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:ةئيللبالمتحدة األمم  لجمعية ةالثالثالدورة 
الهيكليوالتنظيم المواضيع 

للتنمية المستدامة 2030االجتماع التشاوري حول اإلطار التنفيذي للبعد البيئي في خطة 

2017سبتمبر  18-21

إنتركونتيننتال سميراميس، القاهرة، جمهورية مصر العربية

2017سبتمبر  19 –عبدالمنعم محمد / د 

المحتوى

2

  UNEA-2)( 2016عية األمم املتحدة للبيئة لعام مجل ) الثانية(نبذه عن ادلورة السابقة 1.

 UNEA-3)( 2017 لعاماألمم املتحدة للبيئة عية مجل ) الثالثة(القادمة التعريف ابدلورة 2.

 اجلدول الزمين لعملية صياغة إعالن3.

 وخارطة الطريقالاعامل جدول 4.

دلول يف طرهحا تنسـيق املوقف العريب حول املواضيع ومشاريع القرارات اليت ترغب ا نقاش حول 5.
 عىل ادلورة الثالثة 
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للبيئةعن الدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة نبذه : أوال

ي أرقامف ئةياألمم المتحدة للب لجمعية نيةالثاالدورة 
 بدلا عىل املسـتوى الوزاري 123بدلا مهنم  170عدد البدلان اليت جسلت املندوبني بلغ •

 منظمة دولية 15واكةل األمم املتحدة و  27رؤساء أكرث من •

 منظمة معمتدة من اجملموعات الرئيسـية وأحصاب املصلحة 300أكرث من •

 ئةاملتحدة للبي مجعية األمم مشارك من اجملمتع املدين طوال أسـبوع  400أكرث من •

املسـتدام رشكة ومؤسسة يف معرض الابتاكر  600ما يقرب من •

عالم من كبار العلامء يف منتدى العلوم والسـياسات ومشاركة وسائل اإل 250من أكرث •
.العاملية الرائدة
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انية الدورة الثوتشمل بعض النقاط البارزة لنجاح 
:يليما المتحدة للبيئة لجمعية األمم 

 قرارا؛ 25عدد قيايس من القرارات يبلغ عامتد إ•

العاملي  ارتفاع مسـتوايت مشاركة وإرشاك ادلول األعضاء وأحصاب املصلحة مبا يعكس الطابع•
 وادلميقراطي للجمعية؛

 واكن عدد األحداث اجلانبية املسجةل مثري لإلجعاب وغين ابملعلومات؛•

.سـتقبلوسـيجري حتسينه دلورات امجلعية يف امل فعاال  (events application)واكن تطبيق •

أيضا عدد من التحدياتكانت هناك ولكن 
 يكن احلوار الوزاري تفاعليا؛مل •

 الوضوح؛افتقر إىل النظام ادلاخيل يف اجللسة العامة اخلتامية تفسري •

 ؛إرسال مشاريع القرارات والواثئق اخلتاميةتأخر •

 املناقشات، اكنت الرتمجة ضعيفة يف بعض لغات األمم املتحدة؛يف •

 مل ترد دامئا مدخالت من ادلول غري املقمية يف مشاريع القرارات؛•

 ؛مل يكن هناك وقت اكف لعمل اللجنة الفرعية نظرا للعدد الكبري من القرارات•

 ناقشات؛اكنت هناك أوجه قصور يف إدارة اجللسات، مبا يف ذكل إدارة وقت التدخالت أثناء امل •

ىل املشاركة الفعاةل أثر عدد كبري من مجموعات العمل املوازية والاجامتعات غري الرمسية تأثريا سلبيا ع•
 للوفود الصغرية؛
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:كوكب خال من التلوث
 إ اتفاق إلزالة التلوث منالتوصل 

العالم

2017/12/6‐4: 3‐UNEA

المنطقياألساس 
ماليين حالة وفاة مبكرة كل عام 7سبب تلوث الهواء ما يقرب من 

:   األثر
العمل و حاجة ماسة إلى هناك  ولذلكويهدد مستقبل كوكبنا شخص مليون  100التلوث يقتل محيطنا الحيوي، ويضر  

