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 (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 
 

 رــتقري
 

 (02+ريو)لتنمية المستدامة حدة لاألمم المتلمؤتمر  العربي االجتماع التحضيري اإلقليمي
 (0266أكتوبر /تشرين األول 61-61القاهرة )

 

 زــموج
 
في ( 02+ريو)لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة العربي عقد االجتماع التحضيري اإلقليمي  

الت بمشاركة ممثلين عن البلدان العربية من المجا 0266أكتوبر /تشرين األول 61و 61 يوميالقاهرة 
سية لوضع رئياالقتصادية واالجتماعية والبيئية، وممثلين عن المجتمع المدني والمجموعات المعنية ال

 . ومواضيعه وتجديد االلتزام السياسي بالتنمية المستدامة 02+أهداف مؤتمر ريو بشأنتوصيات 
 
.  بشأنهاالتوافق و األهداف والمواضيع التي سيتناولها المؤتمرحول وشكل االجتماع فرصة للتداول  

التقدم المحرز والثغرات في تنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة ( أ: )وناقش المجتمعون القضايا التالية
التحديات الجديدة والناشئة التي تعيق ( ب)الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛  ةالقممؤتمرات ونتائج 

االقتصاد األخضر والتحديات التي  يتيحهاالفرص التي ( ج)لعربية؛ تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ا
اإلطار المؤسسي ( د)؛ في المنطقة العربية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقرسياق في  يفرضها

 . للتنمية المستدامة في المنطقة العربية
 
مشتركة للبيئة والتنمية في وخلص االجتماع إلى مجموعة من التوصيات صادقت عليها اللجنة ال 

وأحالتها إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة  ةالوطن العربي في دورتها الثالثة عشر
تقرير إلى مكتب مؤتمر األمم المتحدة للتنمية هذا الل وسيرَس.  0266 ديسمبر/للنظر فيها في كانون األول

في الوثيقة التجميعية العالمية لمؤتمر العربي ري اإلقليمي المستدامة في إطار مساهمة االجتماع التحضي
 . وفي التحضيرات العالمية له 02+ريو
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 ةـمقدم
 
باالشتراك مع المكتب االقليمي لغرب آسيا ( اإلسكوا)ت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا نظم -6

العربي لمؤتمر األمم اإلقليمي ة الدول العربية االجتماع التحضيري التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة وجامع
 .  0266أكتوبر /تشرين األول 61و 61 يومي ،القاهرةمقر الجامعة في في ( 02+ريو)المتحدة للتنمية المستدامة 

 
مؤرخ ال 16/031قرار الجمعية العامة  عماًل بالوالية المنوطة بها بموجباالجتماع  نظمت اإلسكواوقد  -0

 02+الذي كلف اللجان اإلقليمية عقد اجتماعات تحضيرية إقليمية لمؤتمر ريوو 0222ديسمبر /كانون األول 06
ة، يوالبيئ يةواالجتماع يةمجاالت االقتصادالوشارك فيه ممثلون عن الحكومات العربية في .  0266في عام 

ختتمت بهذا االجتماع سلسلة من االجتماعات وا . سيةرئيالمعنية ال مجموعاتوممثلون عن المجتمع المدني وال
بين كانون في الفترة اإلسكوا بالتعاون مع شركاء آخرين  نظمتهاالتشاورية ألصحاب المصلحة في المنطقة، 

 . 0266أكتوبر /وتشرين األول 0262ديسمبر /األول
 
 :وكان الهدف من االجتماع التحضيري اإلقليمي -3
 

 مؤتمرات ات في تنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة ونتائج استعراض التقدم المحرز والثغر
 الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛ ةالقم

 تحديد التحديات الجديدة والناشئة التي تعيق تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ 

  تحقيق  سياقفي  يفرضهااالقتصاد األخضر والتحديات التي  يتيحهاالنظر في الفرص التي
 في المنطقة العربية؛ التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

 النظر في اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ 

 ومواضيعه لتجديد االلتزام السياسي بالتنمية  02+الخروج بتوصيات حول أهداف مؤتمر ريو
 .المستدامة

 
أو  02+لهدف من أهداف مؤتمر ريومنها خصصت كل واحدة تألف االجتماع من خمس جلسات و -6

الفصل األول من هذا التقرير االستنتاجات والتوصيات التي خلص إليها  عرضوي.  لموضوع من مواضيعه
 .المجتمعون، ويلخص الفصل الثاني النقاشات التي جرت في كل جلسة

 

 االستنتاجات والتوصيات  -أواًل
 
عامة والخاصة التي صدرت بشكل بيان مشترك عة من التوصيات الخلصت النقاشات إلى مجمو -5

  .في اإلطار على النحو الوارد ،02+ريووُأرسلت كوثيقة مستقلة إلى مكتب مؤتمر 
 
 
 
 

 المتحدة األمم العربي لمؤتمر اإلقليمي التحضيري االجتماع نتائج
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 (02+ريو) المستدامة للتنمية
 
 للتنمية المتحدة  األمم لمؤتمر العربي اإلقليمي التحضيري االجتماع في ركةالمشا العربية البلدان ممثلي نحن، 

 ،(02+ريو) المستدامة
 
 التحضيرات بشأن ،0222 ديسمبر/األول كانون 06 المؤرخ 16/031 المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار نذكر إذ 

 المستدامة، للتنمية المتحدة األمم لمؤتمر
 
 العرب الوزراء الذي اعتمده مجلس 0262ديسمبر /كانون األول 02المؤرخ  00 ع.د - 366 قرارال إلى نشير وإذ 

 ،02+ريومؤتمر ل تحضيري عربي اجتماع عقد بشأن والعشرين الثانية دورته في البيئة شؤون عن المسؤولين
 
 الثالثركائزها  ينب والتفاعل الترابط وتعزيز المستدامة التنمية لتحقيق متوازن نهج اعتماد ضرورة نؤكد وإذ 

 والبيئية،  واالجتماعية االقتصادية
 
 العيش حقه في إنسان لكّل يضمن البشر بين واإلنصاف العدالة من إطار في التنمية تحقيق ضرورة ًاأيض نؤكد وإذ 

 والجوع والمرض،  الفقر من والتّخلص الئق، عمل على والحصول اجتماعي، كوتماس تجانس في بكرامة
 
 خالل التكامل من متوازن بشكل المستدامة التنمية برامج لتعزيز أساسية ركيزة اإلقليمي التعاون في نرى وإذ 

 نتائج في البعد اإلقليمي إدراج على التأكيد مع المعرفة، في والتشارك الفضلى، والممارسات الخبرات وتبادل اإلقليمي،
 أعمال جدولب وكذلك( 6220) والتنمية لبيئةبشأن ا ريو عالنإ في الواردة بالمبادئ االلتزام من ًاانطالق ،02+ريو مؤتمر
  ،(0220) المستدامة للتنمية العالمي القمة لنتائج مؤتمر التنفيذية جوهانسبرغ وخطة لأللفية، اإلنمائية واألهداف ،06 القرن

 
 خالل المؤسسات من يميواإلقل الوطني المستويين على 02+ريومؤتمر ل والفعال داالج اإلعداد أهمية على نشدد وإذ 

 لوضع ويمهد المستدامة، بمبادئ التنمية االلتزام يؤكد مؤتمرال في العربية المنطقة لتمثيل موحد موقف لصياغة المعنية،
 فيها،  لإلنسان مستقبل أفضل وضمان المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو طريق خارطة

 
 :يلي ما على نتفق 
 

 مةعا توصيات  -ألف
 
  .بشأنها التفاوض إلعادة محاولة أية ورفض 6220 الصادر في عام ريو إعالن بمبادئ المساس عدم ضمان -6
 
 ولكن المسؤولية المشتركة بشأن السابع المبدأ سيما ال ريو، إعالن في عليها المنصوص المبادئ على التأكيد تجديد -0

 االحتالل من تعاني للشعوب التي والطبيعية البيئية الموارد حماية بشأن نووالعشر الثالث المبدأ وكذلك الدول، بين المتباينة
 .واالضطهاد والهيمنة

 
 بشأن التنمية المتحدة األمم نظمتها التي المؤتمرات من وغيرها القمة مؤتمرات نتائج تنفيذ أهمية على التأكيد -3

 القمة مؤتمر لنتائج جوهانسبرغ التنفيذية وخطة لفية،لأل اإلنمائية واألهداف ،06 القرن أعمال جدول ومنها المستدامة،

 ؛المؤتمرات هذه في بها تعهدت التي بااللتزامات المتقدمة البلدان وفاءو ؛مونتيري آراء وتوافق المستدامة، للتنمية العالمي
 .بحقوقها على نحو كامل النامية البلدان تمتع وضمان

 
 .واالجتماعية والبيئية االقتصادية الثالث هاركائز وإدماج تعزيز خالل من المستدامة التنمية تحقيق -6
 

 الرئيسية ةالقممؤتمرات  نتائج تنفيذ في والثغرات المحرز التقدم  -باء
 المستدامة بالتنمية المتعلقة

 
 .لبيئةوالصحة، وا التعليم، سيما ال عديدة، مجاالت في المستدامة التنمية تحقيق نحو ًاتقدم العربية البلدان حققت -6
 
التنمية، والتماسك  في والحق العمل، فرص وخلق الفقر، على القضاء في تحديات تواجه تزال ال أنها غير -0

ونقل  التجارة، وتحرير الشباب، احتياجات وتلبية المعلومات، على الحصول في والحق المرأة، وحقوق االجتماعي،
 .المستدامة التنمية مجاالت في القدرات اءوبن التمويل، وآليات وتوطينها، المناسبة التكنولوجيا

 :، فإن البلدان العربيةالتحديات هذه ولمواجهة -3
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 في تي ُأعلن عنهاال الوفاء بااللتزامات فعدم ؛النامية البلدان تجاه بالتزاماتها الوفاء إلى المتقدمة البلدان تدعو (أ) 

في  األول ريو مؤتمر منذ النامية البلدان في لمستدامةاالتنمية  قتحقي في التأخر أسباب أهم من كان السابقة القمة مؤتمرات
 ؛6220 عام

 عام العربي في القمةمؤتمر  اعتمدها التي العربية المنطقة في المستدامة التنمية مبادرة بتنفيذ تجدد التزامها (ب) 
 إلى التي تهدف اإلقليميةو الوطنية اساتوالسي الجهود ودعم ،والناشئة الجديدة والتحديات التطورات لتواكب وتحديثها 0226

 عليها؛ المتفق األهداف ذلك في بما العربية، المنطقة في المستدامة التنمية تحقيق

بالتزاماتها تجاه  إلى الوفاءالبلدان المتقدمة  ، وتدعوإضافية التزامات أيةتمتنع عن قبول تحميل البلدان النامية  (ج) 
التنمية  أهداف لتحقيق الالزمة القدرات وبناء المناسبة التكنولوجيا ونقل الكافي التمويل توفير البلدان النامية، بما في ذلك

 المستدامة؛

 المستدامة؛ لتحقيق التنمية ضرورة باعتباره العربي اإلقليمي التكامل تعزيز أهمية على تشدد (د) 

 المدني المجتمع ومنظمات لخاصوالقطاع ا الخاصة االحتياجات ذويو والشباب المرأة مشاركة تدعم (ه) 
 القرار؛ وصنع التنمية عمليات في ةالمصلح وأصحاب

 التنمية تحقيق دون كبيرة تحول عوائق تشكل االقتصادية والعقوبات والعدوان واالحتالل النزاعات أن تؤكد (و) 
، من االحتالل تحت الواقعة وبسيما الشع ال الظروف، هذه من تعاني التي للشعوب خاص دعم تقديم إلى وتدعو المستدامة،

 ؛أجل تلبية احتياجاتها اإلنمائية

 اتخاذ عملية تعزيز هدفودعمها بالمستدامة  للتنمية بيانات وقواعد معلومات شبكات بناء إلى الحاجة تؤكد (ز) 
 .المستدامة التنميةعن  لمعلوماتل إقليمي نظام وإنشاء القرار

 
 والناشئة الجديدة التحديات  -جيم

 
 إيالء سيما التنمية، ال أولويات في النظر إلعادة فرصة المنطقة في المستجدة والسياسية االجتماعية التحوالت تشكل -6

 والخاص العام ينالقطاع في الجديدة العمل فرص وخلق االجتماعية العدالة تحقيق بغية أكبر ًااهتمام ةاالجتماعي الركيزة
 .بالشبا من وخاصة األدمغة، هجرة من والحد

 
 :العربية المنطقة تواجه التي الناشئة التحديات ومن -0

 
 القطاعات االقتصادية على والتداعيات التكيف لتدابير السلبية واآلثار المناخ، رتغّي مع والتكيف المناخ رتغّي (أ) 

