال يتم إعطائها قيمة ماليـة وطبيعيـة            إن الكثير من الموارد الطبيعية      

 ومن الضروري وضع منهج تقييم اقتصادي واضح        ،تتعلق بمدى الخدمات التي تقدمها للطبيعة     

للموارد حسب حالتها الطبيعية وليس بعد أن تحـدث         المعالم لتقدير المنافع والخدمات الطبيعية      

  . المشاكل والتدهور في أداء الخدمات البيئية

  

في العديد من الحاالت المتعلقة باإلدارة البيئية يوجد تفكك في الـصالحيات وكيفيـة اتخـاذ                و

نظمـة البيئيـة    القرارات مما يؤدي إلى قرارات متناقضة بسبب غياب األطر المبنية على األ           

  . يادة األطر المبنية على التقسيمات اإلدارية والجغرافية والسياسيةوس

تحقيق التحول في اإلدارة التنموية بعوامل خارجية مثل اقتـصاد          في كثير من األحيان يرتبط      

 وهـي تـشكل     والتقدم التكنولوجي االستثمار  السوق المعولم والتغير المناخي وأولويات جذب       

 تغيـرات    إحـداث  وتساهم في القطري  المستوى اإلقليمي أو    ى  عل على الدول العربية     ضغوطاً

  . جذرية في بنية االقتصاد

  

 التحـديات    أولها النمط التقليـدي مـن      ،تعاني الدول العربية من نوعين من التحديات البيئية       و

والنوع اآلخر هي التحـديات البيئيـة        والتي تحتاج إلى استجابات جذرية     المرتبطة بالحاكمية 

فيـة ناجحـة    يكَالتغيرات اإلقليمية والدولية وحتى القطرية وهي تحتاج إلى إدارة تَ         الناشئة عن   

  . لمواجهتها بطريقة مبتكرة وخالقة وقادرة على إحداث النتيجة اإليجابية
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  : والقطاع الخاصاالستدامة -٦
  

 يـق بتحق األعمـال     قطاع  في االستدامةبعض المبادرات الطوعية والمنهجية لتحقيق      بدأت  وقد  

شت باستفاضة في   والتي نوق   الدولية رامكسأ في العالم العربي ومنها تجربة شركة         كبير نجاح

 في األعمال وفقا لمعايير     االستدامة في دمج     مناسباً حوار اإلسكندرية ويمكن أن تشكل نموذجاً     

  .المسؤولية االجتماعية والبيئية

  

ة إلى الشراكة البناءة في تحقيق التنمية من المهم تغيير ثقافة العمل االجتماعي من تلقي الصدق"
  "التي يديرها المجتمع المحلي

  راجي حتر
   األردن- شركة أرامكس الدولية

  

 مـن أعمـال      رئيـسياً  عتبارها نشاطاً امع المسؤولية االجتماعية ب   أرامكس  تعاملت شركة   لقد  

 مـن   ات العامـة   من الصدقة المرتبطة بالعالق     وليس نوعاً  االستدامةالشركة يهدف إلى تحقيق     

هي أول شركة عربيـة تقـوم       أرامكس  وكانت  . خالل محاولة تغيير الثقافة االجتماعية السائدة     

 وتحديد تعهدات والوفاء بها فـي مجـال         ٢٠٠٦ في العام    االستدامةبإعداد تقرير خاص حول     

  .المؤثرة على التغير المناخياالنبعاثات تخفيف 

 على مأسسة العمـل مهنيـا وضـمن هيكـل           مةاالستداركة في عملها في مجال      وركزت الش 

 يكـون مقتـصراً   وحتى ال   فهوم  لملتفعيل ا  االستدامةحيث تم إستحداث دائرة خاصة ب     ،  الشركة

  . على األشخاص أصحاب القرار

  

  "يجب أن نكون جزءا من الحل أكثر من كوننا جزءا من المشكلة"
  حسن الحوسني

   اإلمارات –جمعية أصدقاء البيئة 

  

 يعتمد بشكل أساسي على وجود إطار من        االستدامةقطاع الخاص في تنفيذ مبادرات      نجاح ال إن  

