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 :االجتماع التشاوري حول البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة

حلوٌل وعمل من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظّل األزمات البيئية "
 "الثالث التي يواجهها الكوكب

 
 حضورياً وعبر االنترنت

 2023 مارس/آذار 2بيروت، 
 

  األمانة العامة ، بالتعاون مع(اإلسكوا)  لغربي آسيا  اإلقتصادية واإلجتماعيةالمتحدة    األمملجنة  نظّمت 

، اجتماعًا تشاوريًا إقليميًا حول البعد  مكتب غرب آسيا -برنامج األمم المتحدة للبيئة  جامعة الدول العربية ول

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظّل  حلوٌل وعمل من أجل  "  بعنوان   2030خطة التنمية المستدامة لعام  لالبيئي  

في بيت األمم المتحدة    2023مارس  آذار/  2االجتماع في    ُعقد  ."1األزمات البيئية الثالث التي يواجهها الكوكب

البيئة  شؤون  لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن   619  لقرارل  تنفيذاً   ،وعبر االنترنت ،لبنان  - في بيروت

إلى  التشاوري  االجتماع    هدف.  2022أكتوبر  /تشرين االولفي    ن الثالثة والثالثي  ةدورالخالل  الذي تمّ اعتماده 

لمواجهة التحديات البيئية التي تؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،    واإلجراءات المتاحةمناقشة الحلول  

  .2023للعام  ز عليها المنتدى السياسي الرفيع المستوى التي يركّ  17و 11و 9و 7و 6هداف األوال سيما 

التنمية نفيذ أهداف  الوطنية واإلقليمية التي أثبتت نجاحها في ت  اإلجراءات لعرض    االجتماع منصةً   وفّر 

تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي    وهي  المستدامة في ظّل األزمات البيئية الثالث التي يواجهها الكوكب

  بهدفاإلقليمي  والوطني  شراكات على المستويين  التعاون ولتعزيز الالمجال    المناقشاتفتحت كما  .  والتلوث

 .اعتماد أو توسيع نطاق هذه اإلجراءات

تتضمن مجموعة من الرسائل الرئيسية التي تعكس وجهات  التي    ختاميةالوثيقة  هذه الاالجتماع    نتج عن  

بيئي ، المنظور  الالنظر اإلقليمية حول المسارات المختلفة المطلوبة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من  

.  دى السياسي رفيع المستوى لهذا العام لمنتتتمّ مراجعتها خالل االتي    التركيز على أهداف التنمية المستدامة  مع

تدعم  وس  ،(2023مارس  /ذارآ  16-14)  2023هذه الوثيقة إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام    وستُقدم

أخيًرا،  و(.  2023يوليو  تموز/  19-10)  2023رفيع المستوى لعام  الالمنتدى السياسي    لدورةالمدخالت اإلقليمية  

البيئة شؤون  لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن    المقبلةالدورة    علىالرسائل والنتائج   كذلك عرض مسيتُ 

 .2023عام  في

 
 تشير األزمات البيئية الثالث التي يواجهها الكوكب والبشرية حالياً إلى تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. 1
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محلية  ال  ماتمنظ عن الحكومات، ال  ن وممثلبينهم   ،دولة عربية  14من  مشاركًا    50شارك في االجتماع أكثر من  

 .ن عن القطاع الخاصووممثل ،المجتمع المدنيمؤسسات أكاديمية ومنظمات و دوليةالوقليمية اإلو

I. الخلفية: تأثير األزمات البيئية الثالث التي يواجهها الكوكب على الدول العربية 

 

تعّرض رفاهنا  تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث،  ثالث أزمات مترابطة، هي  يواجه العالم   

مع  و  .2فرص الحد من الفقر وتحسااااين الحياة وساااابل العي االقتصااااادي واالجتماعي للخطر، بينما تقوض  

درجة مئوية بحلول منتصااال القرن في    2.6درجات الحرارة في المنطقة العربية بمقدار    االرتفاع المتوقّع في

ظل سايناريو العمل المعتاد، ساتتفاقم ندرة المياه الشاديدة، وسايتوساع التصاحر مع زيادة فترات الجفاف لفترات  

، مما يهدد طويلة، وساترتفع درجة حرارة المحيطات وتزيد وتيرة وشادة الفيضاانات والعواوال واألعاواير

يراعي التغيرات  ال  تخطيط مدني    يرافقهالتوسع الحضري السريع والمركّز  إّن    كذلكالنظم البيئية في المنطقة.  