 الكوارث وتواتر اضي،وتدهور األر والتصحر، الجفاف وتزايد المائي، واألمن الغذائي، األمن إلى باإلضافة واالجتماعية،
 واألوبئة؛ وانتشار األمراض ،(والفيضانات ،الحر موجاتو الترابية، العواصفك) والظواهر الشديدة الطبيعية

 هذا وفي جولة الدوحة؛ في المفاوضات وتعثر النامية البلدان على العالمية واالقتصادية المالية األزمة تداعيات (ب) 
 جهودها لدعم كافية موارد النامية متناول البلدان في يضع عادل دولي تجاري نظام إنشاء إلى العربية البلدان تدعو اإلطار،
 اإلنمائية المساعدات تقديم بالتزامات الديون الخارجية، والوفاء مشكلةل حلإيجاد  إلى تدعو كما المستدامة، التنمية لتحقيق

 ؛ًادولي عليها المتفق بالمستويات الرسمية

الضغوط  من ًامزيد فرض مما األخيرة، اآلونة في مسبوق غيرعلى نحو  الحضري والتوسع انيالسك النمو (ج) 
 .والتعليم ،والصحة والصرف الصحي، ،المياه كإمدادات األساسية الخدمات على الطلب زيادة إلى أدىو األساسية البنية على

 
 المستدامة للتنمية المؤسسي اإلطار  -دال

 
 في المؤتمر عليه االتفاق يجري ما لتنفيذ وسيلة هو بل ذاته، بحد غاية ليس المستدامة تنميةلل المؤسسي اإلطار إن -6

 أعباء أية عليه وأال تترتب والبيئية، واالجتماعية االقتصادية ،المستدامة للتنمية الثالث ركائزال يتناول أن يجب ولذلك ،المقبل
 .البلدان هذه على شروط أوتجارية  أو تقنية ئقعوا فرض إلى يؤدي وأال النامية، البلدان على إضافية

 :التالية االعتبارات يراعي نحو على المؤسسي اإلطار موضوع بحث ويجب -0
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 واتخاذ القائم المؤسسي الدولي اإلطار وتعزيز ،الثالث هاركائزب المستدامة للتنمية ومتكامل شامل نهج اعتماد (أ) 

 الصعيدين على المستدامة للتنمية اإلطار المؤسسي وتعزيز بناء نحو والعمل رات،ثغما يعتريه من  لسد الالزمة اإلجراءات
 واإلقليمي؛ الوطني

 اإلنمائية؛ تقديم المساعدة على وشروط كعوائق بيئية اعتبارات لفرض كذريعة المؤسسي اإلطار استخدام عدم (ب) 

 تزويدها بالقدرةمحددة ل ومرجعية واضحة ةهيكلي لها يكون المستدامة للتنمية وطنية مجالس وإنشاء تعزيز (ج) 
 المستدامة؛ التنمية وبرامج وخطط استراتيجيات لتنفيذ الالزمة

 وتوطيد التنسيق، أجل تعزيز من القائمة والمؤسسات المتاحة اآلليات تفعيل على الدولي الصعيد على التركيز (د) 
 جديدة؛ مؤسسات إنشاء في قبل التفكير القليلة، المالية الموارد سيما ال المتاحة، الموارد من المثلى االستفادة وتحقيق التعاون،
 كاللجنة اإلقليمية اللجان فيها بما لتنمية المستدامة،ل القائمة اإلقليمية المؤسسية البنىوتعزيز  تفعيل على ًاأيض والتركيز

 للبيئة؛ المتحدة األمم مجالتابعة لبرنا كتلك قليميةاإل والمكاتب ،آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 األمم وكاالتبين  واالتساق التنسيق ودعم والوطنية، واإلقليمية الدولية المؤسسية األطر بين التنسيق تعزيز (ـه) 
 .ومؤسساتها المتحدة

 
 األخضر االقتصاد  -هاء

 
 .اآلن حتى األخضر لالقتصاد عليه متفق تعريف من ما -6
 
 :يلي ما إلى العربية انالبلد تشير ،السياق هذا وفي -0

 
 المستدامة وليس التنمية لتحقيق أداًًةيجب أن يكون  المستقبل في عليه ُيتفق األخضر لالقتصاد مفهوم أّي (أ) 

  الالزمة لتحقيقه، الوسائلكذلك و األخضر االقتصاد يطرحها التي والتحديات الفرص تقييم يجبو ؛عنها بدياًل ًامفهوم
 المجال؛ هذا في لها الفني وتقديم الدعم النامية، البلدان قدرات وبناء وتوطينها، المناسبة التكنولوجيا ونقل التمويل، سيما ال

 االقتصاد إلى التدريجي التحول مبدأ علىيجب التأكيد  األخضر، لالقتصاددولي  مفهوم أّي اعتماد لدى (ب) 
 السياسات المناسبة؛ وباعتماد بلد لكل عيةواالجتما االقتصادية والخصائص اإلمكانات مع يتناسب بما األخضر

 :األخضر االقتصاد مفهوم استخدام عدم (ج) 
 
 ؛ككل المنطقة على يطبق ًاموحد ًانموذج (6)  
 تنفيذها؛ يصعب بيئية ومعايير تخطيها يصعب تجارية حواجز لفرض ذريعة (0)  
 عونة؛والم المالي الدعم على البلدان لحصول ًامسبق ًاوشرط ًاأساس (3)  
 أولوياتها اإلنمائية؛ يلبي نحو على الطبيعية مواردها استغالل في النامية البلدان حق من للحد وسيلة (6)  
 .يةالنام البلدان تجاه التزاماتها من المتقدمة البلدان لتنصل أدًاة (5)  

 

 مواضيع النقاش الرئيسية  -ثانيًا
 

 التمهيدية والجلسة االفتتاحية اتكلمال  -ألف
 
وألقت الكلمة .  افتتح االجتماع مدير إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة في جامعة الدول العربية -1

الشباب العربي، وضرورة إشراكه في عملية التنمية،  نع فتحدثتاألولى السيدة آية محمد عبد المقصود 
وتمكين المرأة، والتعليم، والوصول إلى وحددت أولويات المنطقة وأبرزها إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، 

المدير باإلنابة  للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة  ثم ألقى.  مرافق الصرف الصحي
، ةقائمكالفقر مثاًل ال تزال  6220التحديات التي تواجه المنطقة منذ عام كثيرًا من إلى أن أشار فيها  ةللبيئة كلم
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تحقيق التكامل في السياسات كوسيلة واقترح .  ت التي تعاني منها المنطقة تخلف آثارًا على البيئةوأن النزاعا
 .خضر أداة لتحقيق التنمية المستدامة، ورأى في االقتصاد األالقطاعية دراج الشق البيئي في السياساتإل
 
ة إلى توالي األحداث واألزمات التي لتنمية المستدامل مؤتمر األمم المتحدةوأشار المنسق التنفيذي ألمانة  -1

وتطرق إلى الفرص التي يوفرها االقتصاد األخضر .  يواجهها العالم على صعد المياه والطاقة واألمن الغذائي
التي تسمح لها  أن المنطقة العربية تزخر بالموارد مشيرًا إلىلتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، 

 اللجنةوأشار مندوب مصر الدائم لدى األمم المتحدة ونائب رئيس مكتب  . د األخضرباالستفادة من االقتصا
التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ممثاًل المجموعة األفريقية إلى أن سكان المنطقة العربية 

ية المستدامة خالل يسعون إلى النهوض بحقوق اإلنسان والديمقراطية، واقترح وضع خطة عملية لتحقيق التنم
مؤكدًا ضرورة عدم القتصاد األخضر، لمتفق عليه  عريفت أشار إلى عدم وجودو.  السنوات العشرين المقبلة

لفرض قيود فنية على التجارة وشروط على المساعدة األجنبية، أو لتسويغ هيمنة القطاع  كذريعةاستغالله 
ر، ر المناخ، والتصّحتي تواجهها المنطقة كتغّيالتحديات ال عرضكما .  الخاص على الموارد الطبيعية

ومبدأ  "ث يدفعالملِو"والجفاف، وانعدام األمن الغذائي وأمن الطاقة، والبطالة، الفتًا إلى ضرورة احترام مبدأ 
 . 6220مدا في مؤتمر ريو األول في عام اللذين اعُت "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة"
 
فيذية لإلسكوا عند التغيرات التي حصلت في المنطقة خالل األشهر الماضية والتي وتوقفت األمينة التن -8

في ولفتت إلى أن نماذج النمو المعتمدة حاليًا  . زادت أمل الشعب العربي في إمكانية تحقيق التنمية المستدامة
وشددت على .  كافية مرتفعة، لكنها لم تنجح في الحد من الفقر أو إيجاد فرص عملنمو حققت معدالت المنطقة 

 التمويل الكافي، وعلى  وفيرأهمية نقل التكنولوجيا وت ىاحترام مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، وعل
وقدم األمين العام المساعد للشؤون .  تحقيق التنمية المستدامةمن فرص ليوفره االقتصاد األخضر  ما

لنيابة عن األمين العام للجامعة عرض فيه واقع الشباب العربي الذي جامعة الدول العربية بيانًا بافي االقتصادية 
 ،توفير التمويل، ونقل التكنولوجياتحسين وسائل  اعتبر أنيفتقر إلى المهارات والفرص لتحسين ظروفه، و

 .  ، من الشروط الالزمة لتحقيق التنمية المستدامةعملالوالتعليم، وإيجاد فرص 
 
لتنمية المستدامة واإلنتاجية في اإلسكوا جدول أعمال االجتماع والنتائج ثم عرضت مديرة شعبة ا -2

على المستويين اإلقليمي والوطني أجرتها الشعبة عملية استشارية  65 أكثر من أن وأشارت إلى.  المتوقعة منه
اضيع مجموعة من التقارير اإلقليمية حول موأن وعلى سبيل المساهمة في االجتماع التحضيري اإلقليمي، 

لكي تستند إليها  جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئةبالتعاون مع اإلسكوا  أعدتهاالمؤتمر وأهدافه 
 . المناقشات خالل االجتماع

 
  الرئيسية ةالقم مؤتمرات نتائج تنفيذ في والثغرات المحرز التقدم تقييم -باء

 المستدامة بالتنمية المتعلقة
 

الجلسة المدير العام لوزارة االقتصاد والتخطيط في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية  قام بإدارة -62
قدم ممثل جامعة الدول العربية التقرير ف.  وتضمنت عرضين، ومداوالت لفريق الخبراء، ونقاشات . السعودية

 0228ريرين السابقين لعامي التقالذي يستند إلى المرحلي الثالث حول المبادرة العربية للتنمية المستدامة 
استعرض التقرير و.  مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اماللذين صدق عليه 0222و

إدارة التنمية والسالم واألمن؛ : اإلنجازات المحققة في تسعة مجاالت ذات أولوية ضمن المبادرة وهي
إدارة الموارد الطبيعية؛ وعلمي ونقل التكنولوجيا؛ التعليم والوعي والبحث الوالسكان والصحة؛ والمستدامة؛ 

إدارة الكوارث واالستجابة في حاالت واالستهالك واإلنتاج المستدامان؛ واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف؛ و
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 الذين يرزحون تحتوسلط الضوء على وضع السكان العرب .  التجارة واالستثماروالعولمة والطوارئ؛ 
بناء مؤسسات ديمقراطية، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة واألمية،  ك الذين يسعون إلىأولئاالحتالل، و

ستراتيجيات والبرامج العديدة التي وتناول اال.  في المائة من األراضي العربية 12 يغمروالتصحر الذي أصبح 
توجيهية لتحسين كفاءة الطاقة؛ مدت لمواجهة التحديات المذكورة ومنها برامج لحماية التنوع البيئي؛ ومبادئ اعُت

ومشاريع الطاقة الشمسية؛ وتأليف لجان إقليمية لدعم االتفاقات البيئية المتعددة األطراف وتنسيقها وتنفيذها؛ 
ومبادرة عربية لالستهالك واإلنتاج المستدامين؛ وخطة عربية للحد من مخاطر الكوارث؛ وبرنامج إقليمي لبناء 

إلى أن عدد البلدان األعضاء في منظمة التجارة  شارأو.  والبيئة في المنطقة العربية القدرات في مجالي التجارة
صفة مراقب، وإلى أن المنطقة وضعت قائمة بالسلع والخدمات ب بلدان تشاركثمانية وبلدًا،  66العالمية أصبح 

