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الجلسة المتخصصة في دمج األبعاد البيئية في أهداف التنمية المستدامة مكتب غرب في تنظيم تشترك 
صادية ، واللجنة االقتلموئل األمم المتحدة للدول العربيةوالمكتب اإلقليمي  ،آسيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

  وجامعة الدول العربية.  ،واالجتماعية لغربي آسيا

  معلومات أساسية

خالل هذه المسيرة و 2015، في عام ، تعهدت الدول األعضاء2030 التنمية المستدامة لعامباعتماد خطة 
بعدم إهمال أحد خارج مسار التنمية. فالعناصر الخمسة، أي الناس والكوكب واالزدهار والسالم  ،الجماعية

  والشراكة، تكّون النطاق األوسع للخطة. 

عالقة لبأن  وتتضمن الخطة إقراراً 
بين أهداف التنمية المستدامة الترابط 

ولطابعها المتكامل أهمية حاسمة في 
ضمان تحقيق الغرض من هذه الخطة 
الجديدة. وإذا حققنا ما نطمح إليه من هذه 
الخطة بكامل جوانبها، ستتحسن حياة 

  الجميع وسيتحول عالمنا إلى األفضل*.

  أهداف الجلسة

حول تتمحور الجلسة المتخصصة 
خطة، الناس والكوكب العناصر الخمسة لل

 زواالزدهار والسالم والشراكة، وتركّ 
من بين القضايا  على الكوكب والشراكة

للتنمية  التي ستُناقَش في المنتدى العربي
. وتؤكد الجلسة على 2017المستدامة لعام 

أهمية الشراكات في التصدي للتحديات 
شراكات في جميع قطاعات العمل لتفعيل جهودنا نحو العديدة التي يواجهها الكوكب، وكذلك على كيفية دمج هذه ال

 الدور الذي يضطلع به الكوكب في تأمين الخدمات والحماية،على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد الجلسة 
 تنمية نظيفة وصحية، علماً بأن هذا الكوكب هو القاعدة التي تنهل منها التنميةوأهمية وجود بيئة نظيفة وصحية ل

  تصادية واالجتماعية الموارد.االق

دى على التجارب والخبرات من داخل المنطقة التي تزخر توسيعتمد االجتماع الذي يُعقد على هامش المن
 بأدوات فعالة لدمج األبعاد البيئية في التنمية المستدامة. 

  جدول األعمال المقترح

  )دقائق 5. (تقديم للحدث الجانبي وهدفه ومفهومه، جامعة الدول العربية -1

لمحة عامة عن األهداف والمقاصد ذات األولوية المتعلقة بالبيئة في المنطقة: نتائج دراسة بحثية،  -2
  )دقائق 10. (آسيا ياللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب
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لمشتركة المعنية اللجنة ا لتنمية المستدامة: األبعاد البيئية،لنتائج االجتماع التحضيري للمنتدى العربي  -3
  دقائق) 10. (بالبيئة والتنمية في المنطقة العربية

دقائق  10-7ة في السياسات في مختلف القطاعات. (دراسات حالة إفرادية بشأن تعميم األبعاد البيئي -4
  )لكل حالة

أكثر  ي: نحو مدنندمج البعد البيئي في عمليات وضع السياسات الوطنية للتوّسع العمرا :دراسة الحالة األولى
  )الموئل. (وأماناً ومنعة واستدامة في المنطقة العربية شموالً 

 2030الجديدة، يتجدد الزخم للعمل من أجل تفعيل خطة عام  الحضريةومع اعتماد اتفاق باريس والخطة 

الجديدة بأن السياسات العمرانية الوطنية أداة أساسية في التصدي  الحضريةوأهداف التنمية المستدامة. وتقر الخطة 
ت التوسع العمراني واالستفادة من الفرص. ويعني التنفيذ الفعال للخطة العمرانية الجديدة سياسات عمرانية لتحديا

  شاملة، وقابلة للتنفيذ، وتشاركية. 

وسيحدّد موئل األمم المتحدة الجهود اإلقليمية في معالجة التوّسع العمراني المستدام في المنطقة العربية. 
 حوندراسات الحالة القطرية، بالتركيز على المكونات البيئية للسياسات العمرانية الوطنية  قدَّمستُ  وفي هذا الصدد،

مدن ومستوطنات بشرية أكثر شموالً وأمناً ومنعة واستدامة. وسيتناول العرض مجموعة أدوات تطبيق السياسات 
في  التطبيق إلى بلدان أخرىالعمرانية الوطنية في سياق بلد عربي واحد، والدروس المستفادة، وتوسيع عملية 

  المنطقة.

  )برنامج األمم المتحدة للبيئة. (اقتصاد أخضر شامل: خبرات من المنطقةإلى التحّول  :دراسة الحالة الثانية

كفاءة الموارد وشامل قائم على منخفض الكربون، و االقتصاد األخضر هو نهج شامل نحو اقتصاد
الخاصة التي تحد من انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزز كفاءة الطاقة ، تحركه االستثمارات العامة واجتماعياً 

  والموارد، وتمنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية. 

زة األمثلة المتمي على اعتماد النهج بعدد من في المنطقة قد عملت جامعة الدول العربية وعدد من البلدانو
اقتصاد أخضر شامل، وذلك باستخدام مجموعة من األدوات. ويصف لى مسار للبلدان التي شرعت في السير ع

  العرض بعض عناصر هذا النهج، والتحديات واإلنجازات، واآلليات المستخدمة لتعميمه في السياسة الوطنية.

فوض مخالد شرقي، مستشار خاص لل( . حل واحد لتحديات كثيرة: مثال على النهج المتكامل :دراسة الحالة الثالثة
  )السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر، المغرب

حية في جنوب المغرب. غير أن موقعها نسمة، وهي أحد أهم المعالم السيا 60,000ورزازات  مدينة يسكن
يجعلها عرضة للتصحر والعواصف الصحراوية. وللتخفيف  الكبيرعلى هضبة جرداء على سفح جبال األطلس 

األمم المتحدة للبيئة، وإدارة الغابات في كوريا، من حدة هذه التحديات البيئية، يعمل المغرب، بدعم من برنامج 
وتخضير محيطها من األراضي الجافة باستخدام المياه العادمة ورزازات شجار حول على بناء حزام من األ

ً  هكتار 400الطاقة النظيفة في الري. وحتى اآلن، أنجز غرس المعالجة و  من األشجار. ويعتمد المشروع نهجا
إلشراك السكان المحليين بإيجاد فرص عمل جديدة لهم، واالستفادة من معارفهم وخبراتهم التقليدية،  ابتكارياً 

رفيهية مساحات ت رالحزام األخضوتوفير دخل مستقر ومستدام لألسر المحلية وتحسين سبل معيشتها. وقد أنشأ 
المحلية وتشجيع المشاركة العامة في منع تدهور األراضي  وعية المجتمعاتتلسكان المدن، فكان وسيلة مبتكرة ل

 وفقدان التنوع البيولوجي.

  .)دقيقة 35( المناقشة -5