الشراكة الفعالة مع القطاع العام بحيث تساهم الحكومة في تنظيم التشريعات والقـوانين التـي               

ن يعمـل   مـن الـضروري أ    كما وأنه    والعمل التنموي،    االستدامةتساعد في تشجيع مبادرات     

تنفيذ المشاريع وتقديم الـدعم     انتهاء   بعد   االستدامةالقطاع الخاص على بذل الجهد الكافي لدعم        

  . المالي األولي
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وفي هذا السياق من المهم ربط العمل التنموي الذي تقوم بـه مؤسـسات القطـاع الخـاص                  

جتماعية والتي تعتبر   والمجتمع بالثقافة العربية التي تحض دائما على قيم التكافل والمساندة اال          

قابلة " المسؤولية االجتماعية والبيئية  "االجتماعي ولهذا فإن ثقافة     االنتشار  أكثر سهولة من حيث     

  .  من خالل مفردات الثقافة العربية نفسها وال يوجد تناقض في ذلكللتوطين محلياً

زرع هذا الفكـر فـي       فإن   االستدامةومع التأكيد على أهمية الملكية العامة في الشركة لمفهوم          

المرحلة األولى يتطلب أفرادا من صناع القرار القياديين والرواد لضغط األزرار وتطبيق هذه             

وقـد أثبتـت التجربـة أن       .  وخاصة المفاهيم الجديدة التي تحتاج إلى فكر خـالق         القيم عملياً 

ريـق   في القطاع الخاص قادرة على تحقيق مردود اقتصادي هام عـن ط            االستدامةممارسات  

في عمليات اإلنتاج واإلدارة كما يمكن للتجارب الناجحة أن تساهم في تـشجيع             تقليل التكاليف   

  .  في نفس المسارالشركات األخرى على المضي قدماً

  

المطلوب رفع ممارسات المساءلة إلى المستويات العليا وخاصة مساءلة القطاع الخاص "
  "والحكومة من قبل المجتمع المدني

  كندر إسليلى. د
   مصر –المؤسسة الدولية للبيئة والتنمية 

  

وتكون للمؤسسة الخاصة قيمة اجتماعية عندما تتعامل بجدية مع المسؤولية االجتماعية وجعل            

 في اإلنتاجية وليس مجرد أداة خاصة مع تزايد دور القطاع الخاص وتراجـع              الموظف شريكاً 

ولكن فـي المنظـور الجديـد    . ية تقريباًدور الدولة وإطالق العنان للسوق في كل الدول العرب 

 البيروقراطية بل هي إرادة جدية من الحكومة والمجتمع المدني          تستخدمالتي  الدولة هي   ليست  

  . اإلنجازفي االلتزام بالمفهوم التنموي وتجاوز البيروقراطية الكارثية التي تعيق 

ـ       االستدامةبالنسبة لجدلية الربح و   و شكلة جوهريـة مـع هـذا        في القطاع الخاص فال توجد م

هدف الربح هو هدف مشروع بل ومحوري للقطاع الخاص وهو ال يتناقض مـع              إن  . الطرح

 وأفضل الشركات نجاحا هي التي تجمع ما بين تحقيق الربح           ، والمسؤولية االجتماعية  االستدامة

 نوعية   في تحسين  االستدامةلضمان استدامة عمل الشركة والنتائج التنموية العملية التي تحقق          

  . الحياة والتنمية ألن الهدف النهائي ألي نشاط تنموي هو تحقيق مصلحة للناس

بالسوق والمؤسسات االقتصادية الدولية وهي     مرتبط  ا  م أحده ،هناك نموذجان لحركة العولمة   و

وهي حركة   ،متسارعة وهناك نوع آخر نريد تشجيعه وهي العولمة المرتبطة بالمجتمع المدني          

  تحاول التركيز على اإلنسان وإيجاد عولمة بديلة تتـضمن خطابـاً           لمدى وهي جذرية وبعيدة ا  

  .  جديدا للتنمية
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 بل أن هناك    ، كلياً من الضروري مالحظة أن القطاع الخاص ليس بريئاً       فإن   ،في هذا السياق  و