 . البيئية المقترحة للتداول التجاري
 

توصيات مؤتمرات القمة الرئيسية حول التنمية  نفيذعف في توقدمت اإلسكوا دراسة لمواطن القوة والض -66
تضع التنمية المستدامة التي بيئية القتصادية واالجتماعية والقمة االمؤتمرات مختلف فيها  تستعرضالمستدامة 

لكن في مجال تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، وحققت تقدمًا المنطقة العربية  أنوبينت الدراسة .  ضمن أهدافها
كما بينت الدراسة أن بعض التقدم قد   .وبين المناطق المختلفة داخل البلدان متفاوت فيما بين البلدان هذا التقدم

في مجالي نقل التكنولوجيا والمساعدة  ولكن لم يتم الوفاء بااللتزامات الدوليةفي مجال تحرير التجارة، تحقق 
جمالي في المائة من ناتجها المحلي اإل 2.1المتقدمة نسبة االنمائية الرسمية، بما في ذلك تخصيص البلدان 

وأشارت إلى تقصير المجتمع الدولي أيضًا في التزامه بحماية حقوق  . نمائية الرسمية للبلدان الناميةللمساعدة اإل
إلى مزيد من الوعود  ةحاجبالمنطقة ما إذا كانت وطرحت السؤال حول اإلنسان وحق تقرير المصير، 

 . جهود لتعزيز األطر المتوفرةمضافرة الإلى  أومات وااللتزا
 

وفي إطار مداوالت فريق الخبراء، ركز ممثل مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان على  -60
الحق في التنمية، وضرورة وضع أطر تسمح للناس بالمشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

إلى ثغرات كبيرة ممثل البنك اإلسالمي للتنمية  أشارو.  قة السببية بين الديمقراطية والتنميةوالبيئية، وعلى العال
عمل، والحد الفي إيجاد فرص التقصير  ما زالت قائمة بالرغم من التقدم المحرز في بعض المجاالت، وتحديدًا

في التمويل ونقل التكنولوجيا وفي  عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماتهمما يعكس من الفقر، وتحقيق اإلنصاف، 
واقترح دفع عجلة التنمية المستدامة من خالل وضع السياسات الالزمة، وإصالح .  سياسات تحرير التجارة

فوائد االقتصاد األخضر،  دعا البلدان العربية إلى النظر فيو.  تطلعات البلدان النامية دعمآليات التمويل، و
قتصادية والتجارية الحالية، وتحسين التجارة بين البلدان العربية، واالستثمار في إعادة النظر في السياسات االو
وركز ممثل سلطة جودة البيئة في  . النظيفة ستراتيجيات الحد من الكوارث، وفي الطاقة النظيفة والتكنولوجياا

من دون تأمين الوصول إلى  فلسطين على أن التنمية المستدامة عملية تكاملية، وأن األهداف اإلنمائية ال تتحقق
وأوضح أن إلحاق الضرر بالبنى التحتية األساسية خالل األزمات من جهة وضعف التمويل من .  المياه والطاقة

 . حول دون تحقيق التنمية المستدامةت العوائق التيجهة أخرى هما من أبرز 
 

فأبدى ممثل .  دني والمنظمات الدوليةثم بدأ النقاش على مستوى ممثلي الحكومات العربية والمجتمع الم -63
المملكة العربية السعودية قلقه من محدودية عمليات نقل التكنولوجيا والتمويل بالرغم من االلتزامات الدولية 

وشدد ممثل تونس على أن التنمية المستدامة كانت منذ عام .  بذلك، ومن خسارة الفلسطينيين لمزيد من حقوقهم
وضع نموذج  ، ولكن ال بد منالتي أنشأت لجنة وطنية للتنمية المستدامة الدولةويات وال تزال من أول 6220

مفهوم للمواطنة يركز على دور الشباب إلى جديد للتنمية المستدامة يستند إلى الحقوق السياسية واالجتماعية و
، مشددًا تنمية المستدامةودعا ممثل األردن إلى اتخاذ مبادرة عربية مشتركة في مجال ال.  الرئيسي في التنمية

مفهوم العدالة االجتماعية، منبهًا إلى ضرورة  وبإدماج على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثالث
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.  مراعاة الخصائص اإلقليمية والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة عند االستجابة إلى التحديات البيئية الحالية
ية السورية إلى عدم توفر تحديد متفق عليه لالقتصاد األخضر، وإلى أن بلده وضع ولفت ممثل الجمهورية العرب

ورأى ممثل العراق ضرورة اإلشارة إلى .  تشريعات بيئية واتخذ العديد من التدابير لتحقيق التنمية المستدامة
وتوقف .  عن االجتماعفي البيان الذي سيصدر  "الملوث يدفع"وإلى مبدأ  "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة"

ممثل لبنان عند األضرار الجسيمة التي تكبدها لبنان من جراء النزاعات وال سيما العدوان اإلسرائيلي في عام 
وأشار ممثل الجزائر إلى .  وما خّلفه من خسائر على البيئة وصحة المواطنين والسياحة والتنمية 0221

إدراج التنمية المستدامة  مؤكدًا أهميةر المناخ والتصحر، منطقة، كتغّيالمشاكل البيئية العديدة التي تعاني منها ال
وتوقف عند التقدم الذي أحرزه بلده في هذا المجال من خالل إنشاء مرصد للتنمية  . في جميع السياسات الوطنية

أكد و.  منخفضةواإلنتاج النظيف والنمو ذي انبعاثات الكربون ال النفاياتالمستدامة ومراكز أخرى تعنى بإدارة 
وألقى ممثل اإلمارات .  لية، ودعم أقل البلدان نموًاامالموارد ال توفيرالحاجة إلى نقل التكنولوجيا، و أيضًا

إنشاء والعربية المتحدة الضوء على جهود بلده في سبيل تحسين الوصول إلى البيانات والمعلومات البيئية، 
وتوقف ممثل اليمن .  عة الملحية، وأكاديمية للمياه في أبو ظبيلزرال الدوليمركز المدينة منخفضة الكربون، و

.  سيًا لهارئيسي للطاقة وليست مستهلكًا رئير المناخ مشددًا على أن المنطقة العربية منتج عند عواقب تغّي
ية، وأوضح ممثل فلسطين أن التنمية المستدامة ال تتحقق في ظل االحتالل وال باالعتماد على المساعدات األجنب

واقترح وضع آلية .  بل من خالل اعتماد البلدان على نفسها، وقدرتها على تحديد عالقاتها التجارية مع شركائها
ولم ينف ممثل السودان ما ُحقق من تقدم، لكنه رأى أن على البلدان عدم .  02+لمتابعة نتائج مؤتمر ريو

االلتزامات غير المنفذة قبل التعهد بمصر تجديد  وفي السياق نفسه، طلب ممثل.  االلتزام بما تعجز عن تحقيقه
بالتزامات جديدة، مشددًا على ضرورة أن تراعي عملية التنمية المستدامة مفهوم العدالة االجتماعية  تعهدال

 . م، وأن تستجيب إلى المطالب المشروعة للمنطقة العربيةوالعل علىوالنهج القائم على الحقوق و
 

أن إلى ممثل الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار  أشارف ،مع المدني عدة نقاطممثلو المجت تناولو -66
 ا ممثلودع.  ثلثي األميين في المنطقة من اإلناث مركزًا على الحاجة إلى وضع مؤشرات تراعي نوع الجنس

، وإلى دعم نقل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية إلى وضع نظام أكثر عداًل للتجارة الدولية
في رصد التقدم  الدقيقة على أهمية المؤشرات" مفهوم"ممثل موقع  أكدو.  التكنولوجيا والبحث والتطوير

ودعا ممثل جامعة األمم المتحدة إلى .  واإلبالغ عنه وال سيما في مجال الوصول إلى المياه والصرف الصحي
ر، وإلى عدم إهمال المعارف التقليدية، في حين دعا اعتماد نهج إنمائي ينطلق من المجتمع للقضاء على الفق

وشدد ممثل .  ممثل المنتدى العربي اإلعالمي للبيئة والتنمية إلى إشراك وسائل اإلعالم في العملية اإلنمائية
الهيئة العربية للطاقة الذرية على حق البلدان النامية، وال سيما البلدان العربية، في الحصول على التكنولوجيات 

في األمن الغذائي مثاًل )للبيئة للتكنولوجيا النووية  والمراعي االستخدام السلمي الحديثة واستخدامها بما فيها 
 (. ومعالجة المياه والتطبيقات الطبية وإنتاج الطاقة

 
.  02+وشدد ممثال جامعة الدول العربية والعراق على ضرورة توحيد الموقف العربي من مؤتمر ريو -65

، وإن 0223ثل العراق التقدم الذي حققه بلده في مجال التنمية المستدامة منذ انهيار النظام في عام وأوضح مم
لم يكن على صعيد جميع مؤشرات التنمية المستدامة، وأشار إلى التحديات الكبرى على صعيدي الجفاف 

 . والتصحر
 العربية المنطقة في والناشئة الجديدة التحديات  -جيم

 
.  ونقاشات الخبراءثل جامعة الدول العربية هذه الجلسة التي تضمنت عروضًا ومداوالت لفريق مم أدار -61

وقدمت اإلسكوا دراسة عن التحديات الجديدة والناشئة في المنطقة العربية ركزت فيها على عشرة مواضيع 
لسكان العرب يعيشون في في المائة من ا 55ر الديمغرافي والبطالة، بينت أن ففي موضوع التغّي.  ذات أولوية
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في المائة منهم دون سن الخامسة والعشرين، وأن معدل بطالة الشباب في المنطقة  55المدن، وأن أكثر من 
 ًافرص الدراسة أن هناك رأتوفي موضوع الربيع العربي، .  العربية أعلى من معدالت مناطق العالم األخرى
أن أشارت إلى وفي موضوع األزمة المالية العالمية .  منطقةيمكن أن تؤدي إليها التغيرات والتحديات في ال

االعتماد على األغذية المستوردة ُيعتبر األمن الغذائي  وفي موضوع  .البلدان العربية تأثرت بها بشكل متفاوت
ى ، ومردها بشكل كبير إلمن التحديات الكبرى وعدم القدرة على تحقيق األمن الغذائي من خالل االكتفاء الذاتي

ندرة المياه التي تشكل تحديًا آخر وال سيما أن ستة فقط من البلدان العربية اإلثني والعشرين تقع فوق خط الفقر 
وفي موضوع أمن الطاقة، أشارت الدراسة .  لفرد من المياه العذبة في السنةل بألف متر مكعبالمحدد المائي 

ة، وأن استهالكها مرتبط إلى حد كبير بالناتج المحلي إلى توفر مصادر الطاقة بشكل متفاوت في البلدان العربي
الظواهر تواتر واعتبرت أن تغّير المناخ والكوارث الطبيعية من التحديات المستجدة نظرًا لتزايد .  جمالياإل

التنوع البيولوجي  فقدان منالجفاف والتصحر  ن ة عناتجاآلثار الالمناخية المتطرفة في المنطقة وحدتها، ك
ومن التحديات األخرى التي سلطت الدراسة الضوء عليها .  النظم اإليكولوجية وزيادة الهجرةوتدهور 

 في تسهيل تحقيق دورهالتحوالت في أنماط الهجرة الداخلية والدولية، وآثارها السلبية على التكامل اإلقليمي و
العالقة التي تربط هذه الدراسة على  ركزتركائز التنمية المستدامة الثالث، وباالضافة إلى   .التنمية المستدامة

 . التحديات ببعضها البعض
 

ثم عرضت ممثلة المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة تقرير التوقعات البيئية  -61
 ة للبيئةبرنامج األمم المتحدوأوضحت أن .  قضية بيئية شديدة األهمية في القرن الواحد والعشرين 01الذي حدد 

بالنسبة إلى كأولويات المياه العذبة واألراضي والطاقة والمحيطات والبحار  "توقعات البيئة العالمية"في  حدد
وقدمت لمحة عن .  ر المناخ من القضايا المشتركة مع المناطق األخرىإدارة البيئة وتغّيومنطقة غرب آسيا، 

لتلبية الحاجة إلى  0266ديسمبر /في كانون األول الذي سيعقد في أبو ظبي" عين على األرض"مؤتمر قمة 
 .معلومات ومعارف متجانسة تستند إليها السياسات والقرارات البيئية

 
وفي عرض آراء الخبراء، رأى ممثل المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة  -68
صاد يتفاعل بمرونة مع التغيرات المناخية في نمائي أن الربيع العربي يشكل فرصة إلرساء قواعد اقتاإل

واعتبر أن التحدي األبرز في المنطقة هو ندرة المياه، ودعا إلى ترشيد استخدام الموارد المائية .  المنطقة
وركز ممثل المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية على .  وتطوير غير التقليدية منها

