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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

 االجتماع التشاوري حول األبعاد البيئية ألجندة التنمية المستدامة: هل ال يزال بمقدورنا الدفع 
 في إطار جائحة كورونا في المنطقة العربية؟ 12نحو تحقيق الهدف    

 بتوقيت بيروت 13:00-11:30، 2021آذار/مارس  10عبر اإلنترنت، 

 توضيحيةالمذكرة ال

 الخلفية -1

تنفيذ يلعب . تحقيق أهداف التنمية المستدامة التقدم نحو تباطؤوبشكل سلبي على التنمية  19–كوفيدجائحة  تأثر

 إلعادة البناء ا  ألنه يوفر فرص ،من تأثيرات الجائحةالتعافي في  رئيسيا   دورا  البعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة 

وذلك من خالل  المجالفي هذا  التقد ملتسريع خطوات عاجلة القيام بعلى الحكومات العربية  نيتعي  وبشكل أفضل. 

االستهالك واإلنتاج المستدامين  تحقيقوصياغة مبادرات لضمان  صلةالذات  قليميةاإلوطنية والسياسات الوضع 

 .19-كوفيد تعافي منلل محوريا  دورا   التي تلعبالبيئية ألهداف التنمية المستدامة األخرى  األبعادو

المكتب اإلقليمي  -البيئة اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  شؤونالوزراء العرب المسؤولين عن  مجلس فكل  

االجتماعات  هذه تدعم .20301 ةتشاورية إقليمية حول األبعاد البيئية لخط اجتماعاتبتنظيم ( يونيبال)لغرب آسيا 

للمنتدى السياسي  المساهمات تقد م، كما وللتنمية المستدامةمنتدى العربي ال ضمنها ومناإلقليمية  اآللياتالتشاورية 

 .التنمية المستدامةرفيع المستوى حول 

 فريق اجتماع العربية الدول وجامعة المكتب اإلقليمي لغرب آسيا - يونيبوال( اإلسكوا) نظمت، 2020في عام 

من أهداف التنمية  12الهدف  في المحرز التقدم ورصد ،العربية المنطقة في الموارد استخدام كفاءة" حول الخبراء

مراجعة حالة االستهالك واإلنتاج المستدامين في الدول ل" 19-كوفيد بعدوإعادة البناء بشكل أفضل المستدامة 

ودعا االجتماع إلى تغيير جذري في اتجاهات  19-كوفيداقتصادي أخضر من  تعافيالعربية واإلجراءات نحو 

 .2دامةالتنمية الحالية غير المست

                                                 
 .2019، تشرين األول/أكتوبر 31في دورته العادية الـ 575شؤون البيئة رقم قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن  1

2region-arab-effiency-resource-https://www.unescwa.org/egm  

https://www.unescwa.org/egm-resource-effiency-arab-region
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حول األبعاد التشاوري اإلقليمي  االجتماعالمكتب اإلقليمي لغرب آسيا  - يونيبوالاإلسكوا  تنظمالعام،  هذاوفي 

الهدف  ال يزال بمقدورنا الدفع نحو تحقيقهل " بعنوان ،2021مارس آذار/ 10في  ،البيئية ألجندة التنمية المستدامة

منتدى العربي للتنمية ال بموضوعبشكل وثيق الذي يرتبط  ،"؟العربيةفي المنطقة كورونا في إطار جائحة  12

 االجتماع سيتيح .4لنفس العام التنمية المستدامةلمنتدى السياسي رفيع المستوى حول وا 20213لعام  المستدامة

من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية وإلقاء نظرة على نطاق  12التشاوري فرصة لتقييم تنفيذ الهدف 

سيأخذ في االعتبار  كذلك .2030الهدف واألهداف ذات الصلة بحلول عام هذا ووتيرة التحوالت الالزمة لتحقيق 

 .19-كوفيدجائحة  تفرضهاالجديدة التي من التحديات  الرغمإمكانيات المنطقة في مواصلة التقدم ب

مؤشرات االستهالك واإلنتاج المستدامين كما يتضح من  عدد منبعض التقدم في  إلى اآلنالمنطقة العربية حققت 

بالنسبة ، وال تزال المنطقة بعيدة عن المسار الصحيح غير كافهذا التقدم  ولكن، ما زال. 5تقرير اإلسكوا األخير