*.ةوالوطني ةواإلقليمي ةالعالمي ةصعداالالتنسيق والتعاون للتصدي لتحدي التلوث على مستويات متعددة؛ على 

:الزخم

ئه ألمم المتحدة للبيابناءاً على مخرجات  الدوره الثانيه لجمعيه 
ع وبالرجوع الى أهداف التنميه المستدامة المصادق عليها من جمي

:الدول فان التزاماتنا قوية للعمل ومن ضمنها
الثه ألمم المتحدة للبيئة في الدوره الثاستنظر جمعية –

الى التقدم الشامل وتقدير الفجوة في التنفيذ 
ا النظر في إزالة التلوث من العالم وكيفيه تقاطع هذ–

امكانية تحقيق هذا الهدف الهدف مع عدة قطاعات و
*.دفعة واحدةغايات من خالل التنسيق لعده  World Health Organization. "Climate change and health." 2014. Web Accessed April 25, 2015.

للبيئةالدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة 
التلوثخال من كوكب نحو 
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:  النتيجة المتوقعه

فهم أفضل للتلوث وتأثيراته على الصحة والنظم اإليكولوجية•

زيادة إنفاذ الحكم واالمتثال لتجنب التلوث•

تعزيز ايجاد فرص عمل جديدة حين تبني تحويل المزيد من النفايات إلى موارد وممارسات إعادة التصنيع•

تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمواطنين والحكومات المحلية في تنظيف الكوكب•

ايجاد بحوث وابتكارات جديدة للتقنيات الخضراء للحد من آثار النمو الحالية•

2030كوكب خال من التلوث بحلول عام •

اكات بين و تعزيز الشر) ، قطاع البالستيكالطاقة( الخاصدعوة الشركات الرئيسية في القطاع  :  دورالمشاركه و الشركات
طبيعيه الإستعادة المصادر “ والتلوث من “ والتخفيفوالحد التجنب “القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ إجراءات بشأن 

“وصيانتها

ر الحكوميه وهي صيغه عالمية جديدة تُلزم الحكومات وتدعو الجهات الفاعلة من غي" خطة الزاله التلوث"على االتفاق : اإلجراء
حرية والنفايات البفي ذلك اتخاذ إجراءات محددة بشأن قضايا مثل نوعية الهواء زاله التلوث بما إلى اتخاذ إجراء بشأن إ

والكربون األسود 

للبيئةالدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة 
التلوثخال من كوكب نحو 
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للبيئةالدورة الثالثة لجمعية األمم المتحدة 
التلوثخال من كوكب نحو 

 للبيئةتقرير المدير التنفيذي لالمم المتحدة

 المصلحةالحكومات وأصحاب من  بالتزاماتالتعهد طلب  .

 ة العالمية الرئيسيوالمجموعات الدائمين، اللجنة المفتوحة العضوية للممثلين

العلوم والسياسات قبل ومنتدى التفاعل بين العلومالمصلحة ألصحاب ومنتدى 

. 2017الجمعية عام 

 المستوىالحوار أثناء الجزء الرفيع قيادة

بيان وزاري
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تقرير المدير التنفيذي لالمم المتحدة للبيئة

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21213/Towards_a_po
llution_free_planet_advance%20version.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

التقريرهيكل 

المقدمة •

:  والتكلفة االقتصاديةالعلم واآلثار : كوكب الملوثعلى الاألدلة -1القسم •
الكيميائية والنفاياتالمواد : الهواء؛ البحرية والساحلية؛ األرض والتربة؛ المياه العذبة؛ المصادر الشاملة

 التكاليف االقتصادية

:  األطرافواالتفاقات البيئية المتعددة  2030جدول أعمال عام : تلوثمواجهة ال: 2القسم •
 وأهداف التنمية المستدامة للتنمية المستدامة  2030تحقيق جدول أعمال عام
 واإلقليميةاتخاذ إجراءات متضافرة من خالل االتفاقات البيئية المتعددة األطراف
 التلوثالفوائد االقتصادية التخاذ إجراء بشأن

: التلوث خالي منإلى كوكب النتقال ا: 3القسم •
 الثغرات
 المبادئ
 بيئة العمل واإلجراءات المساعدة (المحاور الشاملة على نطاق األنظمة والالزمة للتغير  (
 المداخالت المستهدفة

