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يئ يف الاجامتع التشاوري حول الاطار التنفيذي للبعد البي
للتمنية املسـتدامة  2030خطة 
2017سبمترب / 18-21

القاهرة -انرتكونتيننتال مسرياميس 

 عن نظرة عامة حول نتاجئ اجامتع مجموعة العمل العربية املسؤوةل
املؤرشات البيئية والتمنية املسـتدامة 

مصطفى سعدي اجلبوري/ تقدمي 
يئةالامانة الفنية جمللس وزراء العرب املسؤولني عن شؤون الب 

جامعة ادلول العربية
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:ة املسـتدامةالفريق العريب املعين ابملؤرشات البيئية والتمني 
 وعلية مت انشاء فريق  2002مبادرة اليت قدمهتا جامعة ادلول العربية ملؤمتر جوهانسربج عام

 .املؤرشاتهذه املؤرشات العريب ومض البعد البييئ يف 
  مؤرشا 86واعامتد  2002اجامتع الفريق بدوةل الكويت عام. 
  ومت الطلب من مجيع ادلول حتديد حزمة , 2009اجامتع الفريق بدوةل الامارات عام

 .البيئيةاملؤرشات 
  مؤرش 44جبمهورية مرص ومت تقليصها املؤرشات اىل  2012اجامتع الفريق عام. 
  عام منية املسـتدامه الاجامتع الثالث لفريق العمل العريب املعين ابملؤرشات البيئية والت

.ابالردن 2017

املسـتدامه ية والتمنية الاجامتع الثالث لفريق العمل العريب املعين ابملؤرشات البيئ 
)اململكة الاردنية الهامشية -عامن/ 2017مارس  13-15(

 سؤولني عن عقد اجامتع الفريق بناءا عىل التوصية الصادرة من جملس وزراء العرب امل
 .2016لعام  27رمق شؤون البيئة يف دورتة 

 ل احصايئممثل بييئ وممث(دوةل عربية بواقع ممثلني عن لك دوةل  14تضمن مشاركة.( 

 سـتدامة وتعزيز شـبكة تعزيز قدرة الفريق العريب املعين ابملؤرشات البيئية والتمنية امل
 .املعلومات البيئية يف املنطقة العربية

 2019-2017(للفريق العريب  معل تقيمي البينة التحتية ووضع خطة  .(

تقمي  اثر السـياسات الاسرتاجتية والامنائية.
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)2019-2017(أعامتد خطة معل الفريق 
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البيئية والتمنية  الثالث لفريق العمل العريب املعين ابملؤرشاتتوصيات الجامتع 
:املسـتدامه

 ية والبيئية  لتطوير الطلب من املنظامت ادلولية دمع ادلول العربية يف تطوير قدرات اهجزهتا الاحصائ
ة ادلولية واجندة قدراهتا لتسـتطيع مواكبة التطورات ادلولية من اعامتد مؤرشات التمنية املسـتدام

2030. 
 ة مفصةل والطلب من الامانة الفنية للفريق اعداد خطة تنفيذي, 2019-2017اعامتد خطة معل الفريق

 .عن لالنشطة والفعاليات
 امن ضتدامة اليت من شاهنا تلكيف الامانة الفنية للفريق ابختاذ اكفة السـبل لتعبئة املوارد املالية املسـ

 .اسـمترارية معل الفريق وتواتر اجامتعاته
ة املؤسسـية لدلول العربية تلكيف الامانة الفنية للفريق بتعبئة املوارد املسـتدامة لبناء القدرات البرشي

ميية وفقا ملهنجيات واملعاير لمتكيهنا من انتاج مؤرشات البيئة والتمنية املسـتدامة والتقارير الوطنية والاقل 
.  املتفق علهيا عربيا وعامليا

البيئية والتمنية  الثالث لفريق العمل العريب املعين ابملؤرشاتتوصيات الجامتع 
:املسـتدامه

ة التحتية ملؤرشات الطلب من الامانة الفنية للفريق اعادة تعممي الاسـتبيان املعين ابلبني
 .الاحصاء والبيئة البيئة والتمنية املسـتدامة عىل نقاط الاتصال الوطنية للفريق من اهجزة

املوعد املذكور اعالةدعوة ادلوال العربية ملوافاة الامانة الفنية للفريق ابلبيان املسـتمكل يف . 
 ت البنية التحتية لعمل سـيداري ابجراء التحليل الازم لنتاجئ الاسـتبيان بغرض حتديد معطياتلكيف

 مجع البياانت املؤرشات عىل املسـتوى الوطين والاحتياجات الوطنية وبناء القدرات والتحدايت يف
 .مع حتديد الفجوات او انشاءها يف حاةل عدم وجودها

دلولية لتوفري دعوة جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة حملاطبة مؤسسات التكويل ا
واعداد توقعات  2030املوارد الالزمة السـمترار تطوير مؤرشات البيئة والتنكية املسـتدامة الجندة 

.البيئة للمنطقة العربية املطلوبة مهنا
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البيئية والتمنية  الثالث لفريق العمل العريب املعين ابملؤرشاتتوصيات الجامتع 
:املسـتدامه

وانتاج مؤرشات  واذ يالحظ وجود اليات تنسـيق يف عدد من ادلول العربية تعمل بغرض مجع بياانت
ات التنسـيقية يف حاةل متسقة عىل املسـتوى الوطين، يدعو الفريق ادلول العربية تفعيل معل هذة الالي

 .وجودها او انشاءها يف حاةل عدم وجودها
 الفريقدمع الطلب من املنظامت العربية املتخصصة. 
التنسـيق مع املبادرات الاقلميية. 
التابعة جلامعة  يدعو الامانة العامة جلامعة ادلول العربية لتوسـيع معل جلنة الاحصاء وقواعد املعلومات

يع عضويهتا لتشمل واليت متثل املصدر الرمسي للمعلومات والبياانت الاحصائية لتوسـ ادلول العربية 
 .املسـتدامةللتمنية  ٢٠٣٠والاقلميية وادلولية ذات الصةل توامئا مع متطلبات اجندة املنظامت العربية 

ابملؤرشات البيئية  لطلب من ادلول العربية حتديد نقاط اتصال وطنية دامئة للفريق العريب املعين
 .اخلرباتبغرض جتويد العمل من خالل ترامك والتمنية املسـتدامة 



 شكراً جزيالً 


