
 
 

 

 

 

  حول التنمية المستدامة الثالثلمنتدى العربي لاالجتماع التحضيري 

 جمعية األمم المتحدة للبيئةوالدورة الثانية ل

 2016 أبريل/نيسان 14الخميس 

 لبنان، بيروت -اإلسكوامقّر 

 

 مذكرة توضيحية
 

 معلومات أساسية -1

 

 المنتدى العربي حول التنمية المستدامة

 

 بالتعاون مع شااارها  الجنة األمم المتحدة االقتصاااا ية واالاتماعية ليربي اسااايا ااإلساااكوا   تعقد ،2014منذ عام 

 ورات ساانوية للمنتدى العربي رعيع المسااتوى حول التنمية المسااتدامة، ودل  ب دا  عم التح اايرات اإلقليميين 

 تنظيمالمزمع ومن  . 1اإلطار رااع اإلقليمية العربية للمنتدى السااياسااي رعيع المسااتوى حول التنمية المسااتدامة ا

مخرااته إلى المنتدى السياسي رعيع المستوى  رععأن ت على 2016 مايو/أيارش ر  ببدايةالثالث منتدى العربي ال

ضاااااامان أال يخل   "والذي تقّرر أن يكون موضااااااوعه  2016تموز/يوليو  20إلى  11عقد عي نيويورك من نالم
 . Ensuring that no one is left behindا "الرهب أحدا  

 

المنتدى ظيم عي تن اامعة الدول العربيةوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ايونب  التعاون الوثيق بين اإلسااكوا وشااّكل و

مجلس الوزراء العرب المساااااائولين عن قد  أب لما. وأهداع وتحقيق الدورتين السااااااابقتين  امال  م ما  عي إنجاحع

على المشارهة بفعالية عي  1الج ة المعنية بق ايا التنمية المستدامة عي اامعة الدول العربيةباعتباره  شؤون البيئة

لقمة اتنفيذ مقررات مؤتمر ا و  الدول العربية نحو المنتدى العربي واتخاد اإلاراءات الالزمة لدعم وتنساااااايق 

مة تدا عالمي للتنمية المساااااا ية، ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية  ،ال مة عي المنلقة  العرب تدا ومبا رة التنمية المساااااا

 .20المستدامة ريو+

 

لدا م وانلالقا  من حرصاااااااه  مجلس الوزراء العرب ارتأى ، عي هاعة المحاعل اإلقليمية على إبراز البعد البيئيا

-ثانيا  الفقرة ، 11/2015/ 19 - 27.  .ع 468ارقم   بمواب القرار 27 ورته االمسئولين عن شؤون البيئة عي 

  :ب 4

األمانة الفنية للمجلس بالتنساااايق والتعاون مع اللجنة االقتصااااا ية واالاتماعية ليربي اساااايا تكلي  "
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة/مكتب غرب اسااايا بالدعوة إلى ااتماع عريق عمل ي ااام الدول العربية 
والمنظمات العربية واإلقليمية والدولية أع اااااء اللجنة المشااااترهة للبيئة والتنمية عي الوطن العربي 
والج ات دات الصاالة بأهداا التنمية المسااتدامة على المسااتوى اإلقليمي والدولي للعدا  لمساااهمة 

 "ستدامة.الم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عي المنتدى العربي الثالث للتنمية
 

                                                           
 .14بمواب النظام األساسي للمجلس الما ة الثالثة وخاصة الفقرة  1
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 . المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة وأهمية المساهمات اإلقليمية فيه1اإلطار 

 التنمية أعمال ادول علىهوصّي  20أنشئ المنتدى السياسي رعيع المستوى حول التنمية المستدامة بمواب الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+

المتحدة  . وأقرت الجمعية العامة لألممالمتعلقة بتلبيق مف وم التنمية المستدامة وتحقيق أهداع اااللتزامات ومتابعة المستدامة ومنبر الستعراض 

