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البيئة والموارد الطبيعية :دورها في تحقيق التكامل
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معلومات أساسية:

سر الجلسة:
مي ّ

في إطار التحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  ،2018نظمت اإلسكوا ،السيدة ميالني هتشينسون ،المنسّق اإلقليمي للتنمية،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،واألمانة العامة لجامعة الدول العربية ،بالتعاون مع برنامج األمم المتّحدة للبيئة
موئل األمم المتحدة" ،االجتماع التحضيري العربي حول قضايا الموارد الطبيعية
والبيئية في إطار المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع
المستوى لعام  ،"2018وذلك في القاهرة في مصر ،يو َم ْي  11و 12نيسان/أبريل المتحدّثون:
 .2018وقد تمحور االجتماع حول األهداف  11و 12و 15من أهداف التنمية
المستدامة والترابط بين األهداف .ستنطلق هذه الجلسة مما جرى من مناقشات في • السيد حمو العمراني ،خبير أقدم في المياه
اجتماع القاهرة ،وستركز على بعض األدوات العملية التي تستخدمها البلدان لتحقيق
والطاقة والغذاء والتغيّر المناخي ،األمانة العامة
الغايات ضمن هذه األهداف ،وعلى الفرص المتاحة إلدماج هذه الغايات في
لجامعة الدول العربية
السياسات.
• السيدة سهى فاروق ،مسؤولة برامج ،برنامج
هدف الجلسة:
األمم المت ّحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
إتاحة فرصة لصانعي السياسات وسائر أصحاب المصلحة لمناقشة أبرز التحديات
المتعلقة بدمج قضايا البيئة في التخطيط اإلنمائي ،واستعراض التجارب الناجحة،
وتبادل الدروس والممارسات الجيدة العتماد نهج متكامل يُدمج األبعاد البيئية على
جميع المستويات.

•

السيد محمد عفانة ،مدير السياسات والتعاون
الدولي ،وزارة البيئة ،المملكة األردنية الهاشمية

•

السيد زغلول سمحان ،مدير عام السياسات
والتخطيط ،سلطة جودة البيئة ،دولة فلسطين

•

فرينكل ،مسؤولة التعميم ،التعاون،
السيدة إيمي َ
التنوع البيولوجي ،وكالة
ودعم التوعية التفاقية ّ
المشاريع الهولندية

•

السيد لمام عبدوى ،قائد فريق ،وحدة التنمية
المستدامة ،مبادرة الفقر والبيئة ،الجمهورية
الموريتانية

مواضيع البحث والمناقشة:
•
•
•
•
•

التنمية الحضرية المستدامة (الهدف )11؛
االستهالك واإلنتاج المستدامان (الهدف )12؛
تدهور األراضي والتنوع البيولوجي (الهدف )15؛
عرض مبادرة الفقر والبيئة ،وتقديم دراسة حالة من موريتانيا حول إدماج
الموارد الطبيعية في التخطيط اإلنمائي ،وعرض مبادرة إدماج البيئة
والمناخ للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
مناقشة قدرة النُ ُ
ظم البيئية على الصمود في وجه األزمات ،واستعراض
الدور الهام لهذه النُ ُ
ظم في إشعال األزمات وأهمية إصالحها لضمان تعافي
المجتمعات المتضررة من النزاعات والكوارث.

وسيتبع هذه الجلسة إطالق دليل المبادرة العربية حول الفقر والبيئة

• السيد حسن عبد الرزاق أحمد ،مسؤول مشاريع،
مبادرة
،Somalia Climate Resilience Initiative
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

