
 
 

 

 

 

  حول التنمية المستدامة الثالثلمنتدى العربي لاالجتماع التحضيري 

 جمعية األمم المتحدة للبيئةوالدورة الثانية ل

 2016 أبريل/نيسان 14الخميس 

 لبنان، بيروت -بيت األمم المتحدة 

 B1، مستوى Iقاعة االجتماعات رقم 
 

 برنامج االجتماع
 

 التسجيل  9:30 – 9:00

9:30 – 10:00 
 االفتتاح

تب المك)يونب(/ برنامج األمم المتحدة للبيئة ،: جامعة الدول العربيةكلمات ترحيبية لمنظمي االجتماع -
 آسيا )االسكوا(ا، لجنة االمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي سيآاإلقليمي لغرب 

 عرض برنامج االجتماع -

 

 : مانة الننية لمجل  الوررا  العر  المسوولي  ن  ؤوو  البيئة، ممثّل األرئاسة االجتماع

جمال الدين جاب هللا، مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة، جامعة الدول  الدكتور

 العربية

 

10:00 – 11:30 

 

 

 

 منتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامةوال لمنتدى السياسي رفيع المستوىل الجلسة األولى: التحضير

 ، اإلسكوا، مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامةالسيدة رلى مجدالنيميّسر الجلسة: 
 

نتائج العدد األول من التقرير بحسب  2030 خطة التنمية المستدامة لعام أولويات المنطقة العربية في -
 العربي حول التنمية المستدامة

 اإلسكواسياسات الغذاء والبيئة، قسم السيدة ريم النجداوي، رئيسة 
 

لثالث لمنتدى العربي اوا المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامةالتطّورات فيما يخّص  -
 حول التنمية المستدامة

رئيسة قسم السكان والتنمية و ،2030لعام  لتنمية المستدامةخطة ا وحدةرئيسة السيدة كريمة القّري، 

 االجتماعية، اإلسكوا

 

 : مناقشة

المستدامة في المنطقة العربية من منظور البيئة والموارد التنمية ما هي الفئات المجتمعية التي تستثنيها  -

 الطبيعية؟

 لضمان أال يخلف ركب التنميةفي المنطقة العربية  المطلوبةالموارد الطبيعية والبيئة  ما هي سياسات -

 المستدامة أحداً؟

 قهوةاستراحة  11:45 – 11:30
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11:45- 13:00 
 لدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئةل: التحضير الثانيةالجلسة 

منّسق تدخالت صحة البيئة، المستشار اإلقليمي حول المياه والصرف الصحي  حامد باكير،السيد ميّسر الجلسة: 

 التابع لمنظمة الصحة العالمية المركز االقليمي ألنشطة صحة البيئةوتغير المناخ والصحة، 

 
 جمعية األمم المتحدة للبيئةالدورة الثانية ل التطّورات على المستوى الدولي فيما يخصّ  -

 سياآبرنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب اإلقليمي لغرب  ،مسؤولة برامج، هتشنسن ميالني ةالسيد

 

 : مناقشة

 أشخاص أصحاء؟والمعتمدة في البلدان العربية التي نجحت في ضمان بيئة صحية ما هي السياسات  -

 ؟الدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئةما هي الرسائل األساسية من المنطقة العربية إلى  -

 استراحة غدا   14:00 – 13:00

14:00 – 15:45 
ادة م  باالستنأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية  رصد وتقييمالثالثة: لجلسة ا

 2016التجار  األولية للبلدا  العربية المشاركة طونياً في التقييمات الوطنية لعام 

 السيدة ريم النجداوي، رئيسة سياسات الغذاء والبيئة، اإلسكوا ميّسر الجلسة:

 

 تجربة المغرب -

 والتخطيط، وزارة البيئة، المغرب الدراساتالسيد محمد مقطيط، رئيس قسم 

 مصر تجربة -
 حماد، سكرتير أول، إدارة شؤون البيئة والتنمية المستدامة، وزارة الخارجية، مصرتامر السيد 

 

 : مناقشة

ما هي احتياجات البلدان العربية لمتابعة واستعراض أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة والموارد  -

 الطبيعية؟

ي إعداد ف ة بالبيئة والموارد الطبيعيةما هي سبل االستفادة من آليات المتابعة واالستعراض القائمة الخاص -

  ؟جمعية األمم المتحدة للبيئةولمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة التقييمات ل

بناًء على مداخالت الجلسات السابقة، ما هو دور أصحاب المصلحة المختلفين )الحكومات، والمنتديات  -

الحكومية، والمنظمات اإلقليمية، والمجموعات األساسية، ومنظومة األمم المتحدة( في دعم تنفيذ خطة 

 ومخرجات جمعية األمم المتحدة للبيئة؟ 2030التنمية المستدامة لعام 

 قهوةستراحة ا 16:00 – 15:45

 الختاميةلجلسة ا 17:00 – 16:00

 

جمال الدين جاب هللا، مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة،  الدكتورميّسر الجلسة: 

 جامعة الدول العربية

 

للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة الرسائل األساسية  -
 للبيئة

 

 االجتماعاختتام  17:00
 