 لمكاسب الترويج اإلعالمـي،      تحقيقاً االستدامةشركات تقوم بالتركيز على هذه المظاهر نحو        

قطاع الخاص في العالم العربي مستعد ليكون جاهزا للمساءلة من قبل المجتمع المـدني              وهل ال 

ومن الضرورة وجود نظام    . االستدامة لتلقي النصح في كيفية التعامل الجدي مع قضايا          وقابالً

مدني لمراقبة أداء المشاريع الممولة من البنك الدولي ومؤشرات مستمدة من الواقع االجتماعي             

ر والتنمية واالستهالك والتعليم وتحقيق     لتنمية المستدامة بحيث تركز على أولويات الفق      العربي ل 

  . العدالة االجتماعية في توزيع الثروات

  

  :  والثقافةاالستدامة -٧
  

 حيث كـان هنـاك إجمـاع علـى           بالثقافة العربية ثرياً   االستدامةالحديث عن عالقة    وقد كان   

 بأن يكون البعد الرابع المضاف إلى       االستدامةالثقافي في   والروحي والديني   ضرورة دمج البعد    

 من عناصـر     أساسياً كانت الثقافة تشكل عنصراً   وإن  األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية،     

ولكن التركيز على توضيح عالقات التكامل بين الثقافة العربية وفكـر           . البعد االجتماعي أيضاً  

 لتقويـة   مبـرراً ة السوق وتسليع الموارد واإلنـسان يـشكل         عولم  في مواجهة فكر   االستدامة

  .  في المجتمع العربي مقابل قيم السوق هائلة التأثيراالستدامةوترسيخ مفهوم 

  

  "لترويجيةا ولكنه يتجه نحو القنوات االستدامةاإلعالم العربي أداة هامة للتعليم والتوعية و"
   الفحاممحمد. د

   مصر- مكتبة اإلسكندرية 

  

 فإن الدور التقليدي للدولة العربية ال بد من المحافظة عليه كأداة تنموية مع              ،نفس السياق في  و

انـسحاب  اإلقرار بمجموعة الممارسات السلبية التي تسببت بها البيروقراطية التـسلطية إذ أن           

 لتيـار   الدول من دورها التنموي كما يحدث في بعض الدول العربية سيترك اإلنـسان نهبـاً              

  . ى في العالقات األسرية والعائليةحتأيضاً االقتصادية ومنطق السوق والذي بات يؤثر العولمة 

 فـي   االسـتدامة وتعتبر ظاهرة هجرة االدمغة من أهم الظواهر السلبية التي تؤثر على تحقيق             

دم وجود اآلفاق الحقيقية لإلبداع وهذا ما يتطلب خلق الفرص اإلبداعية           العالم العربي بسبب ع   

  . في جو من الحرية والتمكين في العالم العربيالكافية 

حدثت تحوالت قيمية مهمة ولكن سلبية في العائلة والمجتمع حيث تحولت إلـى التكيـف مـع        

مجتمع السوق المبني على تكثيف استغالل الموارد الطبيعية واسـتغالل العمـال والعالقـات              

  . االجتماعية الباحثة عن المصالح المالية



 ١٥

 بقيمها الحديثة تؤكد على ضرورة      االستدامة فإن العالقة بين الثقافة العربية و      في خالصة األمر  

كامـل فـي التوجهـات      لتحقيق التوازن المت  " تأصيل الحداثة وتحديث األصالة   " استخدام منهج   

لثقافة العربية وبين ما أنتجه الفكر العالمي في سـياق  ل القيم التاريخية والتقليدية    التنموية ما بين  

  . خلل في الهويةإحداث  المعاصرة بدون امةاالستد

  

  :األطر المؤسسية لالستدامة -٨
  

 لن يبدأ من الصفر ولن يتم إعادة اختـراع          االستدامةمن المهم التأكيد على أن العمل من أجل         

ك جهود حالية وسابقة وهناك أطر مؤسسية يمكن البناء عليها وخاصـة المبـادرة              اهن. العجلة

ستدامة على الصعيد الرسمي وبعض المبادرات المدنية والمشتركة ما بـين           العربية للتنمية الم  