شكل المنتدى واوانبه التنظيمية، و عت لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمسة، ومن  2013تموز/يوليه  9عي  67/290بمواب القرار رقم 

الوالية بالتزاما  و، ودل  تأهيدا  على أهمية البعد اإلقليمي عي التنمية المستدامة. للمنتدى الدولي تديات إقليمية تح يريةضمن ا اإلسكوا، إلحداث من

ان، ن الدورة األولى للمنتدى العربي اعمّ يوشرهاء اخر اامعة الدول العربيةوبرنامج األمم المتحدة للبيئة نظّمت اإلسكوا بالتعاون مع ، المناطة ب ا

  .2015أيار/مايو  7- 5االمنامة، له   ثم الدورة الثانية 2014نيسان/أبريل  2-4

 

لى أرعع ع وقد وعـّرت الدورتان األولى والثانية للمنتدى العربي منبرا  نشلا  إلاراء الحوارات بين المعنيين من الج ات الحكومية وغير الحكومية

لدان المنلقة. معالجة التحديات التي تنفر  عي مواا ت ا بالتباحث بشأن السبل الكفيلة بوعي المنلقة المستويات، ولتقييم أوضاع التنمية المستدامة 

منلقة إ ماج أولويات المّما ساهم عي إيصال الصوت العربي وعّزز هما ورععت مخراات هاتين الدورتين إلى المنتدى السياسي الرعيع المستوى 

لتنمية عالميا  ل ا  هدعمت ّمنة سبعة عشر  2015أيلول/سبتمبر  25عي   ا الجمعية العامةالتي اعتمدت 2030ام خلة التنمية المستدامة لعالعربية عي 

  .غاية 169و المستدامة

 

على مدى السنوات سوا تستمّر التي و 2030تنفيذ خلة التنمية المستدامة لعام  ةمسيرإد انللقت مع بدايته أهمية خاصة ب 2016كتسي عام وي

 ذا العام عي المرااعات الوطنية لهما تكتسي هذه الدورة للمنتدى الدولي بأهمية خاصة للمنلقة العربية مع مشارهة  ولتين  .عشرة المقبلةالخمسة 

 هما مصر والميرب.

 

 للمزيد من المعلومات، يراى زيارة المواقع التالية: 

   https://www.unescwa.org/ar/node/8525 :المستدامةالدورة الثانية للمنتدى العربي رعيع المستوى حول التنمية  -

  https://www.unescwa.org/ar/node/4487: لمنتدى العربي الرعيع المستوى حول التنمية المستدامةالدورة األولى ل -
  https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf: المنتدى السياسي الرعيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة -

 

  امعية األمم المتحدة للبيئة

 

صاااانع القرار على لعلى هيئة أمثل توهي  20مخراات مؤتمر ريو+ل تنفيذا  امعية األمم المتحدة للبيئة تأسااااساااات 

 بع ااااااوية شاااااااملة لجميع البلدان األع اااااااء عي األمم المتحدةالجمعية تتمتّع  .البيئة الدولي عي مجالمسااااااتوى ال

ي ع االعتتاحيةوقد عقدت الجمعية  ورت ا  .مشااااارهة المجموعات الر يسااااية وأصااااحاب المصاااالحةباإلضاااااعة إلى 

 .2014حزيران/يونيو 

  

للدورة  ا  يميإقل ا  تح اااااايري ا  ااتماعقد نظّم لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع المكتب اإلقليمي ليرب اساااااايا وهان 

ئة األممجمعية األولى ل له وقع إيجابي على 2014ادار  17-16 خالل الفترة المنامةعي  المتحدة للبي ، مّما هان 

المحاعظة على هذه الممارساااة  المكتب اإلقليمي ليرب اسااايامسااااهمة المنلقة العربية عي المحفل الدولي. ويعتزم 

 للدورات المقبلة للجمعية والتي تنعقد هّل سنتين.