 مقارنةمن المؤشرات المتعلقة باالستهالك واإلنتاج المستدامين. على سبيل المثال، تتخلف المنطقة العربية  لعديدل

جميع ل وكمعدلالمناطق األخرى في تطوير خطط العمل والسياسات الوطنية لالستهالك واإلنتاج المستدامين؛ ب

 بصمتهاعن أو "بحاجة إلى تحسين"  65/100جميع البلدان، حصلت المنطقة العربية على درجة ل المؤشرات

٪ 34و٪ 44المادية واستهالك المواد المحلية. عالوة على ذلك، يقدر الفاقد والمهدر من األغذية في المنطقة بحوالي 

 .6على التوالي

التي  2021 لعام العربي للتنمية المستدامة بالمنتدى الخاصة الورقة الخلفيةاالجتماع التشاوري االقليمي إلى  يستند

م االستهالك واإلنتاج تقرير تقيي نتائجإلى ، ومن أهداف التنمية المستدامة 12ف أعدها المنظمون بشأن الهد

. 7البناء بشكل أفضل إعادةولتعزيز كفاءة الموارد  أفعال "ترجمة البيانات إلى ، باإلضافة إلى تقرير المستدامين

التطلعات العربية إلى منطقة مزدهرة وحياة كريمة  تحقيقة في من أهداف التنمية المستدام 12تنفيذ الهدف  سيسهمو

 لشعوبها.

 والمساراتاألهداف  -2

من  12االجتماع التشاوري اإلقليمي إلى تقييم ما تحتاجه المنطقة العربية لتسريع التقدم في تحقيق الهدف  يهدف

قليمية حول البناء اآلراء والخبرات اإل. كما يهدف إلى تبادل 19-جائحة كوفيد في إطارأهداف التنمية المستدامة 

 التيمنطقة بالالمناقشات على حلول السياسات والتدابير المتكاملة الخاصة  ستركزو. 19-كوفيد دبشكل أفضل بع

 .استثناء أحد دونمن تضمن االنتعاش االقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية 

التوصيات الرئيسية التي تعكس وجهات النظر اإلقليمية مجموعة من الرسائل و جتماع التشاورياالسينتج عن 

الرسائل والنتائج الرئيسية  تقدمسون أهداف التنمية المستدامة. م 12حول المسارات المختلفة لتسريع تنفيذ الهدف 

المدخالت اإلقليمية  وتدعم( 2021مارس آذار/ 31-29) 2021 لعام إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة كمساهمة

كما  ،(2021يوليو تموز/ 15-6) 2021لعام  المعني بالتنمية المستدامةالسياسي الرفيع المستوى  المنتدىلدورة 

                                                 
، 2021آذار/مارس  31-29، ما بعد كوفيد" 2030تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  2021المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ينعقد  3

2021-development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/event/arab  

الذي يعزز األبعاد و 19-تحت عنوان "التعافي المستدام والمرن من جائحة كوفيد  2021 لعام سي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةالمنتدى السيا ينعقد 4

 6"، من الثالثاء نمية المستدامةلتنفيذ من أجل التعقد العمل وافي سياق  2030ل لتحقيق خطة عام االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة: بناء مسار شامل وفعا

  https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021، ، تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي2021يوليو تموز/ 15يوليو إلى الخميس تموز/

and-consumption-sustainable-https://www.unescwa.org/assessment-، 2020تدامين في المنطقة العربية تقييم االستهالك واإلنتاج المس 5

2020-region-arab-production  

6 region.-arab-effiency-resource-https://www.unescwa.org/egm 

 مذكرة الخلفيةالجميع التقارير وب موافاة المشاركينسيتم  7

https://www.unescwa.org/event/arab-forum-sustainable-development-2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://www.unescwa.org/assessment-sustainable-consumption-and-production-arab-region-2020
https://www.unescwa.org/assessment-sustainable-consumption-and-production-arab-region-2020
https://www.unescwa.org/assessment-sustainable-consumption-and-production-arab-region-2020


-3- 

ا  ستتم او. 12لهدف مخصصة لـالالمستدامة  لمنتدى العربي للتنميةلعامة ال الجلسةخالل مناقشتها أيض  ، أخير 

ا على الدورة المقبلة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن الرسائل والنتائجستُعرض  البيئة في عام  شؤون أيض 

2021. 