من الضروري العمل على تطوير معـايير ومؤشـرات          أنه   كما. الحكومات والمجتمع المدني  

 هنـاك   ألداء العربي بناء عليهـا خاصـة وأن       قياس للتنمية المستدامة ليتم متابعتها ومراجعة ا      

األمم المتحدة للتنمية المـستدامة     لجنة  اقترحتها  رات التي   منظومة واسعة من المعايير والمؤش    

  . يمكن االستعانة بها مع إضافة المؤشرات الخاصة بالبعد الثقافيالتي و

  

من المهم العودة إلى األطر والمنهجيات التي وضعها المجتمع الدولي حول مؤشرات التنمية "
  "ختراع العجلة من جديدنعيد االمستدامة وتحليل األداء بطريقة علمية حتى ال 

  سمير غازي  . د
   المملكة العربية السعودية –البيئة حماية الرئاسة العامة لألرصاد و

  

وفي مجال األطر المؤسسية للتنفيذ فإن إطار التعليم يبقى من أهم أدوات خلق وتطوير الفكـر                

رتبط بالهويـة   ، حيث يمكن تطوير فكر استدامة عربي م       االستدامةاإلبداعي الخالق المرتبط ب   

التي تحمـي المكتـسبات التاريخيـة      الثقافية ومعتمد على ثالث قيم اساسية هي الهوية الثقافية          

بهـذه الطريقـة يمكـن      . اإليجابيةاالجتماعية   وتعزيز القيم    والحقوق والعدالة وأخيرا الفضيلة   

  .  من خالل هذه المفاهيم والقيماالستدامةتوجيه الجيل الجديد نحو 

  

كون الثراء في الموارد الطبيعية نقطة الضعف في العالم العربي في حال عدم تمكين أحيانا ي"
  "الكوادر المحلية من إدارة الموارد الوطنية بطريقة مستدامة

  فلوسأمينة 
  الجزائر –الوكالة الوطنية لحماية الطبيعة 

  



 ١٦

 ونشر مفاهيمها تدامةاالس في دعم  أساسياً فإن اإلعالم واالتصال يلعبان دوراًنفسه وفي السياق

   .األساسية

   : بين البيئة واالقتصاداالستدامة -٩

  
إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة اإلسكندرية محاضرة حول العالقـة          . في نهاية الحوار قدم د    

 والبيئة واالقتصاد، حيث ركز في هذه المحاضـرة علـى األهميـة القـصوى               االستدامةبين  

 ألنه مـن المعـروف أن       ة الوطني الحساباتوالبيئية في قياس    الستخدام المؤشرات االقتصادية    

وذلك لتسهيل عمليات اتخاذ القـرار       صناع القرار واالقتصاديين يثمنون ما يمكن تقديره رقمياً       

وخاصة القياس اإلحصائي الدقيق وبدون وجود القياس من الصعب اتخاذ القـرارات الـسليمة              

  . االستدامةالخاصة بخيارات 

سراج الدين في محاضرته على نتائج الدراسات التي قادها عندما كان نائبا لمدير             . داستند  وقد  

وقام خاللها بتطوير منهجية علمية متكاملة لقياس البعـد          االستدامةلقضايا البيئة و  البنك الدولي   

البيئية واالجتماعيـة فـي هـذا الحـسابات         االعتبارات   يدمج   بحيثالبيئي للحسابات الوطنية    

 حالـة  لقيـاس    لحدود الخاصة بمؤشر الناتج المحلي اإلجمالي المتعارف عليه عالمياً        ويتجاوز ا 

  . االقتصاد

تزويد األجيال القادمـة     "هي  االستدامة  ستدامة مفاده أن     لال  جديداً سراج الدين تعريفاً   .وقدم د 

جعـل  هذا التعريف ي  ". بحجم من الفرص بقدر يماثل أو أكثر مما تم تزويد األجيال الحالية به            

 كونهـا   باإلضـافة إلـى    عملية تتعلق بالحقوق في الحصول على الفرص المستدامة          االستدامة

  .  واضحاً إنسانياًمتعلقة بإدارة الموارد مما يعطيها بعداً

  