، وعلى الحاجة إلى إيجاد فرص للشباب، وألقى الضوء ةالديمغرافي النافذةنطوي عليها تت التي الفرص والتحديا
قضية األمن الغذائي، وعلى ضرورة إدراج تدهور األراضي ضمن نتائج تغير لي الفقر والصحة عَدعلى ُب

واقترح إدراج .  عيملوحة التربة والتلوث الكيميائي الزرابما في ذلك  ،المناخ إلى جانب الجفاف والتصحر
الطاقة النووية في إطار أمن الطاقة واعتبارها من التحديات الناشئة في المنطقة، إلى جانب هجرة األدمغة 

 . وضرورة نقل التكنولوجيات إلى المناطق المناسبة، بناًء على الظروف المحلية
 

تساءل ممثل األردن عن و.  هممداخالتممثلو الحكومات والمجتمع المدني  قدموبعد انتهاء العروض،  -62
.  كيفية مواجهة بعض التحديات على غرار أمن الطاقة، وعن الخيارات المطروحة في مجال الطاقة النووية

فالتحديات في مجاالت الطاقة والمياه واألمن الغذائي تعني أنه ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة إال من خالل 
وركز .  ير البيئية كالتكاليف والفوائد االقتصادية، وتعزيز القدرات البشريةنهج متكامل وعدم إغفال التحديات غ

ممثل الجمهورية العربية السورية على مشكلتي ندرة المياه والهجرة وال سيما أن المياه الجوفية ال تتوفر إال في 
بيع العربي يعيق التنمية ورأى أن الر.  مناطق معينة من بلده، الفتًا إلى أن إسرائيل تسحب المياه من الجوالن

ممثل  اعتبرو.  المستدامة وال سيما أن اإلنجازات التي حققت في هذا المجال تعود لما قبل األحداث األخيرة
.  لتنمية المستدامةلخطة وطنية  أن بلده في طور إعداد، وأشار إلى قضية ذات أولوية العراق أن تغّير المناخ
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وأيد ممثل اليمن فكرتي التدوير وارتباط   .لبة تطرح تحديًا كبيرًاورأى ممثل فلسطين أن النفايات الص
على الدراسة التي أعدتها اإلسكوا، فرأى أن العربية المتحدة وعلق ممثل اإلمارات .  ر المناخالفيضانات بتغّي

وانية تغّير المناخ وارتفاع درجات الحرارة سيؤثران على إنتاجية صناعة تحلية المياه وقطاع الثروة الحي
دفق الهجرة إلى أوروبا توشدد ممثل الجزائر على مشكلة التصحر التي تسببت ب.  وبالتالي على األمن الغذائي

وربط ممثل المملكة العربية السعودية بين األمن المائي .  وأثرت سلبًا على األمن الغذائي والتنوع البيولوجي
البلدان الواقعة شمال الكرة األرضية  أكدأنومالئمًا، و وأمن الطاقة، وطلب أن يكون نقل التكنولوجيات مدروسًا

مان على أن المنطقة العربية لن تنتظر نقل وشدد ممثل ُع.  الجوالمنتشرة حاليًا في عن االنبعاثات هي المسؤولة 
 . التكنولوجيا إنما ستسعى إلى إيجاد حلول تكنولوجية على المستوى اإلقليمي للمشاكل القائمة

 
م ممثل الشعوب األصلية بالنيابة عن المجتمع المدني وأبرز المجموعات المعنية بالمؤتمر فسلط ثم تكل -02

الضوء على التحديات التي تواجه المجتمعات الصحراوية كعدم توفر الخدمات األساسية، والفقر، والتهميش، 
.  ن مواجهة تغّير المناخودعا إلى تحسين الخدمات االجتماعية وسبل العيش للمجتمعات المهمشة لتمكينها م

وفي موضوع االقتصاد األخضر، دعا ممثل األوساط العلمية والتكنولوجية إلى اعتماد موقف عربي موحد، 
البعد االجتماعي واألولويات المتغيرة في قائم على المعرفة على نحو يراعي  وإلى التحول إلى اقتصاد أخضر

ممثل مجموعة المزارعين نقل المعارف  اقترحو.  المنطقة، ويدعم إدارة المعرفة والبحث العلمي
والتكنولوجيات التي تالئم احتياجات المنطقة، وال سيما في مجالي المياه والطاقة، لمساعدة المزارعين على 

ودعا إلى تحسين التعاونيات وإنشاء صندوق أخضر لتمويل البرامج اإلنمائية  . التكيف مع تغير المناخ
في السودان على فوائد  وركزت رئيسة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة.  دان األشد فقرًاستراتيجية في البلاال

معارف الشعوب األصلية وتحقيق السيادة الغذائية، وأيدت شبكة المنظمات  تطويرالطاقة الشمسية وعلى أهمية 
جعل زيادة  أهميةغربية على وشدد ممثل جمعية الفضاء الجمعوي الم.  العربية غير الحكومية للتنمية موقفها

استخدام الطاقة الشمسية هدفًا بحد ذاته، في حين شددت ممثلة الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار على أن 
وركزت ممثلة برنامج األمم .  التنمية المستدامة ال تتحقق من دون العدالة االجتماعية والمساواة والديمقراطية

عملية التحضر، وعلى ضرورة تحسين الوصول إلى  تشكلهي ذشرية على التحدي الالمتحدة للمستوطنات الب
أما مداخلة جامعة الخليج العربي فركزت على  . خدمات المياه والطاقة األساسية، وإدارة النفايات الصلبة

ات رئيسية باقتراح تصنيف التحديات المستعرضة في مجموعالنقاش الجلسة  مدير واختتم.  النفايات اإللكترونية
 . هي تغّير المناخ، واألمن الغذائي، واألمن المائي، ودور الربيع العربي كمحفز للتغيير

 
 المستدامة للتنمية المؤسسي اإلطار  -دال

 
الجلسة التي تخللها عرضان، واستعراض لنتائج ورشة العمل هذه ممثل جامعة الدول العربية  أدار -06

استعرض ممثل اإلسكوا مؤسسات التنمية المستدامة و.  فريق الخبراء، ونقاشالتحضيرية اإلقليمية، ومداوالت ل
في المنطقة العربية فألقى الضوء على اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستويين الوطني واإلقليمي، 

قيق التنمية لتحمتوقفًا عند بعض اإلنجازات كإنشاء مجالس وطنية لهذه الغاية، وإطالق آليات إقليمية جديدة 
تحقيق في التي تعيق التقدم ولم يغفل العرض أبرز التحديات المؤسسية .  في القطاعات الرئيسيةالمستدامة 

وهي ضعف المؤسسات وآليات الرصد، ومحدودية المشاركة العامة، التنمية المستدامة في المنطقة العربية 
التمويل، وعدم  النقص فييات الوطنية للتنمية، وستراتيجفي االبشكل كاف وعدم مراعاة االعتبارات البيئية 

 . قرارالاتخاذ مالءمة عمليات 
 

ثم استعرض ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة موضوع اإلدارة الدولية للبيئة واعتبر أن أي تدبير  -00
غير أن هذا  . يتتعلق بالتنمية المستدامة إنما يندرج في إطارها المؤسسأو تنفيذ أنشطة يتضمن اتخاذ قرارات 
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والحث على مشاركة  التنمية المستدامة كمبدأ إرشادي اإلطار لم يكتمل بعد بالرغم من حمالت التوعية بدور
وعدم عدم اتخاذ ترتيبات وطنية مالئمة، كضعف التنفيذ، وبسبب عدد من التحديات وذلك الجميع في تحقيقها، 

وأشار إلى أن النظام .  وعدم المساءلةوغياب التعميم، ، آليات التنسيق والتكامل ضعفو ،بناء القدرات كفاية
نظام مجزأ ومعقد وينقصه التمويل، وأن االتقاقات البيئية المتعددة األطراف التي للبيئة الحالي لإلدارة الدولية 

ى التجانس، يفوق عددها الخمسمائة اتفاق واالتفاقات البيئية اإلقليمية التي يفوق عددها الثالثمائة اتفاق تفتقر إل
واستعرض الخيارات الخمسة التي اقترحها .  مركزًا على الحاجة الماسة إلى بناء القدرات وتحسين التنفيذ

باإلضافة إلى خيار لتعزيز اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة على برنامج األمم المتحدة للبيئة  ةمجلس إدار
وتتضمن هذه الخيارات إصالح المجلس االقتصادي .  لبياتهالمستوى العالمي، متوقفًا عند إيجابيات كل خيار وس

واالجتماعي في األمم المتحدة؛ أو استبدال لجنة التنمية المستدامة بمجلس للتنمية المستدامة؛ أو إنشاء منظمة 
 مستوى وكالة متخصصة؛ أو جعله منإلى جامعة لتنسيق التنمية المستدامة؛ أو رفع برنامج األمم المتحدة للبيئة 

وأوضح في الختام أن برنامج األمم .  أو تعزيز اإلطار المؤسسي الحالي ؛الهيئات الفرعية للجمعية العامة
، وشدد على وصياغة السياسات التمويلعمليات إلى ال وصول له المتحدة للبيئة يفتقر إلى النفوذ السياسي و

 . كافيًا لتحسين الوضعالتدريجي ن اإلصالح للتنمية المستدامة، وشكك في أن يكو ةالبيئي ركيزةضرورة تعزيز ال
 

نتائج ورشة العمل في المملكة العربية السعودية ثم عرض ممثل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  -03
التي ( 0266أكتوبر /تشرين األول 5-3جدة، )حول اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية 

وكانت ورشة العمل قد ناقشت نتائج .  02+لمؤتمر ريوالعربي ع التحضيري اإلقليمي عقدت تمهيدًا لالجتما
حول اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة والمقترحات التي بإندونيسيا، المشاورات العالمية التي جرت في سولو 
لركائز التنمية  إيالء االهتمام: وركزت التوصيات على ما يلي.  قدمت على المستويين العالمي واإلقليمي

سد الثغرات في اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ والمستدامة الثالث بشكل متوازن؛ 
تعزيز التنسيق بين والتأكد من أن التنمية المستدامة تلبي احتياجات جميع البلدان وتشركها في العملية اإلنمائية؛ و

 .  تجنب فرض قيود إضافية على البلدان الناميةوالمجتمع المدني؛  زيادة مشاركةوهيئات األمم المتحدة؛ 
أما على المستوى اإلقليمي العربي، فأوصت ورشة العمل بتحويل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون 

 . البيئة إلى مجلس للتنمية المستدامة وبإنشاء لجان اقتصادية واجتماعية وبيئية تابعة له
 

زارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن أن األمثلة التي تتضمنها دراسة اإلسكوا عن ورأى ممثل و -06
اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة على المستوى الوطني هي نفسها المشار إليها في تقريرها السابق حول 

البطيء في وضع  ورجح أن يكون سبب هذا التكرار التقدم . 0223إدارة التنمية المستدامة الصادر في عام 
.  أن هذا اإلطار غير متوازن وال يراعي البيئة مشيرًا إلىإطار مؤسسي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، 

احتياجات المنطقة، ودعا  غير متناسبة مععروض برنامج األمم المتحدة للبيئة تكون أن  رب عن قلقه منواع
قبل البدء بإصالحه، وإلى عدم التركيز على واحدة من مستدامة للتنمية الإلى توضيح أهداف اإلطار المؤسسي 

إلى تجربته الفريق في التونسي الخبير واستند .  ركائز التنمية المستدامة على حساب الركيزتين األخريين
 ولجنةستراتيجية إقليمية ا وجودالسابقة في العمل في المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة ليبين أهمية 

 ةلجنوتحدث عن تجربة تونس التي أنشأت   .لتسهيل التنسيق على المستوى اإلقليمي للتنمية المستدامةإقليمية 
شدد على ضرورة معالجة التجزئة و.  داعيًا إلى إنشاء لجان مثيلة في كل بلد 6223في عام  للتنمية المستدامة

مسؤولة هيئات إقليمية  البلدان تقع في نطاق عملألن بعض لبلدان العربية، لمنظومة األمم المتحدة  في تغطية
 ادعو . ةفريقياأل مسؤولة عن القارةمكاتب إقليمية  بعضها اآلخر يقع في نطاق عملآسيا، و يغرب عن منطقة

 . إلى إنشاء شبكة عربية للمعلومات البيئية
سسي للتنمية المستدامة بالتأكيد على أهمية تعزيز اإلطار المؤ اتواستهل ممثل مصر مداخالت الحكوم -05

