
 
  

 

 

  القضايا البيئية واالولويات االقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامةحول االجتماع التحضيري 
  

  2017نيسان/أبريل  24و 23

 مصر - فندق سميراميس، القاهرة
 

 

  برنامج االجتماع
  

  2017نيسان/ابريل  23اليوم األول: 
 التسجيل   9:30 – 9:00
 االفتتاح 11:00 – 9:30

 
 : الجلسة رئاسة

  : مانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئةممثّل األ
  العربية جامعة الدول الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات،السيدة شهيرة وهبي، رئيسة 

 :االجتماعكلمات ترحيبية لمنظمي  -

 جامعة الدول العربية الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات،السيدة شهيرة وهبي، رئيسة 

 السيدة رلى مجدالني، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة، اإلسكو

 )السيد اياد أبو مغلي، المدير اإلقليمي لمكتب غربي آسيا، األمم المتحدة للبيئة (يونب سابقا

معالي الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في جمهورية مصر العربية، السيدة ياسمين فؤاد، معاونة مندوبة 
 الوزير للتنمية المستدامة والتعاون الدولي

 

 التعريف بالمشاركين -

 

 عرض برنامج االجتماع -

 

 المنطقة العربيةفي  2030خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ البعد البيئي في في  القضايا واالولويات -

  قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا ةرئيس السيدة ريم النجداوي،
  

 "نحو كوكب خال من التلوث" للبيئة لجمعية األمم المتحدة لدورة الثالثةا -

  السيد اياد أبو مغلي، المدير اإلقليمي لمكتب غربي آسيا، األمم المتحدة للبيئة (يونب سابقا)

  
  قهوةاستراحة    11:30 – 11:00
11:30 – 13:00 

 
 
 

  نزاعاتحلقة نقاش بشأن البيئة والفقر والالجلسة األولى: 

 ، اإلسكوا، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامةالسيدة رلى مجدالنيميسّر الجلسة: 
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عام لالتحديات التي تواجهها الدول العربية التي تعاني من النزاعات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة  -
 : مع التركيز على البعد البيئي2030

  

  المتحدثون:

منظمة  ،، والممثل اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقياالمساعد المدير العامالسيد عبد السالم ولد احمد،  -
 ، مصرلألمم المتحدة األغذية والزراعة

 السيد حسين اباظة، مستشار وزير البيئة، وزارة البيئة، مصر  -

 الجمعية ،ادارية هيئة وعضو مؤسس ،الغذاء على للسيادة العربية الشبكة رئيسةزان زعيتر، السيدة ر -
 ، االردنالطبيعة لحماية العربية

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

 المستدامة، اليمنالسيد امين الحمادي، مدير عام المراقبة والتقييم لخطط وبرامج التنمية  -

  غذاءاستراحة   14:00 – 13:00
  خرىاالتجارب المن  ستفادةمتابعة واستعراض األبعاد البيئية ألهداف التنمية المستدامة: اال: الثانيةالجلسة   15:30 -14:00

  )ابقاس السيد اياد أبو مغلي، المدير اإلقليمي لمكتب غربي آسيا، األمم المتحدة للبيئة (يونب: ميّسر الجلسة
  

 )2016الطوعية (عام  الوطنية المغرب في التقارير تجربة -

محمد مقطيط، رئيس قسم الدراسات والتخطيط، كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية السيد 
  ، المغربالمستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة

  

 )2017االردن في التقارير الوطنية الطوعية (عام  تجربة -

  االردن وزارة البيئة، ،لتطوير المؤسسياوالسياسات مديرية السيد محمد عفانة، مدير، 

  

 )2016تجربة مصر في التقارير الوطنية الطوعية (عام  -

عاونة ممندوبة معالي الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في جمهورية مصر العربية، السيدة ياسمين فؤاد، 
  والتعاون الدوليالوزير للتنمية المستدامة 

  

 منطقة آسيا والمحيط الهادئالتعاون اإلقليمي الهداف التنمية المستدامة، خبرة  -

، اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط ةاقتصاديشؤون  ، مسؤولسيانوريكاردو ميالسيد 
  ، تايالندالهادئ

  

 ، النتائج االولية2017تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  -

 ، لبنانالسيد نجيب صعب، األمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)

  
  : مناقشة

تبادل الخبرات والدروس المستفادة بشأن استدامة قاعدة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية وتنفيذ خطة  -
  2030عام التنمية المستدامة ل

التنمية المستدامة ذات الصلة بالبيئة والموارد الطبيعية ما هي احتياجات البلدان العربية لمتابعة أهداف  -
  على نحو كاف؟