 هي تزويد األجيال القادمة بحجم من الفرص بقدر يماثل أو أكثر مما تم تزويد االستدامة"
  "األجيال الحالية به

  اج الدينإسماعيل سر. د
   مصر –مدير مكتبة اإلسكندرية 

  

هو وقد اشار سراج الدين إلى أن الهدف من الوصول إلى مؤشرات بيئية واجتماعية لالقتصاد               

تجاوز المفهوم التقليدي لمؤشر االقتصاد المتمثل في الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك المفهـوم             

 والمتمثل في مؤشر التنمية البشرية وهـو        التقليدي للتنمية البشرية الذي طورته األمم المتحدة      

  . مؤشر سياسي أكثر منه تنموي وبيئي

مـا يمكـن    أي  "  تخضير الحسابات الوطنية   "سراج الدين على أهمية     . وفي هذا السياق أكد د    

تعريفه بدمج البعد البيئي في حساب الموارد المستخدمة والمنتجات على المـستوى الـوطني              



 ١٧

حتساب التدهور في الموارد الطبيعية بأنه مساهمة إيجابية في النمـو           يتم ا أال  وذلك بما يضمن    

  . االقتصادي كما يتم في الحسابات التقليدية

ثراء "الدراسة التي أعدها ونشرها تحت عنوان        من خالل    قيمةسراج الدين بنتائج    .  د خرجوقد  

لطبيعـي فـي    عن أهمية رأس المال االجتماعي ورأس المال ا Wealth of Nations "األمم

المهـارات  (سراج الدين في دراسته وقام فيها بدمج رأس المال االجتماعي           .  يشير د  .االقتصاد

مع رأس المال البـشري     ) المهنية لألفراد المتعلمين والشبكات االجتماعية والثقافية في المجتمع       

أن حوالي  ) لةقيمة الموارد الطبيعية في الدو    (ورأس المال الطبيعي    ) القدرات المعرفية للناس  (

فقـط  % ٤٠من قيمة اقتصاد الدول المختلفة تنقسم إلى هذه البنـود ويتبقـى حـوالي               % ٦٠

والتي يتم عرضها عن طريـق مؤشـر النـاتج           السلعي -كمنتجات للنشاط االقتصادي المادي   

وبالتالي فإن الناتج المحلي اإلجمالي والذي تقاس به اقتـصادات الـدول ال             . المحلي اإلجمالي 

في رأس المـال    االستثمار  ث القيمة الحقيقية لهذا االقتصاد، وهذا ما يجعل         ثلحوالي  ال  يشكل إ 

  .  لتطور أي اقتصاد حديثالبشري واالجتماعي حيوياً

  

  : في العالم العربياالستدامةخيارات مستقبل  -١٠

  

قودنـا   في العالم العربي ي     وتطبيقاً  فكراً االستدامةالسابق لمشاكل وتحديات وخصائص     التحليل  

 ومواجهة التحديات القائمة    االستدامةاألنماط واألدوات والوسائل الممكنة لتحقيق      استكشاف  إلى  

والمستجدة، وهذا ما يمكن أن يعتمد على المنظومة التالية من القيم والمـسؤوليات المـشتركة               

  : واألولويات في منهج االستدامة

  

في تنفيذ برامج وخيارات االستدامة      هذا هو المبدأ األول      :اإلنسان هو هدف االستدامة    -١

 فـي نوعيـة   واضحاًإيجابياً في العالم العربي إذ يجب أن تحقق هذه الخيارات تطورا           

   .لإلنسان العربياألساسية حياة الناس ومن منظور الحقوق 

 بدون الحاجة إلى إعادة إنتاج أطـر جديـدة          :طر المؤسسية القائمة  تقوية وتمكين األ   -٢

قوية األطر الحالية ورفدها ببعض الشبكات والبـرامج المـساندة          يمكن التركيز على ت   

والتي تغطي حاالت النقص ومنها استمرارية هذا النهج الحـواري فـي اإلسـكندرية              

 للمناقشة فـي توجهـات      وإنشاء وإدامة شبكة من الخبراء والمفكرين يجتمعون دورياً       

ـ      . االستدامة في العالم العربي    ر المؤسـسية والحاليـة     من المهم أيضا أن تكون األط