الخاتمة•
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وزاري البيان ال

13

ن، والذين ولجنة الممثلين الدائميالمكتب التنفيذي للجمعية أعضاء بدعم من 
حده للبيئه المم المتاستباشر جمعيه ، المجموعات اإلقليمية والسياسيةيمثلون 

الخصوصبإعداد بيان وزاري في هذا 
، على أن يعيفهمه الجممن حيث اللغة والمحتوى، بحيث ُمبسط للوصول إلى بيان نتطلع •

فوري ءات بشكل يكون بيان قوي أيضاً ومبني على األدلة العلمية التي تدفع لتنفيذ اإلجرا
ابط مع ومتقدم وأن يدعم هذا البيان القرارات التي أصدرتها الجمعية بشكل متروملموس 

.التنمية المستدامةأهداف 

:المتحده للبيئهدور األمم 

:الممارسات الجيدةمشاركة 

جميع أفضل الطرق واألساليب لمعالجة التلوث بشأن بتحديد وتعزيز وتبادل الممارسات الجيدة •
أشكاله

ين بالحلقي، ومنهجية التقليل والتدوير واعادة األستخدام واالقتصاد مشاركة أساليب جديدة •
الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين

ن الجدول الزمني لعملية صياغة إعال
االتفاقات الدوليه 

14

 مشاركة الدول األعضاء والشركاء غير الحكوميين:  2017أوائل يونيو في 1.
عليه،  وابداء المالحظاتومراجعته لتدقيقه إعداد ملخص البيان الختامي، في 

يالثانإلجراء مزيد من المناقشات خالل االجتماع التحضيري استعدادا 
 10 - 9ترة من األمم المتحدة للبيئة الذي سيعقد في كوستاريكا في الفلجمعية 
2017يونيو 

الختامي لمالحظات تعميم مشروع البيان :  2017نهاية شهر يونيو في 2.
،المصلحةأصحابالدول األعضاء والشركاء 

مشاورات غير رسمية مع المجموعات : أكتوبر –شهري سبتمبر خالل 3.
.لجنة الممثلين الدائمين في نيروبيذلك فياإلقليمية والسياسية، بما 
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خارطة الطريق للدورة و جدول األعمال المقترحه 
المتحدة للبيئة لجمعية األمم الثالثة 

  خارطة طريق للقرارات  خارطة طريق للنتائج الوزارية

 مارس  موجز من الرؤساء عن الرؤية والنهج لوضع وثيقة ختامية وزارية

إرسال الرئيس رسالة الى جميع األعضاء عن الرؤية والنهج إلعداد 
 وثيقة وزارية

إشارة نية األعضاء لتقديم مشاريع: 2017نيسان/ أبريل 30
 القرارات

 أبريل

تفعيل صفحة الكترونية واحدة على االنترنت: 2017أيار/ مايو 20 مشاورات   مايو

 تقديم مشاريع القرارات إلى األمانة: 2017حزيران/ يونيو 15 إصدار الرئيس ملخصاً عن النتائج الوزارية 
للجنة الممثلين الدائمين 139الجلسة الـ : 2017حزيران / يونيو  27

 يونيو

 يوليو   مشاورات 
 أغسطس  مشاورات 

رسالة من الرئيس إلى جميع الدول األعضاء لتعين الميسرين المشاركين 
 من المكاتب الحكومية 

 
عن النتائج الوزارية من أجل مزيد من المداخالت ) مشروع منقح(تقديم 

 والمشاورات

 تقديم مشاريع القرارات إلى األمانة: 2017أيلول/ سبتمبر 22
 

 سبتمبر

 مشاورات 
 

 رسالة من الرئيس إلى جميع األعضاء تتضمن مشروع البيان الوزاري

للجنة 140الجلسة الـ: 2017تشرين األول/ أكتوبر10
ارسال مشاريع القرارات إلى االجتماع الثالث . الممثلين الدائمين