الذي " المنظمة الجامعة"بما فيها خيار ونقص المعلومات بشأنها، بالرغم من عدم وضوح الخيارات المتوفرة 
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وركز ممثل .  اقترحته البرازيل وما جاء في تقرير األمين العام لألمم المتحدة عن تكاليف كل خيار وتقييمه
نظمة دولية جديدة، أو تحويل برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى مصر على عدم وجود إرادة سياسية إلنشاء م

وأكدت ممثلة .  وكالة متخصصة أو زيادة تمويله، مطالبًا بتكثيف الجهود لجعل اآلليات المتوفرة أكثر فعالية
الحكومة المغربية على أن الحكومات العربية عازمة على دعم التنمية المستدامة، وأصدرت قوانين وأنشأت 

واستشهدت بالدستور المغربي الجديد الذي ينص على حق كل مواطن بالعيش في بيئة .  سسات لهذه الغايةمؤ
مجلس وطني تشترك فيه الحكومة مع ممثلي المجتمع المدني في وضع سياسات بموجبه  ئسليمة، والذي أنش
أما ممثل المملكة .  ب الوطنيةودعا ممثل اليمن البلدان إلى االستفادة من مختلف التجار.  التنمية المستدامة

 أن المنطقة ال تحتاج إلى مزيد من االلتزامات والقيود إلى ًا مشيرالعربية السعودية فأيد الطرح المصري 
 . سم مؤسسة ما ال يعني بالضرورة تحسين النظامإمؤكدًا أن تغيير ووال سيما في ظل الوضع المالي الحالي، 

وتساءل ممثل .  6220لعام إعادة التفاوض على مبادئ مؤتمر ريو ب يسمحينبغي أال  02+ريوورأى أن مؤتمر 

السودان عن إمكانية تغيير اسم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في جامعة الدول العربية، 
جابه فأ.  التي تقوم بها التنمية المستدامة تحقيقموضحًا أن من حق البلدان إطالق أسماء مختلفة على أنشطة 

عن قرار الصادر ال، مذكرًا بقد يستغرق سنوات ذلك رئيس وفد جامعة الدول العربية بأن تغيير االسم ممكن لكن
واعتبر ممثل .  والذي يحدد صالحيات المجلس في مجالي البيئة والتنمية المستدامة 0226في عام الجامعة 

التوازن بين الركائز الثالث  ال بد من مراعاةيق والعراق أن تعيين وزير للتنمية المستدامة سيعيق عملية التنس
الخبرات المتوفرة على المستوى الدولي، وإلى الهيكليات القائمة وودعا إلى االستفادة من .  للتنمية المستدامة
وأكد ممثل لبنان الحاجة إلى زيادة التنسيق ووضع أطر وطنية .  من الكفاءة بأقصى ما يمكناستخدام الموارد 

ليصبح مجلس التنمية  المستدامة، وأيد تغيير اسم مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للتنمية
الركائز الثالث للتنمية المستدامة، وزيادة  بينتكامل ال مراعاةمية أهد ممثل فلسطين هو اآلخر كوأ . المستدامة

ة ألن ذلك يحول دون استفادة فلسطين صالحيات برنامج األمم المتحدة للبيئة دون تحويله إلى وكالة متخصص
وأكد ممثل العراق أهمية .  ، مشيرًا إلى أن فلسطين كانت ترغب في المشاركة في اجتماع جدةمن خدماته

وأشار .  ها الثالث مؤيدًا اقتراح إنشاء مجلس للتنمية المستدامة يتضمن ثالث لجانبركائزالتنمية المستدامة 
لجنًة للتنمية المستدامة، ولجنة لجمع مؤشرات التنمية المستدامة، ومركزًا ذي أنشأ البلده  تجربةمان إلى ممثل ُع

ألنها االتفاقات البيئية المتعددة األطراف  بين تكاملالحاجة إلى تعزيز الممثل الجزائر  يدوأ.  للبحوث البيئية
 06ن جدول أعمال القرن وأكد على ضرورة االنطالق م.  عالج القضايا نفسها أحيانًاوت تعاني من التجزئة

وتحسين التعاون فيما  القائمة ، داعيًا إلى إعادة النظر في واليات المؤسساتمؤسسية إصالحاتأي إلجراء 
وطالب باعتماد نهج أكثر ديمقراطية .  بينها، وتجنب إنشاء مؤسسات جديدة لما ينتج عن ذلك من أعباء مالية

وشدد ممثل األردن على ضرورة .  السياسات، وبزيادة التمويل في التفاوض إلشراك البلدان النامية في صنع
المصالح المشتركة  اةراعمتحسين اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة على الصعيد اإلقليمي، وعلى ضرورة 

واستعرض ممثل اإلمارات العربية المتحدة اإلطار .  التي تقوم بهاتنسيق األنشطة من أجل  بين البلدان العربية
خالله في مجالي البيئة والتنمية  من هاقيحقتي تم تللتنمية المستدامة في بلده والفوائد الالفدرالي ؤسسي الم

، مؤكدًا االستمرار في دعم المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة طالما أن المستدامة
وشكك ممثل المملكة العربية السعودية في إمكانية .  دخطة عمل بالي وغيرها من االتفاقات الدولية لم تنفذ بع

التوصل إلى توصيات ملموسة ضمن الوقت المحدد إذا ما استمر النقاش حول اإلطار المؤسسي للتنمية 
ستراتيجيات الوطنية االبوضع  فيما يتعلقنجازات بلده إمان وعرض ممثل ُع.  المستدامة واالقتصاد األخضر

 . البحث العلميومراكز لمستدامة ومجالس لجان التنمية اإنشاء و
 

وركز ممثل المجموعة الرئيسية للشباب واألطفال على أهمية بناء القدرات وال سيما قدرات الشباب،  -01
.  وإشراكهم في المنتديات الرسمية وغير الرسمية واالستفادة من رؤيتهم في مجال التنمية المستدامة في المنطقة

ة العالمي إلى رفع لجنة التنمية المستدامة إلى مستوى مجلس وإلى إنشاء مجالس للتنمية ودعا ممثل مرفق البيئ
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ودعا ممثل شبكة المنظمات .  المستدامة على المستويات الوطنية واإلقليمية تتسم بالشفافية وتشرك الجميع
ات وتنفيذ البرامج من العربية غير الحكومية للتنمية إلى زيادة دور منظمات المجتمع المدني في صنع السياس

 . خالل شراكات حقيقية مؤكدًا على أهمية الشفافية والقضاء على الفساد
 

 الفقر على والقضاء المستدامة التنمية إطار في األخضر االقتصاد  -هاء
 

أساسية،  معلوماتالجلسة التي تضمنت عرضًا لهذه وزير الصناعة والتجارة السابق في اليمن  أدار -01
راض لنتائج االجتماعات التحضيرية اإلقليمية حول االقتصاد األخضر في قطاعات متعددة، فمداوالت تاله استع

وأوضح قبل بدء العروض بأن النموذج اإلنمائي االقتصادي المتبع حاليًا في المنطقة .  نقاش ثملفريق الخبراء 
ات السياسية في العديد من البلدان بل عزز التوتر، العربية غير ناجح ألنه لم يخفض معدالت البطالة والفقر

 . عند مناقشة االقتصاد األخضر احقه ةاالجتماعي ركيزةالإعطاء  مما يؤكد أهمية، العربية
 

التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ركزت  إطاروعرضت اإلسكوا دراسة عن االقتصاد األخضر في  -08
ت الدراسة قلق سجلو.  تحديات ويطرحه منفرص من ة للمنطقما يتيحه فيها على مبادئ االقتصاد األخضر و

 ما قد يؤدي إليه من فرضالبلدان العربية من الترويج لالقتصاد األخضر على أنه بديل للتنمية المستدامة، وم
مكن أن أما من حيث الفرص، في.  اإلنتاجية تراجع فيولتمويل شروط لتوفير اقيود فنية جديدة على التجارة و

ديدة كتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية جد األخضر إلى منافع اجتماعية واقتصادية ؤدي االقتصاي
واقترحت الدراسة اعتماد معايير لرصد التقدم المحرز في .  وزيادة الوصول إلى الخدمات البيئية األساسية

تمدها مجلس الوزراء العرب مؤشرات التنمية المستدامة التي يع ومنها ،التحول إلى االقتصاد األخضر وقياسه
ثالثة أضعاف  فوائدال زيادةالقطاعات التي يمكن أن تساهم في الدراسة دت دوح.  المسؤولين عن شؤون البيئة

كالطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، ومعالجة المياه، والمباني  إذا ما تحولت إلى االقتصاد األخضر
باتباع نهج  ت الدراسةوأوص.  بما فيها الغاز الطبيعي لكهرباءالخضراء لالبدائل الخضراء، والنقل المستدام، و

البيئة المناسبة للتعليم واالبتكار  هيئةي، وتليمققائمة على المشاركة، كإشراك القطاع الخاص، وتحقيق التكامل اإل
ول إلى االقتصاد ، لقطف الفوائد من التحوالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا التي تحتاج إليها المنطقة

 .األخضر
 

عروض لنتائج ثالثة اجتماعات تحضيرية إقليمية متخصصة في االقتصاد تقديم الدراسة عرض  وتال -02
حول السياسات  ورشة العملعرضت اإلسكوا نتائج ف.  التنمية المستدامة والقضاء على الفقر إطاراألخضر في 

الذي عقد ( 0266يوليو /تموز 06-02بيروت، )اقتصاد أخضر االقتصادية الداعمة لتحول المنطقة العربية نحو 

جرى في ورشة العمل و.  لالطالع على وجهات نظر وزراء المالية والجهات المعنية في المجال االقتصادي
ض مفاهيم االقتصاد األخضر بهدف التوصل إلى توافق حول السياسات المالية المتنوعة التي يمكن أن ااستعر

وجرى البحث في مجاالت المشتريات العامة المستدامة، .  دريجي إليه في البلدان العربيةتعزز التحول الت
إعداد : ما يليودعت التوصيات إلى .  والضرائب البيئية، وحوافز االستثمار األخضر، والتمويل األخضر

تيفاء المشاريع والتحقق من اس ؛دراسات للجدوى الفنية واالقتصادية المحتملة من مشاريع االقتصاد األخضر
المعايير البيئية قبل الموافقة عليها وتشجيع المرافق المتوفرة على تحسين أدائها البيئي من خالل جميع الجديدة 

شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وإنشاء صناديق متخصصة كمرفق ال قامةبرامج المساعدة الحكومية؛ وإ
تشجيع االستثمار في التكنولوجيات الجديدة وتخصيص أموال ي؛ ووضع أطر قانونية ومؤسسية لربالبيئة الع

للمشاريع البيئية ضمن الموازنات الوطنية؛ والتوصل إلى موقف عربي موحد من الضرائب التمييزية على 
؛ وفقًا لظروفها الخاصةالوقود األحفوري، والتشديد على سيادة الدول وحقها في استثمار مواردها الوطنية 

م األنظف للوقود األحفوري وموارد الطاقة المتجددة بما في ذلك نقل التكنولوجيا؛ واعتماد وتوخي االستخدا
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عملية تحول تدريجية إلى االقتصاد األخضر تراعي خصائص البلدان ومستوى التنمية فيها؛ وإشراك الجهات 
 . حول إلى االقتصاد األخضرداوالت المتعلقة بالتمالمعنية من المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية في ال

 
وعرض ممثل المكتب اإلقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة نتائج اجتماع المائدة  -32

القاهرة ) التمهيد لالقتصاد األخضر: المستديرة الثالث بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنطقة العربية
وكان .  بمشاركة ممثلين عن مراكز اإلنتاج النظيف والمجتمع المدني( 0266يناير /كانون الثاني 01-01

االجتماع قد خلص إلى أن نماذج اإلنتاج واالستهالك المعتمدة غير مستدامة وتؤثر سلبًا على البيئة، وأوصى 
العمليات فبعض .  باعتماد نموذج جديد للتنمية االقتصادية يستند إلى أنماط مستدامة في االستهالك واإلنتاج

ستراتيجية عملية مراكش واال ومنهاالجارية على المستويين اإلقليمي والعالمي تشجع على إجراء هذا التحول 
العالقة التآزرية بين  من نتائج ذلك االجتماع أنه حددو . نتاج واالستهالك المستداماإلقليمية العربية حول اإل

التنمية المستدامة والقضاء  إطارتحول إلى اقتصاد أخضر في الأهداف أهداف االستهالك واإلنتاج المستدامين و
 . على الفقر

 
ثم عرض ممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين نتائج الندوة حول الصناعات الخضراء  -36

 (0266سبتمبر /أيلول 32-08بيروت، )ودورها في تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية 
.  الخضراء وال سيما من قطاع الطاقة اتالتي شارك فيها ممثلون حكوميون وخبراء في مجال تطوير الصناع