مرتبطة بصانع القرار األول في الدول لتزويدها بالقدرة واإلمكانية على إحداث التأثير            

 . المطلوب في رسم السياسات واتخاذ القرارات



 ١٨

حسب األولويات والقدرات الخاصة بكـل      تحديد األدوار األساسية للقطاعات المختلفة       -٣

 . لتحقيق التكامل والرؤية المشتركةقطاع والتشبيك الفعال بين هذه القطاعات 

فـي تحقيـق    والـتعلم    كان هناك إجماع على أولوية التعلـيم         :التعليم أداة لالستدامة   -٤

لجعـل  االستدامة من خالل التركيز على دور التنوير والتثقيف التعليمي واإلعالمـي            

 المعلومات والمعرفة الخاصة باالستدامة تخترق المجتمعات العربية من خالل قصص         

بالمشاكل والتحديات المحلية ووجـود     واالرتباط  نجاح ونماذج إيجابية تتضمن الريادة      

  . حوافز معرفية تساهم في تغيير الممارسات المتعلقة بالبيئة

ـ  ؤم لقد وصل العالم العربي ب     :التركيز على الحلول واإلبتكارات    -٥ ه إلـى   سساته وخبراُئ

ل والتحديات الخاصة باالستدامة    مستوى فعال من القدرة على تشخيص ومعرفة المشاك       

الحلول اإلبداعية لهذه التحـديات مـن       ابتكار  ولكن من الضروري اآلن التحول نحو       

 خالل الشراكات بين القطاعات المختلفة

اسـتثمار   من خالل تعزيز التكامل في       الشراكات في تقاسم الموارد في الدول العربية       -٦

ة لدعم الدول التي تعتبر فقيرة في هـذه         القيم المضافة للموارد في بعض الدول العربي      

 . الموارد

 وعالقتها مع تطور المعرفة العالمية من خـالل         التركيز على الهوية الثقافية العربية     -٧

 والتأكيـد   في تخطيط وتنفيذ مبادرات التنمية    " تأصيل الحداثة وتحديث األصالة   "منهج  

 . على قيمة الزهد

ملة والمرأة والشباب والتعلم مـن التجـارب        ت وخاصة لدى القيادات المح    بناء القدرات  -٨

 . سواء الناجحة منها أو المتعثرة السابقة

  

  :توصيات عامة من قبل المشاركين -١١
  

 إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بـأدوار        االستدامةمستقبل  توصل حوار اإلسكندرية حول     

  : يصها بما يلي والتي يمكن تلخاالستدامةومسؤوليات القطاعات المختلفة في إطار 

  

  توصيات إلى الحكومات: أوال

تقوية وتطوير أداء وفعالية المبادرة العربية للتنمية المستدامة مـن خـالل الجامعـة               -١

العربية عن طريق وضع برامج ومؤشرات للمتابعة والتقييم لألهداف المحددة زمنيـا            

  . في المبادرة

ـ     ستثمار القمة العربية للتنمية والتي من المتوقع أن       ا -٢ وء علـى   ض تعقد قريبا لتسليط ال

 . قضايا االستدامة في العالم العربي



 ١٩

إنشاء أطر مؤسسية معنية باالستدامة في كل الدول العربية تكون مرتبطـة مباشـرة               -٣

 . بمراكز صنع القرار السياسي واالقتصادي والتنموي

دم نماذج  تقديم التسهيالت والحوافز االقتصادية ومنها الضريبية للقطاع الخاص الذي يق          -٤

  . مؤثرة في ميادين االستدامة

  

  توصيات إلى القطاع الخاص : ثانيا

 مأسسة وتوسعة العمل ضمن إطار المسؤولية االجتماعية والبيئية ليتضمن دمـج قـيم             -١

  . الثقافة العربية حول العطاء والبذل والتكافل

 الترويج لقصص النجاح في تحقيق وإدارة االستدامة في القطـاع الخـاص لتحفيـز              -٢