 

قد  ية تنع ئة األممامع حدة للبي ية خالل الفترة من  المت ثان يا 27إلى  23عي  ورت ا ال مايو أ عي نيروبي  2016ر/

 Delivering on the environmentalا" 2030تحت شااااااعار "إنجاز البعد البيئي لخلة التنمية المسااااااتدامة لعام 

dimension of the 2030 Agenda for Sustainable Development خالل هذه من أبرز الفعاليات المرتقبة . و

 Healthyا وأشااخاأ أصااحاءسااتعراض السااياسااات التي من شااأن ا تأمين بيئة صااحية ااتماع وزاري الالدورة 

Environment, Healthy People.  أن تقوم الجمعية باعتما  االسااااتراتيجية المتوساااالة األال هذل   ومن المتوقّع

 . 2019و 2018لليونب وبرنامج عمل ا للعامين 

 

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة مانة الفنية لضمن هذا اإلطار، تنظّم اإلسكوا بالتعاون مع األ

الدورة وحول التنمية المستدامة  مجلس عي المنتدى العربي الثالثالمساهمة ل للعدا  ا  تح يري ا  ااتماعويونب 

 .بيروتب اإلسكوامقّر عي  2016نيسان/أبريل  14 الخميس يوم، ودل  الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئة

https://www.unescwa.org/ar/node/8525
https://www.unescwa.org/ar/node/4487
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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 ونطاقهأهداف االجتماع  -2

 

مساهمة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عي المنتدى ل للعدا التح يري ي دا االاتماع 

بشكل اتماع االوستعكس محاور  .العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئة

مم امعية األحول التنمية المستدامة ولمنتدى السياسي رعيع المستوى االملروحة على برنامج  عيضاموالعام 

 هذين المحفلين الدوليين ال امين.عي  للس امات العربية ا   عم ، ودل المتحدة للبيئة

 

 تحقيق األهداا التالية:إلى بشكل خاأ يسعى االاتماع و

 

يعية بالبيئة وإ ارة الموار  اللب الخاصةعي أولويات المنلقة العربية المتعلّقة باألهداا تبا ل وا ات النظر  -

هداا عي هذه األعلى تنفيذ  األوضاع العربية الحاليةوتأثير  ،2030 خلة التنمية المستدامة لعام عي

ل التنمية حو لمنتدى السياسي رعيع المستوىا، وسبل ضمان التنمية للجميع تماشيا  مع موضوع المنلقة

 ؛"ضمان أال يخل  الرهب أحدا   " 2016لعام المستدامة 

ات " والسياسبيئة صحية وأشخاأ أصّحاءالساعية لتأمين "الج و  العربية  تبا ل وا ات النظر بشأن -

ا  المووالحّد من مخاطر يكولواية، اإلنظم والمياه والحفاظ على صحة النوعية ال واء المتّبعة لتحسين 

 ؛ الكيميا ية والنفايات

البيئة المتعلّقة ب التنمية المستدامةأهداا  لرصد وتقييم المقترحة إطالق حوار حول الخلوات المستقبليةو -

 ، باالستفا ة من التجارب األوليةالمناسبةالوطنية واإلقليمية واألطر المؤسسية  وإ ارة الموار  اللبيعية

 .امصر والميرب  2016التقييمات الوطنية لعام عي طوعيا  للبلدان العربية المشارهة 

 

هما سيشّكل االاتماع مناسبة لعرض نتا ج العد  األول من التقرير العربي حول التنمية المستدامة والتقرير 

خالل  البلدان العربية من هذين المسارين مناستفا ة تحسين والبحث عي سبل  توقعات البيئة العالميةالسا س ل

 بين العلم والسياسات. تعزيز الترابط

 

تي الواالستنتااات والتوصيات الرسا ل األساسية وستخرج مداوالت االاتماع التح يري بمجموعة من 

ى المنتدى إلهذا التقرير  سيرععالتي سوا يتّم إ راا ا عي تقرير االاتماع. وووا ات نظر المشارهين  تعكس