وخلص االجتماع إلى مجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى تقبل مفهوم االقتصاد األخضر كأداة لدفع 
الشراكات مع البلدان امة إقالتطور الصناعي وإيجاد فرص عمل في المنطقة؛ وتشجيع نقل التكنولوجيا و

ستراتيجية؛ وتشجيع المؤسسات المتقدمة؛ وتعزيز التبادل بين الهيئات العلمية ومراكز األبحاث في القطاعات اال
المالية في المنطقة العربية على دعم تطوير الصناعات الخضراء؛ وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 

 .  في مجال الصناعة ءاعتماد الممارسات والسياسات الخضرا
 

ثم قدم ممثل اإلسكوا عرضًا بالنيابة عن جامعة الدول العربية في موضوع مؤشرات التنمية المستدامة  -30
واستعرض المجموعات .  التنمية المستدامة إطاركأداة لرصد التقدم في عملية التحول إلى اقتصاد أخضر في 

الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في رصد التنمية الثالث عشرة من المؤشرات التي يعتمدها مجلس 
وكانت جامعة الدول العربية  . ، وإعداد التقارير عنهااالجتماعية واالقتصادية والبيئيةها ركائزبالمستدامة 

واإلسكوا وبرنامج األمم المتحدة للبيئة قد وحدت المجموعة األساسية من المؤشرات وحددت طريقة حسابها، 
م عدد من الدورات التدريبية في المنطقة لضمان حساب المؤشرات بطريقة موحدة على ينظفي طور ت اهذو

 . ، ومنها الدورة التدريبية في المملكة العربية السعوديةالمستوى الوطني
 

فالحظ ممثل فريق العمل المعني .  رأيهم في الموضوع من منظور آخر خبراءعدد من ال قدمثم  -33
من أن التركيز على هذا  ةتكنولوجيا والتركيز أن المنطقة حذرة من االقتصاد األخضر وقلقات والديبالتح

ورأى أن االقتصاد األخضر أشبه .  الموضوع يخل بالنهج المتوازن والمتسق المتبع في تحقيق التنمية المستدامة
د إلى تدخالت الحكومة والمجتمع بداًل من أن يستنفي تحقيق التنمية المستدامة بنهج يستند إلى احتياجات السوق 

ومن الحلول .  ولعل السبب في ذلك هو التقدم البطيء في تحقيق التنمية المستدامة في العقد المنصرم.  المدني
 في هاريالمقترحة عدم التركيز على نموذج واحد لتطبيق االقتصاد األخضر بل على عدة نماذج يمكن تطو

، وأن ومنطلقة من القاعدة إلى أعلى حلية ومتنوعة وقائمة على المشاركة، شرط أن تكون مأنحاء العالم مختلف
تراعي الخصائص اإلقليمية والمحلية فال تتعارض مع الحقوق المقبولة عالميًا وتسهل الوصول إلى الخدمات 

اره، ويجب أن يدرك المجتمع الدولي أنه ال يستطيع التنبؤ بجميع احتياجات االقتصاد األخضر وآث . األساسية
على سبيل المثال لم تراع العالقة بين الزراعة والطاقة واألمن الخضراء وال سيما أن صناعة الوقود األحيائي 
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ولفت إلى النفايات الغذائية وإلى التحذيرات من النتائج غير المتوقعة للتكنولوجيات الحيوية الناشئة، .  الغذائي
للمواد الكيميائية الزراعية واألصناف النباتية  ةللسوق العالمي مبديًا القلق من احتكار قلة على الصعيد الدولي

واستشهد في .  المقاومة للمناخ، ومن عدم قدرة األمم المتحدة أو نظم اإلنذار المبكر على مراقبة القطاع الخاص
ضرورة  ، ودعا إلى إنشاء آليات لتقييم التكنولوجيا وتحديد مبدأ وقائي، وإلى06الختام بجدول أعمال القرن 

 . االقتصاد األخضر إطارالتنبه إلى المخاطر ذات الصلة بنقل التكنولوجيا في 
 

ورأى المدير السابق لفرع االقتصاد والتجارة في برنامج األمم المتحدة للبيئة أن مفهوم االقتصاد  -36
لسنوات األخيرة كأداة في ا انتشر التداول بهاألخضر ليس جديدًا بل هو جزء أساسي من التنمية المستدامة، وقد 

بالتالي، و.  لتسريع التنمية المستدامة في إطار سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول لألزمة المالية العالمية
عمل في القطاعات الخضراء كالنقل المستدام، اليجاد فرص إلاالقتصاد األخضر تحقيق في  ُتعطى األولوية

ر المناخ، لما في ذلك من فوائد ة، واالستثمار في عمليات التكيف مع تغّيوإعادة تدوير النفايات، والطاقة المتجدد
وقارن هذا النهج اإلنمائي الجديد مع النهج اإلنمائي السابق الذي كان يسعى إلى حماية .  لالقتصاد والبيئة معًا

التحول إلى االقتصاد ال ينبغي النظر إلى عملية وأكد بالتالي أنه  . قتصاديةاالتنمية الالبيئة من دون تحقيق 
تحقيق بل أداة لتخفيف حدة الفقر و ًاإضافي ئًاعبليست بأنها  برنامج األمم المتحدة للبيئةكما يراها األخضر 

الفجوة بين األغنياء والفقراء، وزيادة  ققيق هذه األهداف من تضييوال بد لتح.  التنمية المستدامة بشكل متوازن
أن تكون عمليات التخطيط قائمة على المشاركة  ضماني البحث والتطوير، واالستثمار في القدرة البشرية وف

 . ومنطلقة من القاعدة
 

وقال إنها ندرة المياه  عنممثل العراق  تحدث: العربية كما يلي حكوماتالبين ممثلي  دار النقاشثم  -35
الغذائي، والتصحر مستشهدًا  ها الهجرة، وتدهور الزراعة، وانعدام األمنمنآثار عديدة قضية رئيسية تسببت ب

وشدد على أن التجارة تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة، وعلى .  من شح المياه بمعاناة سكان األهوار العراقية
المدعوم من بعض النماذج التجارية التي تلقى رواجًا على المستوى  يدأن االقتصاد األخضر هو النهج الجد

يؤدي إلى نضوب الموارد الطبيعية مشددًا على ضرورة تقييم قد صاد السوق وأبدى قلقه من أن اقت.  الدولي
التنمية االقتصادية الوطنية من خالل مدى الرفاه الذي يتمتع به المواطنون والمبالغ المالية التي يدفعونها لقاء 

ملية مفّصل لالقتصاد األخضر، وشرح ع عريفوشدد ممثل تونس على ضرورة وضع ت.  الخدمات األساسية
لكنه قال إن يمّكن البلدان العربية من تحقيق التنمية المستدامة  أيد فكرة أن االقتصاد األخضرو  .التحول إليه

مع األهداف اإلنمائية الوطنية وال سيما إلى االقتصاد األخضر يجب أن تنسجم لتحول لالجهود المبذولة 
قل التكنولوجيا، وبناء القدرات البشرية، ورفع ووجه دعوة إلى المجتمع الدولي لدعم ن . االجتماعية منها

حيث وعرض ممثل لبنان تجربة بلده في التحول إلى االقتصاد األخضر .  الحواجز غير الجمركية عن التجارة
نجح في الحد من استخدام المواد المستنفدة لألوزون، وفي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع 

ورأى ممثل .  ية، بما في ذلك التصنيع المحلي لسخانات المياه بالطاقة الشمسيةمشاريع تطوير الطاقة الشمس
هذا  مشيرًا إلى أناليمن أن إعادة التدوير هي جزء من االقتصاد األخضر مهما كانت المواد التي يعاد تدويرها، 

ملية التحول إلى االقتصاد ودعا إلى التركيز على األرياف في ع.  في المناطق اليمنية الريفيةقائم فعاًل النشاط 
االستثمار في المحاصيل المقاومة  وأشار إلى أن ،ر المناختأثر بتغّيبال بدأت فعاًلاألخضر وال سيما أنها 

وطرح .  نقل التكنولوجيا وإعادة تدوير النفاياتب علمًا بأن على الشركات أن تلتزم، هي الحل لتغيرات المناخ
بين عامي في الفترة  ة أضعافشكلة ازدياد استهالك الوقود األحفوري أربعممثل المملكة العربية السعودية م

ودعت ممثلة .  ، وتسببها بتلوث الهواء مما استدعى الترويج لبدائل تستخدم الطاقة الشمسية0262و 0221
وجيا بلدان المنطقة إلى النظر في إمكانيات االقتصاد األخضر وفي كيفية تشجيعه من خالل نقل التكنول مغربال

في قطاعات أساسية كإمدادات المياه والصرف الصحي، ومن خالل البرامج التي تستهدف المجتمعات الريفية 
 أشارت إلىو.  من خالل اعتماد ممارسات زراعية أكثر استدامة تساهم في توفير األمن الغذائي وفرص العمل
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 بادرةفرص العمل، وم كوسيلة لتوليدالخضراء المشاريع التي ينفذها بلدها في مجالي السياحة البيئية والصناعة 
الهادفة إلى ستراتيجية التحضر الخضراء او، استخدام المياهفي كفاءة ال هدف إلى تحقيقإنشاء مدينة خضراء ت

 . التخفيف من ازدحام السير من خالل إنشاء نظام السكك الحديدية فائقة السرعةو تحسين اإلدارة
 

قلقه من عدم  لكنه أبدىدم الواضح في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين وأشار ممثل مصر إلى التق -31
 لتطبيقها دوات يمكن االختيار منهااأل حزمة منيرَوج له باعتباره االقتصاد األخضر الذي  عريفاالتفاق على ت

وإذا بمفهوم جديد مفهوم التنمية المستدامة  ستيعابفالمنطقة احتاجت إلى عشرين سنة ال.  على المستوى الوطني
فال بد إذًا من الحرص على  . بديلةغير محدد يقدم إليها على أنه يسعى إلى تحقيق األهداف نفسها لكن بطرق 

جديدة على التجارة ألن بعض البلدان  ًاإضافية أو شروط ًامفهوم االقتصاد األخضر قيود ضمان أن ال يفرض
وات للحد من التبادل التجاري وزيادة تدخل القطاع الخاص في يحاول استخدام مفاهيم االقتصاد األخضر كأدبدأ 

الوفاء بااللتزامات القديمة في مجال نقل  نحوينبغي توجيه التركيز ولذلك،   .صنع القرارات االقتصادية
 . التمويل للبلدان النامية لمساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر وفيرالتكنولوجيا وت

المستدامة لكن فكرتها عن االقتصاد البيئية أن البلدان العربية ملتزمة بتحقيق التنمية التأكيد ممثل األردن  رركو
يحاول نقل الحوار المتعلق بالسياسات  02+وأبدى قلقه من أن مؤتمر ريو . األخضر ومكوناته لم تتضح بعد

 أند أككلي من خالل إشراك الصناعات الكبيرة، والعامة من مستوى االقتصاد الجزئي إلى مستوى االقتصاد ال
ل من االقتصاد البني حووتساءل عن مدى استعداد المنطقة للت.  ضروري للدفع بعملية التنميةتحرير التجارة 

السودان بأن ممثل ورد .  إلى االقتصاد األخضر في ظل النقص في التكنولوجيا واالستثمار والقدرات البشرية
ضعيفة إلجراء هذا التحول، وسيصعب عليها االنتقال إلى صناعات جديدة في إطار االقتصاد المنطقة ال تزال 

أما ممثل الجمهورية العربية السورية فاعتبر أن القطاع ذا .  األخضر إن لم تتغلب على مشاكل التلوث أواًل
القائمة على بدائل العتمد يوشجع االستثمار في األحياء الفقيرة ياألولوية هو قطاع المياه وأشار إلى أن بلده 

 . 0228منذ عام  الطاقة المتجددة في تحولها إلى االقتصاد األخضر
 

واعترض ممثل المملكة العربية السعودية على القول بتعثر النماذج اإلنمائية الحالية المطبقة في عدد  -31
فالقطاعات .  القتصاد األخضرل بعدم التوصل حتى اآلن إلى تعريف متفق عليهًا ذكرم ،من البلدان العربية
ب إلى التنمية نَسُتهي ما برحت م على أنها تدخل في إطار االقتصاد األخضر ليست جديدة وواألنشطة التي تقَد

المصطلح الجديد في غياب أي شرح لما هذا وتحفظ على استخدام .  الماضيةعشرين ال طوال السنوات المستدامة
أما ممثل اإلمارات العربية .  02+حيد الموقف العربي في مؤتمر ريونطوي عليه، مشددًا على ضرورة توي

