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 د تمهي

 الدول  جميع يدعو"  2019 مارس 15 بتاريخ للبيئة المتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي القرارإن 
كذا  و ات خططمالو السياسات  وتنفيذ  إعداد  إلى االقتضاء، حسب  المعنيين، المصلحة وأصحاب  األعضاء
 وعادات  المستدامة الحياة وأنماط  المستدام االستهالك بأهمية توعيةوال ربيةالت تدعم التي العامة البرامج

 وخاصة  الخاص، والقطاع يةجامع ال األوساط في حول الموضوع المهارات  وتنمية  ةالمستدام االستهالك
 ".  المالي القطاع

  بالتعاون  ،(UpMاالتحاد من أجل المتوسط ) به قام الذي العمل ثمرة الذي يعتبر  الكتاب، هذاوقد تم تأليف 
المكتب المتوسطي لتقديم  و (SCP/RACمركز النشاط اإلقليمي لالستهالك واإلنتاج المستدامين ) مع

 : بهدفوذلك  ،(MIO-ECSDEمعلومات عن البيئة والثقافة والتنمية المستدامة )

  من  النظامية  وغير النظامية ربيةالت لصالح ةاإلقليمي لاعماأل إبراز وزيادة روابط وإقامة تحليل .1
 لألمم العامة الجمعية قرار لتنفيذ  المبذولة الجهود  دعم أجل من ينالمستدام واالستهالك  التنمية أجل

 . للبيئة المتحدة
  من  النظامية  وغير النظامية ربية الت واجهة في المستدام، االستهالك على ربيةللت يمكن كيف راظهإ .2

  يات والسلوك االستهالك  نمط وتشجيع تشكيل في المساعدة ،ينالمستدام االستهالكو التنمية أجل
 .وراءها وما المتوسط األبيض  البحر منطقة في المستدامة عيشال وأنماط

  على  المواطنين يساعد سو والفاعلين المعنيين القرار صناع يلهمس وجه الذيمال خطال ون ك أن ي .3
 . بسيطة يومية إجراءات  خالل  من البيئية  آثارهم من الحد  كيفية تحديد 

 ،ةالمستدام التنمية على  ربيةللت المتوسط األبيض  البحر استراتيجيةفي  ملموس بشكل خراطاالن .4
االتحاد من أجل المتوسط   أعمال جدول في كبيرة مساهمة وتقديم عليها، الموافقة تمت  كما

(UpM)  المستدامة التنمية أهداف احترام مع ،2020  عام بعد. 

اع  وصن ربيةالت مراكز تقود  أنمن شأنها  التي ية نموذجال الحالة دراسات  من العديد  الكتاب  هذا عرض ي
 .مستدامة تدابير اعتماد  عزيزوت مبتكرة أفكار ب  اإلتيان إلى والمواطنين المصلحة وأصحاب  القرار

تخاذ الخطوات الالزمة للحد من االمجموعات المذكورة أعاله على  تشجيعويهدف الكتاب أيضا إلى 
على خمسة مجاالت: اإلسكان والتنقل والغذاء )التغذية(   اركزمحياتهم الحالي على البيئة،  نمط تأثير 

 .والترفيه والسلع االستهالكية 

بارزة في الجزائر ومصر واسبانيا وفرنسا  ةستة عشر مشروعا ومبادرعلى ختيار اال وقد وقع
تونس. وهذه باإلضافة إلى ولبنان ومالطة والمغرب وفلسطين  واليونان وإسرائيل وإيطاليا واألردن

تشجع  مجرد عينة صغيرة من العمل الممتاز الذي تم بالفعل على الصعيد اإلقليمي، ولكن ينبغي أن 
 .في جميع أنحاء منطقة البحر األبيض المتوسطتخاذ إجراءات االجهات الفاعلة األخرى على 

 
في نقل المعارف  النظاميةغير  ربيةالتو النظامية ربيةأهمية الت على أيضا كما تم تسليط الضوء 

هم،  جدعم حجفي سبيل ، ويخصص المؤلفون، بخيارات المستهلكصلة على نحو أوثق المتواألفكار 
 .االستدامةالتي تسهم في تحقيق برامج الألدوات ولفصال للعرض التفصيلي 
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 الخالصات 

  المواطنين  لتوعية المتوسط األبيض  البحر حوض  في يةتربو ال المبادرات  من عدد  اتخاذ  بالفعل تم لقد 
على  حاليا   الحكومية غير والمنظمات  والجامعات  المدارس أخذ ت و. البيئةموضوع ب( اليافعين وخاصة)