  .المناخية يجعل المدن العربية من بين أكثر مدن العالم عرضة لتغير المناخ

 

الموارد الطبيعية بشااكل   كذلك إن التنوع البيولوجي في المنطقة العربية آخذ في التدهور بفعل اسااتغالل 

مفرط وتدمير الموائل الطبيعية الناتج عن التحضّار الساريع والنمو السكاني والتعدي على النظم البيئية المختلفة  

فروااة ال يمكن  اسااتعادة النظم اإليكولوجية  وتشااكّل    .4و  3كالغابات واألراضااي الرطبة وعلى طول السااواحل

في المناطق الحضاارية،   أّما  .  البيولوجي ووقل تدهور النظم البيئية وعكس مسااارهإنكارها إلسااتعادة التنوع  

فيوفّر التخطيط الذي يشاامل التنوع البيولوجي فروااةً لمعالجة التوساع الحضااري العشااوائي وما ينتج عنه من 

في المنطقة    تحويل لألراضااي، الذي يمثّل المساابّب الرئيسااي في تدهور النظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي

 .العربية

 

البلدان العشاارة    .كما تعاني المنطقة العربية من تلوث شاااديد  فقد تمّ تصااانيل خمس دول عربية من بين 

األولى األكثر تلوثاً في العالم، وثالث دول عربية من بين الدول العشااار األولى من حيد عدد الوفيات الناجمة  

بفعل الصاناعة التحويلية، تبل     5عن تلوث الهواء. كذلك تساّجل المنطقة أعلى نسابة تلّوث بثاني أكسايد الكربون 

بع مرات القيمة العالمية. وتهدّد النفايات الصاناعية والتلوث بالمياه العادمة واالساتخدام غير المنظم للمبيدات  أر

باإلضاافة إلى ذلك، وعلى الرغم من اعتماد بع  الدول    .واألسامدة، جودة المياه والتربة والصاحة في المنطقة

وقود األحفوري على واعيد المنطقة لتلبية الزيادة  مقاواد وطنية للطاقة المتجددة، فقد لوح  اساتخدام مكثل لل

  .6السريعة في الطلب على الطاقة والتي تزيد بالتالي االنبعاثات وتلوث الهواء

 
2 The United Nations Environment Programme strategy for tackling climate change, biodiversity and nature loss, and 

pollution and waste from 2022—2025. 
 /https://asdr.unescwa.org. متوفّر على الرابط التالي: 2020التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام . 2020االسكوا،  3
https://afsd-متوفر  على الرابط التكالي:  من اهكدا  التنميكة المسككككتكدامكة.    15الهكد   مكذكر  معلومكات اسكككككاسككككيكة حو   .  2023االسكككككوا،    4
-E-LifeonLand-Sdg15-BackgroundNote-00068-notes/en/22-background-gs/pdf/documents/32022.unescwa.org/sd

EB.pdfW 
 القيماة المضافاة للصناعاة إلاى  5
 /https://asdr.unescwa.org. متوفّر على الرابط التالي: 2020التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام . 2020االسكوا،  6

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35875/K2100501-e.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35875/K2100501-e.pdf
https://asdr.unescwa.org/
https://afsd-2022.unescwa.org/sdgs/pdf/documents/3-background-notes/en/22-00068-BackgroundNote-Sdg15-LifeonLand-E-WEB.pdf
https://afsd-2022.unescwa.org/sdgs/pdf/documents/3-background-notes/en/22-00068-BackgroundNote-Sdg15-LifeonLand-E-WEB.pdf
https://afsd-2022.unescwa.org/sdgs/pdf/documents/3-background-notes/en/22-00068-BackgroundNote-Sdg15-LifeonLand-E-WEB.pdf
https://asdr.unescwa.org/
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II. :الرسائل الرئيسية 

 

 :إقليمية  أساسية  رسائل

  :، تحتاج الدول العربية إلى أهداف التنمية المستدامةمن  11و 9و 7و 6 األهدافلتحقيق 

في معالجة األزمات البيئية  للمساهمةع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السياسات التي تسرّ تعزيز   -

 .تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث هيو الثالث التي يواجهها الكوكب