الشركات األخرى على الثقة بوجود المردود المالي والمعنوي الكافي للمضي قدما في            

  . االستدامةمشاريع 

  

  توصيات إلى المجتمع المدني : ثالثا

مخاطبة القيادات العربية بطريقة منهجية لتـشخيص حـال االسـتدامة والتوصـيات              -١

 . قمة العربيةالمقترحة بشأنها في المناسبات الهامة الدورية مثل مؤتمر ال

ال بد من التصدي للمشاكل على الصعيد المحلي وتعميم الـوعي الكـوني والرؤيـة                -٢

  . اإلقليمية وتحقيق المنفعة على الصعيد المحلي

  

   : توصيات إلى المؤسسات التعليمية واإلعالمية: رابعا

  في وسائل اإلعالم العربيـة المختلفـة       االستدامةإبراز النماذج الناجحة على مستوى       -١

إليصال رسالة ثقة لإلنسان العربي حول أهمية االستدامة وإمكانيـة تحقيقهـا حتـى              

  . بالجهود الفردية

النمطي ودعـم التـدريب     التفكير  تطوير مناهج التعليم والتعلم واإلعالم للتخلص من         -٢

  االستدامةالمستمر في مجاالت 

ة إلـى أوسـع     تطوير وتنفيذ مجموعة حمالت جماهيرية تستهدف نشر ثقافة االستدام         -٣

  . نطاق من الجمهور عبر وسائل اإلعالم والتعليم الحديثة واألكثر فعالية

  

  :توصيات إلى االتحاد الدولي لحماية الطبيعة: خامسا

يشارك به األعضاء     سنوياً  دورياً  ليصبح حدثاً  االستدامةمأسسة الحوار المفتوح حول      -١

 والمحترفين فـي مجـال       مشاركين آخرين من خيرة المفكرين     ىالمؤسسون إضافة إل  

االستدامة من خالل منتدى عربي لالستدامة بتنظيم مشترك بـين االتحـاد ومكتبـة              



 ٢٠

ومن الممكن أن يتم عقد     . اإلسكندرية ووضع أهداف محددة ووسائل تنفيذ لهذا المنتدى       

 . هذا المنتدى بالتزامن مع يوم البيئة العربي والتفكير بنشاطات ومبادرات مساندة

انيات االتحاد الدولي كمنبر للحوار والمبادرات والتعلـيم للتركيـز علـى        إمكاستثمار   -٢

قصص النجاح في االستدامة من خالل مصادر أعضاء وخبـراء االتحـاد المختلفـة              

 .ونشرها على أوسع نطاق

العـالمي  نشر مخرجات هذا الحوار عبر منابر االتحاد الدولي المختلفة ومنها المؤتمر            -٣

 فـي برشـلونه وذلـك       ٢٠٠٨التحاد في تشرين األول     عقده ا لحماية الطبيعة والذي ي   

 . للتركيز على نشر الرؤية العربية حول االستدامة في القرن الحادي والعشرين

  

  :الخطوات الالحقة -١٢
  

ر االتحاد الدولي لحماية الطبيعة وشبكته الخاصة مـن األعـضاء           جل تأطير ومأسسة دو   من أ 

   :لم العربي تم االتفاق على الخطوات العملية التاليةوالخبراء في دعم االستدامة في العا
  

الشرق األوسط ببحث   /المكتب اإلقليمي لغرب آسيا   / قيام االتحاد الدولي لحماية الطبيعة     -١

إمكانية عقد هذا اللقاء الحواري بشكل سنوي وتوسيع قاعدة العضوية فيه وربما تحديد             

 مـع يـوم     ديد موعد يكون متزامناً   ستضافة مع تح   مستمرا لال  سكندرية موقعاً مكتبة اإل 

  .  البيئة العربي

المكتب اإلقليمي لغرب    من خالل    التفكير باستثمار دور االتحاد الدولي لحماية الطبيعة       -٢

موقعه كمراقب في جامعة الدول العربية لنقل مخرجات        باستثمار  الشرق األوسط   /آسيا

 .لين عن البيئة إلى مجلس الوزراء العرب المسؤواالستدامةوتوصيات حوارات 
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