لترجيح   المبادرات  من العديد  اتخاذ  تم وقد  المستدامة، التنمية على ربيةالت في اطانشاألكثر  دورعاتقها ال
 سيجعل يربوت بشق لهايتكم إلى بحاجة المبادرات  هذه تزال ال ولكن المستدام، االستهالك نموذجكفة 
 ذلك على األمثلة ومن. البيئة على  وأفعالهم لسلوكهم المحتملة العواقب  اإلدراك تمام يدركون سكانال

  مشارف و أوروبا في الغذائية المواد  ومتاجر البقالة محالت  في البالستيكية األكياس على األخير  الحظر
  تفرضه  صارم إجراءعلى أنه  القرار هذافي  المستهلكين غالبية ترأ الواقع، في. المتوسطاألبيض  البحر

  البيئية  المبادرات  بين الجمع أن المؤكد  منو. الحياة ةجود و البيئة لحماية اأساسي اتدبير وليس الحكومات 
ا ولكن ،هموتحفيز المواطنين ةوعي ت على يساعد س  يةربو الت واألدوات    الدروس  استخالص على  أيض 
 . الرسالة وإيصال

ضح الحلقة الالنهائية التي ترمز إلى أهداف  ووثيق للغاية بين االستهالك واإلنتاج، كما ت ارتباطوهناك 
مكانة مهمة لبعض  خصص النتقاد، حيث أنه يل عرضةهذا الهدف يبقى ، ولكن 12التنمية المستدامة 

(. وقد اعتمدت بشكل كبير هاواإلعالن عنها وقياسها كمو ماهيتها جوانب اإلنتاج )والتي يسهل تحديد 
يتعلق األمر على وجه  االجتماعية واالقتصادية والبيئية ألنشطة اإلنتاج. و اآلثار من لتخفيف لملزمة  أدوات 

األموال والتزامات   سترداد اإيداع/تدابير الحظر ومعايير الجودة وحصص االسترداد ونظم ب  ،الخصوص 
(  االستخدام ) االستهالك عمليات  فهم في نقص  هناك يزال ال ذلك ومع .ةيتعريف الطاقالوضع بطاقات 

 يزداد  وقت  في السيما مترابطان، واالستهالك اإلنتاج مفهومي أن الواضح منف. المنتجات  من والتخلص 
  السبب  لهذا. أيضا شفافة معلومات و أنظف وخدمات  منتجات ب لبونايط وبالتالي المستهلكين إعالم فيه

  االستهالك  نموذج عن للدفاع هاذ اتختي تم اال والتدابير المبادرات إلى االنتباه لفت  إلى المنشور هذا يهدف
 . المواطنين ةعيتو و المستدام

 إلهام مصدر يكون أن منه الغرض ، وشامال ليس ةحسن ممارسات في طياته  ا العمل األدبي الذي ضمهذ إن 
 ككل  والمجتمع ربويةالت والمؤسسات  القرار وصناع االجتماعية الفاعلة الجهات  اهتمام إثارة إلى ويهدف
  البحر  لمنطقة المستدامة للتنمية أساسية أداة التي تعتبر ،ربويةالت البرامج في  بالكامل  واخرطين  حتى

  جميع حث سبيل  في الواعدة أو تي أتت أكلهاال التجارب  على أمثلة الكتاب  هذا يقدمو . المتوسط األبيض 
ا  األمثلة هذه تُظهرو . ومناطقهم مجتمعاتهم في قبيلال هذا من مبادرات  إطالق على المصلحة أصحاب    أيض 

األوساط   على األمر يقتصر أن من بدال   المستويات، جميع وعلى مكان كل في ة البيئي  ربيةالت تلقين يجب  أنه
 .فقط يةالمدرس

  النشاط  مركزو (UpM)المتوسط أجل من التحاد ا ذلك في بما) العمل هذا في شاركت التي ات هيئال كلإن 
  البيئة  عن معلومات تقديم ل يالمتوسط مكتب الو المستدامين واإلنتاج(SCP/RAC) لالستهالك اإلقليمي
  االستراتيجيات  بلورة  تشجيع  مواصلة  على  مصممة ( (MOI-ECSDE)المستدامة التنمية و  والثقافة 
  المستدامة  الحياة وأنماط يات والسلوك  االستهالك نموذج ربية علىالت صالحالتي تصب في  العمل وخطط

 . المتوسط األبيض  البحر أنحاء جميع في

 . " العالم لتغيير لدينا سالح أقوى التعليمإن "

 إفريقيا لجنوب السابق الرئيس مانديال، نيلسون-
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