المتحدة فاعتبر أن االقتصاد األخضر يستخدم كميات قليلة من الكربون، لذا فبلده يتخذ مبادرات بارزة للتحول 
إنشاء معايير المباني الخضراء ومعايير كفاءة الطاقة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، و اعتماد ومنهاإليه 

على غرار ما تفعله سائر  محميات للتنوع البيولوجي، وحجز الكربون وتخزينهإقامة مراكز إلعادة التدوير، و
ورأى ممثل الجزائر أن مفهوم االقتصاد األخضر ليس جديدًا وأن لكل بلد  . بلدان مجلس التعاون الخليجي

فال بد إذًا من السعي بشكل  . لتنمية المستدامةتنفيذها، وإن كانت تصب في إطار ا جاٍربرامج يعتبرها خضراء و
 على سيطرتها الكاملة علىالبلدان  في هذا االتجاه، من المهم أن تحافظو.  تدريجي إلى تحقيق المفاهيم الجديدة

واعتبر .  التنمية االقتصادية فيها أي قيود علىالتحول إلى االقتصاد األخضر  ال يفرضمواردها الطبيعية وأن 
بقائمة من اإلنجازات العربية ذات الصلة باالقتصاد  02+ر أنه من غير المالئم التوجه إلى مؤتمر ريوممثل قط
بعض المخاوف أن هناك ما يبرر ممثل فلسطين  اعتبرو.  لهذا المفهوم عريفاعتماد ت بينما لم يتم بعداألخضر 

 الثالث للتنمية المستدامة، ال بد من لكن إذا ما شمل هذا الركائز، وإلى االقتصاد األخضر من عملية التحول
االلتزام  في إطار منؤدي إلى إيجاد فرص عمل وتخفيف حدة الفقر ت األنه ةالبيئي الركيزةالتركيز على 

تحول من استخدام الديزل إلى الغاز ال ومنهامان إنجازات بلده وعدد ممثل ُع.  السياسي بالتنمية المستدامة
 .ذات الصلةقوانين الر اصدإبحاث الزراعية وخطة وطنية للمياه، وستراتيجية لألاالطبيعي، ووضع 
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ثم بدأ الخبراء اإلقليميون وممثلو المجتمع المدني بالنقاش بتوجيه من النائبة السابقة لألمينة التنفيذية  -38

لإلسكوا التي ذكرت بالهدف األساسي لالجتماع وهو توحيد الموقف من المواضيع األساسية للمؤتمر، 
بضرورة أن يشدد تقرير االجتماع على السياقين الدولي واإلقليمي عند تحديد المواقف وإصدار التوصيات، و
وشدد المشاركون على ضرورة .  التمويل الكافي لدعم التحول إلى االقتصاد األخضر الحاجة إلى في ذلك ابم

األخضر، واحترام االلتزامات الدولية اإلشارة إلى المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في مناقشة االقتصاد 
وشددت ممثلة المجموعة األساسية للمرأة على .  االنبعاثات في سياق تغّير المناخ هداف المحددة لتخفيضباأل

، ودمج قضايا الجنسين في مؤشرات التنمية 02+ضرورة إشراك المرأة في التحضيرات لمؤتمر ريو
وركز مشاركون آخرون على .  ي االقتصاد األخضر ومستفيد منهالمستدامة، وتحديد موقع المرأة كمساهم ف

ضرورة نقل التكنولوجيات الحديثة والمناسبة إلى المنطقة والنظر في تداعيات نقل التكنولوجيا النووية 
فتوقف عند آثار تغّير  (ecGGpnGerG)أما ممثل منظمة غرينبيس  . إليها (متناهية الدقةال)النانوية والتكنولوجيات 

على الموارد  ًاعتمدم يصبحية وبيعالمناخ على المنطقة آماًل أال يتسبب االقتصاد األخضر باستنزاف الموارد الط
وفي السياق نفسه، دعا ممثل المجتمعات العلمية والتكنولوجية إلى استخدام التكنولوجيات الصديقة .  النووية

تجنب استيراد ضرورة للطاقة البديلة، منبهًا إلى  ًاستداممللبيئة مبديًا قلقه من أن تصبح الطاقة النووية مصدرًا 
 .الصناعات الملوثة إلى المنطقة

 
 جتماعبدعوة المشاركين إلى تقديم مالحظاتهم خطيًا إلدراجها في تقرير االالنقاش الجلسة  مديرواختتم  -32

 . والوثائق ذات الصلة
 

 المستدامة بالتنمية السياسي االلتزام تجديد  -واو
 

حول النتائج التي أفضت إليها  بكلماتهلت مدير مكتب نيويورك للجان اإلقليمية الجلسة التي اسُت أدار -62
 الخبراءمن مشاورات المجتمع المدني في إطار التحضير لالجتماع اإلقليمي العربي، وتلتها مداخالت لفريق 

 .ة العامةضايا التي أثيرت في الجلسات السابقة وفي الجلسقُدعي للتحدث عن ال
 

الجمعية بدعم من ها تمانية نتائج جلسات تشاور المجتمع المدني التي نظموعرض ممثل جمعية البيئة الُع -66
وكان (.  0266أكتوبر /تشرين األول 62-2دبي، )برنامج األمم المتحدة للبيئة واإلمارات العربية المتحدة 
لى تجديد االلتزام السياسي بإنجاز األهداف اإلنمائية االجتماع قد دعا إلى إنشاء نظام تجاري دولي عادل، وإ

آليات مؤسسية لتسهيل مشاركة المجتمع المدني على المستويين  وضعلأللفية، وإنشاء آليات للتمويل المستدام، و
الوطني واإلقليمي، وتحسين المساءلة، وإنشاء مجلس للتنمية المستدامة، ودعم برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

وشدد على ضرورة أال يضع االقتصاد .  يز العدالة االجتماعية، وإيجاد فرص عمل، والقضاء على الفقروتعز
ع االستثمار في التعليم والعلوم، واعتماد ممارسات المحاسبة البيئية، يشجتاألخضر قيودًا على البلدان النامية، و

النقل  اعتمادع على إنشاء مبان خضراء، ويتشجالو ،األولوية للسياسات التي تدعم بدائل الطاقة المتجددة إعطاءو
 .  المستدام، وإعادة التدوير، وإعادة استخدام المياه المستعملة وال سيما في القطاع الزراعي

 
ثم عرضت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية نتائج مشاورات المجتمع المدني برعاية  -60

وقد ركز االجتماع على (.  0266أكتوبر /تشرين األول 63-60بيروت، )سكوا وزارة البيئة اللبنانية وتنظيم اإل
، القدر نفسه بما فيها قضية حقوق اإلنسان ،القضايا اإلقليمية األخرىإيالء أهمية األمن الغذائي وعلى ضرورة 

 في اندالعة والمالية وتوقف عند الربيع العربي وتأثير األزمتين الغذائي.  لتنمية المستدامةمن االهتمام المعطى ل
اعتماد نهج  ال بد منالتنمية المستدامة، و الشروط المسبقة لتحقيقالسالم واألمن من ف ،التحوالت في المنطقة



-19 -

 

شجع الحكومات على تلبية االحتياجات االجتماعية والتخفيف من خطر اندالع وي اإلنسان قائم على حقوق
الجهود على بأن تطغى االقتصاد األخضر  ية التحول إلىالسماح لعملبعدم االجتماع وأوصى .  نزاعاتال

لحد من الفقر ألنه السبب األساسي في تدهور البيئة، وبتمكين المواطنين من المشاركة في التنمية ل المبذولة
وال سيما  ،اإلدارة السليمة للموارد الطبيعيةوجب تيستحقيق التنمية المستدامة أن المستدامة مع التشديد على 

ودعا االجتماع التشاوري المجتمع الدولي إلى .  ضمان األمن الغذائي والتنمية الريفية من أجل ،ارد المائيةالمو
البروتوكوالت التي وقع عليها، كما اقترح إنشاء مجلس للتنمية المستدامة بموجب احترام التزاماته ومسؤولياته 

 .دامة مع مراعاة الخصائص اإلقليمية في تنفيذهالرصد مدى االلتزام باالتفاقات الدولية حول التنمية المست
 

تشرين  66القاهرة، )ثم استعرض ممثل الشبكة العربية للبيئة والتنمية نتائج مشاورات المجتمع المدني  -63
منظمات المجتمع المدني في المنطقة دور وكان الهدف منها تسليط الضوء على   .(0266أكتوبر /األول

الفلسطيني، وضمان  الشعبوتطرقت المشاورات إلى ضرورة دعم .  02+ريور وضرورة تمثيلها في مؤتم
وأعرب المجتمعون عن دعمهم   .في المنطقة األمن الغذائي، ومواجهة التحديات في مجالي التصحر والتحضر

ورأوا أن إنشاء مجلس .  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة دون أن يشيروا في التوصيات إلى تغيير وضعه
بالتنمية المستدامة يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المزيد من النتائج الملموسة، وأن زيادة صالحيات  متخصص

مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ولجنته الفنية يمكن أن تعزز اإلطار المؤسسي للتنمية 
 هذه المجالستبروا أن إدارة وشجعوا على إنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة واع.  المستدامة في المنطقة

وأيدوا التحول إلى االقتصاد .  الوزراء ئيسالبلد أو ر ئيستحدد نجاحها أو فشلها، واقترحوا إسناد رئاستها لر
األخضر شريطة أن يراعي الخصائص اإلقليمية، وحددوا العوائق التي تقف في وجه التنمية المستدامة وأبرزها 

 . األمية والبطالة والفقر
 

الجلسات السابقة، علق رئيس  النقاشات التي دارت فيوباالنتقال إلى مداوالت فريق الخبراء حول  -66
إلى إنشاء لجنة فنية  ادعفعلى الجلسة التي استعرضت مدى وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته  "مفهوم"موقع 

الموجهة نحو  مستدامةمؤلفة من خبراء لوضع مؤشرات واضحة تقيس التقدم المحقق في مجال التنمية ال
ولكن هناك قضايا أخرى أبرز التحديات التي تواجه المنطقة أن البطالة هي من وأشار إلى  . االقتصاد األخضر

الضمان ال سيما والوصول إلى الخدمات االجتماعية و ،كحماية حقوق العمال ال تقل أهمية عن قضية البطالة
ودعا إلى التحقق مما إذا كانت البلدان قد وفت بالتزاماتها في  . الوصول إلى المياه، والتلوث البيئيو ،الصحي

 .التنمية المستدامةتحقيق لدعم تشجيع العمل على المستوى المحلي ، وإلى "الملوث يدفع"تطبيق مبدأ 
 

على الجلسة التي في لبنان وعلق المدير الوطني للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة  -65

فدعا البلدان العربية إلى زيادة تبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة .  القضايا الجديدة والناشئة ناقشت
وإنشاء صندوق عربي لتنفيذ المشاريع على ضوء الدروس المكتسبة، مشددًا على أهمية اعتماد نهج متكامل 

سبل العيش المستدامة في المناطق وركز على ضرورة تعزيز .  نظرًا لترابط معظم التحديات ببعضها البعض
الريفية مع مراعاة دور المرأة ودور الزراعة في التنمية، داعيًا إلى دعم البحوث الزراعية والتكيف مع تغّير 

 .مصالح البلدان العربية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي وإلى ضمان تحقيق ،المناخ
 

الخليج العربي على اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة وعلق عميد كلية الدراسات العليا في جامعة  -61
الحاجة إلى إحالل التوازن بين السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاه  فأكد

 فالمنطقة تحتاج إلى إدارة سليمة من خالل مؤسسات قائمة على المشاركة والمساءلة والشفافية.  اإلنسان
الفرق بين النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية موضحًا أهمية االستناد إلى دراسة  أشار إلىو.  وافقوالت

 . المنطقةهذه لتحديد اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة في ( 0262)توقعات البيئة للمنطقة العربية 
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 إطاري تناولت االقتصاد األخضر في وعلقت النائبة السابقة لألمينة التنفيذية لإلسكوا على الجلسة الت -61

ق األهداف يحقتباستطاعة كل بلد يكون أن  أهمية ضمانالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر مشددًة على 
المسؤولية المشتركة ولكن "و "الملوث يدفع"التمسك بمبدأي أهمية اإلنمائية التي تلبي احتياجاته الخاصة، و

التمويل الكافي وأن يسهل  وفرفينبغي على المجتمع الدولي أن ي.  قتصاد األخضرعند التحول إلى اال "المتباينة
نقل التكنولوجيا لتشجيع االستثمار في مشاريع االقتصاد األخضر، كما ينبغي إنشاء صناديق خاصة لمساعدة 