 للجنة المفتوحة العضوية للممثلين الدائمين
 

 أكتوبر

 نوفمبر  وضع اللمسات األخيرة على النتائج الوزارية

 ديسمبر  2017جلسة جمعية األمم المتحدة للبيئة لعام 
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أيام متتالية  3االجتماع في كما وسيعقد 
 أدناهالمقترحه مع جدول األعمال 

 

 
 2017أبريل  12المعدل في : 2017الهيكل التمهيدي لجمعية األمم المتحدة للبيئة لعام 

 األربعاء 
2017كانون األول /  ديسمبر   6  

 الثالثاء 
2017كانون األول /  ديسمبر   5  

 اإلثنين
 2017كانون األول /  ديسمبر   4

 

  اجتماع المجموعات اإلقليمية اجتماع المجموعات اإلقليمية اجتماع المجموعات اإلقليمية
  العامة  الجلسة

 الجلسة الختامية ‐
 /  الحكومات  من  االلتزامات  موجز عن ‐

 المصلحة  أصحاب /  الخاصة  القطاعات
 النتائج الوزارية ‐

  المستوى  الرفيع  للجزء  الرسمي  االفتتاح
  

  كوكب  نحو"مقدمة عن موضوع الجمعية 
"  التلوث  من  خال

 

  افتتاح الجلسة العامة
 ]التنفيذي  والمدير   الرئيس[االفتتاح العملي  - 
 الدائمين  تقرير من رئيس لجنة الممثلين - 
تقرير من اللجنة المفتوحة العضوية للممثلين  - 

 الدائمين عن التقدم المحرز في القرارات 
  اإلقليمية  المجموعات  من  عامة  بيانات - 

  والسياسية

10:00  – 
13:00  

    حوار القيادة
 )مشرف عليه(

الوطنية  البيانات  
)قائمة المتحدثين(   اللجنة المتكاملة  

  أصحاب  حوار اإلعالمي  الحدث اإلعالمي  الحدث
  المصلحة
 المتعددين

استرحة غداء الجلسة  
   الجانبية

 –  13:00  اإلعالمي  الحدث
15:00 

  العامة  الجلسة
 والنتائج  القرارات  اعتماد ‐

  األعمال  وجدول  والمكان  التاريخ ‐
 2019للجمعية لعام   المؤقت

    حوار القيادة
)مشرف عليه(  

  البيانات الوطنية
 )قائمة المتحدثين(

الوطنية  البيانات اللجنة المتكاملة  
  للوفود  اختياري(

  )الوزارية  غير

15:00  – 
18:00 

  الختامية  الجلسة
   انتخاب األعضاء ‐

  التقرير  اعتماد ‐

    حوار القيادة
  )مشرف عليه(

 

 –  18:00  جلسة جانبية  جلسة جانبية  جلسة جانبية  
19:00 
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UN Environment Website: http://web.unep.org/

About the 2017 UN Environment Assembly: 

http://web.unep.org/about/cpr/proposed-themes-2017-un-environment-assembly

UN Environment Civil Society Website: 

http://web.unep.org/about/majorgroups/

Stakeholder Engagement Policy: https://goo.gl/quPtnW

المصادر ومواقع التواصل 

ــــع  سيق الموقف العر حول المواضيع ومشار ت

لثالثة القرارات ال ترغب الدول  طرحها ع الدورة ا
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االستماعشكراً على حسن 

www.unep.org

abdelmenam.mohamed@unep.org

UNEA-2 in numbers (23-27 May 
2016)
• 170 countries having registered delegates of 

which 123 were at the ministerial level 
• The heads of over 27 UN Agencies and 15 

International Organizations 
• Over 300 accredited organizations of the Major 

Groups and Stakeholders 
• Over 400 civil society participants throughout the 

UNEA week 
• Nearly 600 businesses and foundations in the 

Sustainable Innovation Expo (SIE2016)
• Over 250 top scientists in the Science and Policy 

Forum and the participation of the leading world 
media. 
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Some highlights of the success of 
UNEA-2 include:
• The adoption of a record number of 25 resolutions;

• High levels of participation and involvement of Member 
States and stakeholders reflecting the universality and 
democratic nature of the Assembly;

• The number of registered side events was impressive 
and informative;

• The UNEP events application was effective and will be 
improved for future UNEA sessions.