 المجاالت المواضيعية -3

من أهداف التنمية المستدامة بشأن االستهالك  12الهدف  علىاالجتماع التشاوري اإلقليمي مناقشات  سترك ز

االجتماع  وسيناقش .الهدفهذا من خالل تنفيذ  19-كوفيد البناء بشكل أفضل بعد إعادةو واإلنتاج المستدامين

 :التشاوري المجاالت المواضيعية التالية

، ويعالج االستهالك واإلنتاج المستدامين، وتغير أحد يستثنيال االقتصادي  للتعافياعتماد نهج متكامل  •

 .19-كوفيدفي ظل المناخ وتدهور الموارد الطبيعية لمساعدة المنطقة على إعادة البناء بشكل أفضل 

 .على التنمية 19-كوفيدير تأث معالجةو 12تنفيذ الهدف  دفعلة التعاون اإلقليمي والشراكات إمكاني •

 .اإلقليمي على الصعيدوسائل التنفيذ المطلوبة للتعامل مع االستهالك واإلنتاج المستدامين  •

 :هممساهماتو هممناقشات في األسئلة التالية والمتحد ثونسيتناول المشاركون 

في المنطقة العربية؟ سيتم التركيز بشكل  12على دفع عجلة تنفيذ الهدف  19-كوفيدما هي آثار جائحة  •

 .، إلخ(الهمموالالجئين واألشخاص ذوي  داخليا   والنازحينخاص على الفئات الضعيفة )النساء والشباب 

لتقدم المنشود في تنفيذ الهدف ا حقيقتل 19-كوفيد آثار جائحة في ظلإعادة البناء بشكل أفضل  يمكنكيف  •

 ؟12

 ، وتقوية الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة لدفع تنفيذ تعزيز التعاون اإلقليمي يمكنكيف  •

 ؟12الهدف 

ما هي أفضل طريقة إلشراك القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات صنع القرار  •

 إلحداث تغيير تحويلي؟

 التنظيميةاألمور  -4

 المشاركون -أ

األبعاد البيئية لخطة ب وذوي العالقةمن الدول العربية،  نوحكوميخبراء في االجتماع التشاوري اإلقليمي  سيشارك

المنظمات اإلقليمية المعنية. كما سيتم دعوة أصحاب المصلحة والخبراء  إلى جانب ،2030التنمية المستدامة لعام 

 اإلقليميين اآلخرين للمساهمة.
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 الشركاء -ب

يئة / المكتب اإلقليمي لغرب بين اإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للب بالتعاوناالجتماع التشاوري اإلقليمي  مينظ  

، الذي تم اعتماده 575رقم  تنفيذا  للقرارالبيئة شؤون عرب المسؤولين عن مجلس الوزراء ال تحت مظلة آلية، آسيا

 .2019أكتوبر تشرين األول/العادية الحادية والثالثين في  ة المجلسدورخالل 

 التاريخ والمكان -ج

 ، 2021مارس آذار/ 10 يوم األربعاء لمدة ساعة ونصفافتراضي )عن بعد(  بشكلسيعقد االجتماع 

 )بتوقيت بيروت(. 13:00 - 11:30

 اللغة -د

 االجتماع باللغة العربية. عقدنسي

 التسجيل -ه

 يوم األربعاء  في موعد أقصاه الرابطهذا على المشاركين المدعوين التسجيل عبر اإلنترنت  على

 في الوقت المحدد. ةاالفتراضي الفعاليةبرابط االنضمام إلى  تزويدهمل 2021مارس آذار/ 3

 المراسالت -و

 توجيه االستفسارات المتعلقة باالجتماع يرجى التواصل مع:ل

 

 سكوااإل

 السيدة ريم النجداوي

 رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة

 المناخ واستدامة الموارد الطبيعية مجموعة تغير

 9611978558+: الهاتف

 nejdawi@un.org: البريد اإللكتروني

 آسيا غرب مكتب/  للبيئة المتحدة األمم برنامج

 السيد طارق الخوري

 المنسق اإلقليمي

المستدامين  كفاءة الموارد واالستهالك واإلنتاج

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 97317812759+: الهاتف

 tarek.alkhoury@un.org : البريد اإللكتروني
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