 .اإليكولوجيةواستعادة النظم على إعطاء األولوية لالستثمار في برامج الحفاظ  -

النظم التي تواجه  المصب للتخفيل من المخاطردول  المنبع و  دوللحدود بين  العابر لتعزيز التعاون   -

 .اإليكولوجية العابرة للحدود والمشتركة

األزمات  إلى التخفيل من مخاطر الهادفة لرواد األعمال الشبابتوسيع نطاق المبادرات اإلقليمية  -

 رتها.داإإلى والبيئية الثالث التي يواجهها الكوكب 

في ر المناخ تغيّلالمجتمعات المحلية    منعةتعزيز وتحفيز تدابير نقل المخاطر والشمول المالي لتحسين   -

 .الحضرية والريفية اإليكولوجيةالنظم 

من  هاوعبرفي مختلل القطاعات  تعميم تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث في السياسات العامة   -

 ما.تحالفات تشمل الحكومة والمجتمع بأسرهونهج  خالل

 تحت وطأة النزاعات.شكل خاص بوالحرص على الحفاظ على األوول الوراثية للمنطقة العربية  -

، وإعادة وضع سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة  لتشجيعفي الدول العربية  تطوير الخطط التنموية   -

 .واالستثمار في البشرالبناء على مستوى المؤسسات 

 توافق تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة النظم البيئية الطبيعية واإلشراف على  -

 .االتفاقيات الدولية، وخاوة أثناء النزاعاللوائح والوطنية مع  الممارسات

دعوة المجتمع الدولي إلى دعم إنهاء االحتالل والنزاعات في المنطقة العربية التي تعيق تحقيق  -

 .التمويل المناخيوناديق وتعيق ووول الدول إلى  التنمية المستدامة والحفاظ على البيئةأهداف 

 والحاالت الطارئة. لزالزلللتعامل مع تداعيات اخطط تعزيز االستعدادات اإلقليمية ووضع  -

 

 من أهداف التنمية المستدامة: 6الهدف حول رسائل أساسية 

إطار   - على تنفيذ  العالمي للتنوع البيولوجي  -كونمين   حد البلدان  التنوع   مونتريال  للحفاظ على 

 .البيولوجي ووقل / عكس تدهور النظم اإليكولوجية

التنوع البيولوجي واستنزافه    فقدان معالجة مصادر تلوث موارد المياه السطحية والجوفية التي تؤدي إلى   -

 من بين تأثيرات أخرى.

 معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لالستخدامات اإلنتاجية ولحماية البيئة.تسريع  -

كحزام  المائية التي تعمل    اإليكولوجيةسن استراتيجيات وخطط للحد من مخاطر الكوارث لحماية النظم   -

 .المتطرفة وكمصدر إلمدادات المياه في المنطقة العربيةضد األحداث المناخية  أمان 

، وتنمية تثمينهآليات  تدبير المحكم للطلب على الماء وتحسين  الاعتماد سياسات مائية وخطط مبنية على   -

 العرض المائي وحماية الموارد المائية.
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 :من أهداف التنمية المستدامة  7الهدف حول رسائل أساسية 

من خالل تقنيات مبتكرة   معالجة آثار تغير المناخ والحد من التلوث في المنطقةلتسريع انتقال الطاقة   -

 .ستخدام الطاقة المهدرة كمدخل في سلسلة إمداد في قطاع آخرال واعتماد اإلقتصاد الدائري 

وتأثيراتها   المتجددةتخطيط المتعلق بالطاقة نظًرا العتماد حلول الطاقة  الدمج التنوع البيولوجي في   -

على مسارات الطيور المهاجرة وتعدي المزارع    الطواحين الهوائيةعلى التنوع البيولوجي )تأثيرات  

 الشمسية على النظم البيئية الحالية(.