جلس م الذين سيشارك عي ما امعية األمم المتحدة للبيئةحول التنمية المستدامة ولسياسي رعيع المستوى ا

 .الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

 

 المشاركون -3

 

د  من عباإلضاعة إلى  ،اللجنة المشترهة للبيئة والتنمية عي الوطن العربييشارك عي االاتماع ممثلون عن 

  .لدى اللجنة ع اءاألالمنظمات اإلقليمية والدولية 

 

تعبئة استمارة التسجيل وإعا ت ا للسكوا عي موعد ال يتجاوز  المنظمينيراى من المشارهين المكفولين من قبل 

 .إلتاحة الوقت الكاعي إلاراء الترتيبات الالزمة لسفرهم 2016دار/مارس ا 25
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 القضايا اإلدارية -4

 

ساحة الكا ن عي  اإلسكواعي مقر  2016نيسان/أبريل  14الخميس  يومي عقد االاتماع  المكان والزمان:

 .اللبنانيةجم ورية ال، بيروتب رياض الصلح

 

الليتين  توعير الترامة الفورية بين يالعربية واإلنكليزية هما الليتان الرسميتان لالاتماع. وسيجر اللغة:

 العربية واإلنكليزية.

 

ما أ للمشارهين بمواب طلب رعاية مواعق عليه.  الج ات المنظمة بتأمين بلاقة السفر تقوم: السفر

 .بنفس م المشارهون على نفقت م الخاصة، ععلي م ترتيب أمور سفرهم

 

حجز  مّ ت ، علما  بأنّه قدببيروتأماهن إقامت م عي الفنا ق ن عن ترتيب ون مسؤوليالمشارهاميع  اإلقامة:

 لليلة الواحدة $110بيروت، بتكلفة قدرها ، Markazia Suitesمجموعة غرا للمشارهين عي عندق مرهزية 

سكوا مساعة لليرعة الفر ية مت منة وابة الفلور، واستخدام االنترنت وشاملة ال ريبة. ويبعد هذا الفندق عن اإل

. لمن يرغب اإلقامة عي هذا الفندق ترتيب حجزه مباشرة مع الفندق عبر  قا ق سيرا  على االقدام ال تزيد عن خمس

 . Reservations@markaziasuites.comكتروني: البريد اإلل

 

فارة على الس يتعذر والذين، لبنانعلى المشارهين الذين يحتااون إلى تأشيرة  خول إلى  التأشيرات: 

اضحة نة وإرسال صورة ملوّ وعي أقرب وقت ممكن  اإلسكواق مع يتنسال ،توفير هذه الخدمة بلدانهم في اللبنانية

عي  روني المدرجسفرهم تبيِّن اميع المعلومات دات الصلة عن طريق البريد اإللكت عن اواز منسوخة إلكترونيا  

 . عقرة المراسالت

  

 المراسالت -5

 

ه المراسالت واالستفسارات بشأن   :الج ات المنظمة إلىاالاتماع التح يري تواَّ

 

 اإلسكوا

 السيدة ريم النجداوي

 ر يسة قسم سياسات اليذاء والبيئة

 إ ارة سياسات التنمية المستدامة

 اإلسكوا

 بيروت، لبنان

 + 961-1-978 578ال ات : 

 +961-1-981 510الفاهس: 

البريد اإللكتروني: 
nejdawi@un.org 

 جامعة الدول العربية

واإلسكان والموار   إ ارة البيئة

 الما ية والتنمية المستدامة

 اامعة الدول العربية

 القاهرة، ام ورية مصر العربية

 +202-25750511ال ات : 

 +202-25740331الفاهس: 

البريد اإللكتروني: 
environment.dept@las.int  

 يونب

 هتشنسنالسيدة ميالني 

 مسؤولة برامج

 المكتب اإلقليمي ليرب اسيا

 البحرين-المنامة

 +973-1-7812775: ال ات 

 +973-1-7825110 الفاهس:

البريد اإللكتروني: 
Melanie.Hutchinson@unep.org  
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