  قهوة استراحة   15:45 – 15:30
 وسائل التنفيذ من أجل النهوض بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة عززكيف يمكن للمنطقة أن تالثالثة: الجلسة   17:00 – 15:45

معالي وزير البيئة في جمهورية مصر العربية، معاونة الوزير مندوبة السيدة ياسمين فؤاد، ميّسر الجلسة: 
  للتنمية المستدامة والتعاون الدولي



-3-  

  

  

  

 أهمية بناء الشراكات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة -

، (ICBA) السيدة سيتا توتنجيان، مدير الشراكات وإدارة المعرفة، المركز الدولي للزراعة الملحية
  االمارات العربية المتحدة

  

 للمصرف اللبناني المركزي الخضراء التحفيزات -

  السيد مازن حالوي، مدير القروض المدعومة والتمويل، مصرف لبنان، لبنان

  

 في المنطقة العربية تنفيذ اهداف التنمية المستدامةلالتكنولوجيا العلوم و -

 ، مصرمكتب اليونيسكو في القاهرةالسيد غيث فريز، مدير 

  

 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  في المدنيدور مؤسسات المجتمع  -

  ، مصرالسيد عماد الدين عدلي، المنسق العام، الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)
  
  

  
  2017نيسان/ابريل  24: ثانياليوم ال
  وتشبيك قهوةاستراحة   09:30 – 9:00

  2030عام التنمية المستدامة ل األبعاد البيئية لخطةطار إقليمي إلدماج اإلالجلسة الرابعة:  11:30 – 9:30

  قسم سياسات الغذاء والبيئة، االسكوا محمد الحمدي، مسؤول شؤون اقتصادية اول، السيد :ميّسر الجلسة

  

 ة المستدامة في المنطقة العربيةتنفيذ البعد البيئي ألهداف التنميل تكاملي نهج -

  كاميرون الين، مستشار االسكواالسيد 
 

 ووزراء العرب االجتماع المشترك لمجلس الوزراءومستجدات اإلطار االستراتيجي العربي،  حول لمحة -
  العرب الصحة

  جامعة الدول العربية الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات،السيدة شهيرة وهبي، رئيسة 
  

 البحرين" مملكة لمياه فيلقطاع ا المؤسسي االدماج" حولدراسة حالة  -

  السيد وليد زباري، منسق برنامج إدارة الموارد المائية، جامعة الخليج العربي، البحرين
  

  : مناقشة

ام عالتنمية المستدامة لكيف يمكننا ضمان المواءمة بين االستراتيجيات واألطر اإلقليمية ومتابعة خطة  -
  ؟2030

لتعزيز استخدام نهج متكامل يوازن بين الركائز ما هو الدعم الذي تحتاجه البلدان من المجتمع الدولي  -
  الثالث للتنمية المستدامة؟

، وخاصة 2030عام التنمية المستدامة لالبعد البيئي في تنفيذ خطة  ادماجكيف يمكن للمنطقة العربية  -
  القضايا البيئية عبر أهداف التنمية المستدامة؟ وزععندما تت

  قهوةاستراحة    12:00 – 11:30
12:00 – 13:00 

 
  منظور القطاع الصناعي للبيئة ودورها في القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار: الخامسةالجلسة 



-4-  

  

 
 

  السيد مهدي متواني، مستشار حول االستدامة، عضو مؤسس في الجمعية البيئية العمانيةميّسر الجلسة: 

 

 الشاملة والمستدامة التنمية الصناعية -

  ، المكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيدو في القاهرةتوظيف الشبابة في أخصائيالسيدة انا كيارا سكاندوني، 

  

  كدراسة حالة "ذفوال ،"للقطاع الصناعيواستدامة  البيئية تالتحديا -

 القابضة، البحرين ذبي، مدير قسم البيئة والسالمة، شركة فوالاالسيد علي الحس
  

  مناقشة:

النظر ع مسهم بفعالية في القضاء على الفقر، يما هي السياسات وآليات الدعم للقطاع الصناعي بحيث  -
 إلى التحديات البيئية في المنطقة؟

  لمنتدى العربي حول التنمية المستدامةالرسائل الرئيسية لحول مناقشة : السادسةالجلسة   15:00 – 13:00
 ؛جامعة الدول العربية الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات،السيدة شهيرة وهبي، رئيسة الجلسة: ميّسرو 

 السيدة رلىالسيد اياد أبو مغلي، المدير اإلقليمي لمكتب غربي آسيا، األمم المتحدة للبيئة (يونب سابقا)؛ 
  ، اإلسكوا، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامةمجدالني

  
  2017عن المناقشات التي ستقدم إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  المنبثقةحول الرسائل الرئيسية  نقاش -

  غذاءاستراحة   16:00 -15:00
  
  