العدالة بين الجنسين  تحقيق  لتمكين المرأة والطاقة المتجددة على نطاق وغير    فيتخصيص استثمارات   -

 .الناجم عن استنفاد الموارد وللتخفيل من حدة الفقر

على االستثمار  وتحفيز القطاع الخاص  مجال الطاقة المتجددة  في  وبناء القدرات  توسيع البحد والتطوير   -

  .هذا المجالفي 

 

 :من أهداف التنمية المستدامة  9حول الهدف رسائل أساسية 

ية النفايات، وانبعاثات الغازات  وسّم حجم  من  تقليل  ل سياسات منع التلوث في العمليات الصناعية ل  تضمين  -

 .واستخدام المواد من النفايات وإعادة تدوير السليم تخلصلل، والدفيئة

األزمات  االنتقال من االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الدائري لمعالجة    تسهلتطوير واعتماد سياسات   -

 .البيئية الثالث التي يواجهها الكوكب

 .الصناعاتمستوى على تقييم التلوث والوقاية منه والسيطرة عليه  فيتسريع التحول الرقمي  -

العمل على  و،  لشركات الناشئةوا،  من القطاع الصناعي  مقدمي الخدماتو  القطاع العام،  دعم قدرات -

 الالزم لتخضير الصناعات واالنتقال نحو االقتصاد الدائري. التمويلتأمين 

، والرقابة  ضامنة للحوكمة الرشيدة والمحاسبةقوانين  وضع  و  للصناعات  تعزيز اعتماد تقييم األثر البيئي -

  .مراقبة التعديات، واشراك المواطن في والتدقيق 

 .بالمواوفات البيئية، وربط التمويل توجيه الدعم الفني والمادي للصناعات -

 .بين الدول العربية توحيد منهجيات القياس ومعايير تسويق المنتجات ذات أثر بيئي -

 

       :من أهداف التنمية المستدامة  11حول الهدف رسائل أساسية 

وتقليل  النزوحشبه الحضرية إلبطاء وتيرة  والحضرية والريفية  معالجة عدم المساواة بين المناطق   -

 الضغط على الموارد والنظم اإليكولوجية.

 .منع التلوث من خالل إدارة سليمة للنفاياتل  الخدمات األساسيةتأمين  وتعزيز "اإلسكان االجتماعي"   -

 الحضرية وشبه الحضرية. غير الرسمية تحسين سبل العي  في المستوطنات مّما يساهم في

 منعة واستدامة المدن.الة تعزز تسريع تبني حوكمة حضرية فعّ  -

 التنوع البيولوجي في التخطيط الحضري.واستدامة  على الحفاظ  تضمين  -

 إعادة إعمار المدن فيفي  دارة بيئية سليمةإلوضع سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مناسبة  -

  .أو من آثار ما بعد النزاعالنزاع الهشاشة أو  التي تعاني من ظروف الدول
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في المدن  ةود حضرياواعتماد مر  من االستدامةمؤشرات لتقييم مدى قرب المدن    العمل على وضع -

العربية لقياس المؤشرات الحضرية ومتابعة مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تبادل األمثلة 

 .الحلولوالتحديات و

 .والوطني تنمية القدرات المؤسسسية في تحضير التقرير الطوعي المحلي -

 المبكر إلنذارا تدعم اتخاذ قراراتعبر ودوره في منع الكوارثتعظيم دور االستشعار عن بعد  -

 .التمويل القائم على التنبؤو

 من أهداف التنمية المستدامة  17حول الهدف رسائل أساسية 

مجلس الوزراء العرب    إقليمية مثل  ومسارات  فعالياتخالل  تعزيز التعاون اإلقليمي والشراكات من   -

وتوسيع    ، لتنفيذللتنمية المستدامةالمنتدى العربي  ، وبيئةلل العربي  منتدى  ال ، والبيئةشؤون  المسؤولين عن  

معالجة تغير المناخ  مة في  والمساهِتحقيق أهداف التنمية المستدامة    الهادفة إلى نطاق المبادرات الناجحة  

 وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث.

لتصدي  والموارد المشتركة  العابرة للحدود التي تهدّد ا  لمخاطرإلدارة ااالنخراط في التعاون اإلقليمي   -

 .ألزمات البيئية الثالث التي يواجهها الكوكببالحد من المخاطر والتهديدات البيئية المتعلقة لها، ول

األزمات البيئية الثالث التي  لمعالجة    بأسعار معقولة وتوسيع نطاق تنفيذ حلول مبتكرة وفعالة وخضراء   -

 .الكوكبيواجهها 

ن،  السندات الخضراء، ومقايضة الدي   في أساليب التمويل البديلة )مثل  الناشئ في المنطقةاالتجاه    تعزيز -

 .اإلقتصاد الدائري ( لتسريع االنتقال إلى ، وغيرهاوالتمويل اإلسالمي، وسوق الكربون 