زامات أو الت قبول أيالبلدان العربية  برفض خذت علمًاوأ . البلدان التي تعاني من ظروف خاصة كفلسطين
ودعت إلى إشراك المجتمع المدني والمرأة والشباب في عمليات التنمية ، مسؤوليات  ترتبط باالقتصاد األخضر

المستدامة على جميع المستويات وإلى زيادة قدرات القطاعين العام والخاص لالستفادة من الفرص التي يوفرها 
 . االقتصاد األخضر

 
فأشار ممثل الجمهورية العربية السورية إلى أن بلده .  لحكومات العربيةثم انتقل النقاش إلى ممثلي ا -68

فيهم  نأن التعليم مجاني في سوريا للجميع بم وإلىمؤشرًا للتنمية المستدامة لرصد التقدم في تحقيقها،  65اعتمد 
دة الوصول إلى المياه زيالالعمل جار  أنو ،في القضاء نهائيًا على األمية اقد نجحتن ين سوريتيمدينتأن و ،البدو

باإلضافة قبل الموافقة عليها، ُيجرى ثر الصناعات الجديدة على البيئة أل ًاتقييمأن النظيفة والصرف الصحي، و
ورأى ممثل اليمن أن المجتمع المدني شريك  . عمليات الرصد البيئي للتأكد من عدم مخالفة القوانين البيئية إلى

استدامتها المالية  ضمنتينبغي أن منظمات المجتمع المدني  لكنالمستدامة،  أساسي للحكومة في عملية التنمية
ها في أحجام ولفت ممثل األردن إلى تعدد مشاريع التنمية المستدامة وتنوع.  للمحافظة على استقاللية مواقفها

وشدد .  المجالالعربية، وإلى أن بعض الصناعات األردنية ليست مستدامة وينبغي تشجيعها في هذا  كل البلدان
ممثل العراق على دور إدارة الحكم السليمة في دعم التنمية المستدامة، واعتبر أن العواصف الرملية والجفاف 

وأعرب عن استيائه .  والتصحر من الظواهر المستجدة في المنطقة، وينبغي مواجهتها من خالل مشروع إقليمي
واقترح .  سابقةُعقدت في مؤتمرات عادة التفاوض على اتفاقات من عدم تنفيذ االلتزامات الدولية مطالبًا بعدم إ

تحسين القدرات العلمية المحدودة في المنطقة العربية من خالل تبادل الخبرات معتبرًا أن االقتصاد األخضر 
وشجع   .يمكن أن يشكل قاعدة جديدة تنطلق منها التنمية شريطة عدم فرض قيود غير ضرورية على التجارة

ع القضايا، في حين شدد ممثل المملكة العربية يسطين مشاركة المنظمات غير الحكومية في جمممثل فل
 . السعودية على عدم التذرع باالقتصاد األخضر لفرض معايير جديدة

 
ممثل شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية  شددفوانتهت الجلسة بمداخالت المجتمع المدني  -62

أعباء وتخفيف  ،التمويل الالزم لتحقيق التنمية المستدامة وفيردة الفنية ونقل التكنولوجيا وتعلى أهمية المساع
.  من حقوق اإلنسان ًاالتنمية المستدامة حق واعتبارن لتمكين البلدان من سداد ديونها، والحق في التنمية والدي

لمشكلة اإلقصاء في المنطقة وإلى توسيع ودعا ممثل الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار إلى إيجاد حل 
 .صلة بالتنمية المستدامةالمتقرارات الشاركة عند اتخاذ ممفهوم االلتزام وال

 
 
 

 الختامية والجلسة التوصيات  -زاي
 

وعرض سفير البرازيل .  لتوصيات التي خلص إليها المجتمعوناوضع مسودة للجنة الصياغة  اجتمعت -52
في البرازيل، الذي ُيعقد  02+التحضيرات العالمية لمؤتمر ريو ما وصلت إليهرز في مصر خالل الجلسة أب

ن المجتمع الدولي يرى في التعددية الطريقة األفضل لمواجهة التحديات العالمية، وأن المؤتمر يؤمن إ قالو
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المؤتمر سيركز ولفت إلى أن .  فرصة فريدة من نوعها لوضع جدول أعمال للتنمية المستدامة للعقدين المقبلين
على قضية الفقر باعتبارها التحدي األبرز الذي يواجه المجتمع الدولي، داعيًا المشاركين إلى تقديم مساهماتهم 

وشدد على .  0266 أكتوبر/تشرين األول 6في مهلة ال تتعدى للمؤتمر الوطنية واإلقليمية في الوثيقة الختامية 
اء على الفقر وعلى ضرورة استفادة البلدان من الفرص الجديدة التي أهمية تعزيز االقتصاد األخضر كأداة للقض

 . يوفرها، مع مراعاة األولويات اإلنمائية الوطنية وركائز التنمية المستدامة الثالث
 

وجرى االتفاق على توزيع  . صياغة، رفعت الجلسةالوبعد التداول بمسودة التوصيات التي أعدتها لجنة  -56
لتنمية ل مؤتمر األم المتحدةاركين في االجتماع إلبداء الرأي فيها وإرسالها إلى مكتب التوصيات على المش

.  المستدامة مرفقة بتقرير االجتماع في إطار مساهمة االجتماع التحضيري اإلقليمي العربي في الوثيقة الختامية
البيئة ولجنته الفنية وتم االتفاق على إحالة التوصيات إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون 

للمصادقة عليها على أن يستند إليها في إعداد البيان الوزاري الذي سترسله الحكومات العربية إلى مؤتمر 
 .  02+ريو

 

 تنظيم األعمال  -ثالثًا
 

 والزمان المكان  -ألف
 

 . 0266أكتوبر /تشرين األول 61و 61 يومي ،ُعقد االجتماع في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة -50
 

 االفتتاح  -باء
 

 كلمات لكل من افي جلسة االفتتاح، تلته كلمة ، ممثلة الشباب العربي،ألقت السيدة آية عبد المقصود -53
لسيد عادل فريد عبد القادر المدير باإلنابة للمكتب اإلقليمي للشرق األوسط التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ا

، والسيد ماجد عبد الفتاح عبد العزيز مندوب 02+ريوبسون المنسقة التنفيذية لمؤتمر والسيدة إليزابيث توم
، ممثاًل المجموعة 02+ريومصر الدائم لدى األمم المتحدة ونائب رئيس مكتب العملية التحضيرية لمؤتمر 

ري األمين العام المساعد براهيم التويجإاألفريقية، والسيدة ريما خلف األمينة التنفيذية لإلسكوا، والسيد محمد بن 
 .ممثاًل األمين العام السيد نبيل العربي للشؤون االقتصادية في جامعة الدول العربية

 
 المشاركون  -جيم

 
اإلسكوا وجامعة الدول العربية هي المنظمة و الهيئاتمشاركًا إلى جانب ممثلي  635حضر االجتماع  -56

وعدد ممثلي منظمات ( بلدًا 61عن ) 10مثلي الحكومات العربية وبلغ عدد م . وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
وشمل التمثيل الحكومي عددًا من الوزارات وال سيما الخارجية، .  02المجتمع المدني والمجموعات الرئيسية 

اء، والبيئة، والعمل، والشؤون االجتماعية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، والمياه، واالقتصاد، والكهرب
 .ق بهذا التقريررفقائمة المشاركين في الم تردو . والنفط، والصناعة والتجارة، والتجارة الخارجية، والزراعة

 األعمال جدول  -دال
 

 :جلساتحول المواضيع التالية التي ُخصصت لها خمس  العروض والنقاشات تمحورت -55
 
 مم الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة؛استعراض التقدم المحرز والثغرات في تنفيذ نتائج الق (أ) 
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 التحديات الجديدة والناشئة التي تعيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛  (ب) 
 اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة؛ (ج) 
 التنمية المستدامة والقضاء على الفقر؛  إطاراالقتصاد األخضر في  (د) 
 .التنمية المستدامةتجديد االلتزام السياسي ب (و) 
 

 التقييم  -هاء
 

وزع على المشاركين استبيان تقييمي لمعرفة رأيهم في مدى صلة االجتماع بالموضوع الذي تناوله،  -51
في المائة منهم لالجتماع بين الجيد  12مشاركًا على أسئلة االستبيان كان تقييم  62وأجاب  . وفعاليته، وأثره

ممتازة لتبادل المعلومات بين جيدة إلى ة منهم أن االجتماع شكل فرصة في المائ 82ورأى .  والممتاز
 81وافق و.  جيدة إلى ممتازة منالوثائق المكتوبة نوعية العروض و وضوحفي المائة  12المشاركين، وقيم 

لمتابعة، كورش عمل في مجال االقتصاد األخضر لأنشطة  على ضرورة تنظيمفي المائة من المستجيبين 
 . وأنشطة لرصد تنفيذ توصيات االجتماع 02+ريو ومواضيع

 
 الوثائق  -واو

 
 : متاحة على موقع اإلسكوا اإللكتروني عبر الرابطالمعروضة في االجتماع وثائق ال -51

http://www.escwa.un.org/information/meetingdetails.asp?referenceNum=1545E. 
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 (*)قرفالم
 

 المشاركين قائمة
 

 العربية دانبلال  -ألف
 

 ية الهاشميةاألردنالمملكة 
 

 عفانة محمد السيد
 والتطوير السياسات مدير

 البيئة وزارة
 afaneh79@yahoo.com :إلكتروني بريد

 
 الضمور صالح برق السيد
 الكرك محافظة االجتماعية، التنمية مدير

 االجتماعية التنمية وزارة
 barq_dmo@yahoo.com :إلكتروني بريد

 
 الكيالني معتصم السيد
 المستدامة التنمية قسم رئيس
 الدولي والتعاون التخطيط وزارة

 mutasim.k@mop.gov.jo :إلكتروني بريد
 utasimk@yahoo.comm 

 
 العزام عثمان محمود محمد السيد
 الدولية واالقتصادية المالية العالقات قسم رئيس
 اليةالم وزارة

 hotmail.com-mohdazzam@9 :إلكتروني بريد

 
  المتحدة العربية اإلمارات

 
  النميري محمد الدين سعد السيد

 والمياه البيئة وزير مستشار
 والمياه البيئة وزارة

 salnumairy@moew.gov.ae :إلكتروني بريد
 

 الحمادي الميرزا عبداهلل يوسف شهد السيدة
  الدولي التعاون ةمنسق
 الدولي التعاون إدارة

 والمياه البيئة وزارة
 syalhammadi@moew.gov.ae: إلكتروني بريد

 
 جاسم السويدي فضل عارف السيد
  المؤسسي التميز إدارة مدير نائب

 االجتماعية الشؤون وزارة
 arif.fadhel@gmail.com :يإلكترون بريد

 l@msa.gov.aearif.fadhe 
 

  العورالسيدة مشكان محمد 
 األمين العام

 جائزة زايد الدولية للبيئة
 dr.meshgan@zayedprize.com :بريد إلكتروني

 drmeshkan@yhoo.com 

 
 السيد خالد أحمد عمر الحاج

 بيئةلجائزة زايد الدولية لل القانونيالمستشار 
 khalid.omaer.1661@hotmail.com: لكترونيإ بريد

 
 يةتونسالجمهورية ال

 
 الحاج علي نإببن علي السيد حمادي 

 والشراكة الدولي التعاون مدير
 البيئة قطاع

 والبيئة الفالحة وزارة
 dci@mineat.gov.tn :لكترونيإ بريد

 
 السوسي الميزوني بن النوري السيد
  المستدامة والتنمية البيئة في خبير
 للبيئة التونسي المرصد مدير
 nouri.soussi@gmail.com: لكترونيإ بريد

 
 ية الديمقراطية الشعبيةالجزائرالجمهورية 

 
 كاللة شفيق محمد السيد
  الخارجية للشؤون كاتب

  المستدامة والتنمية البيئة مديرية
 الخارجية الشؤون وزارة

 k.chafik@hotmail.com :لكترونيإ بريد
 

 قادري نادية السيدة
  واالستشراف الدراسات دائرة رئيسة

  المستدامة والتنمية للبيئة الوطني المرصد
 والبيئة العمرانية التهيئة وزارة

 onedd.dg@gmail.com: لكترونيإ بريد
 

_____________ 

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني )*( 

mailto:barq_dmo@yahoo.com
mailto:arif.fadhel@gmail.com
mailto:dr.meshgan@zayedprize.com
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 السعودية العربية المملكة
 

 السيد أيسر أحمد طيب
 مستشار الطاقة والبيئة

 يةوزارة البترول والثروة المعدن
 aysar.tayeb@aramco.com: إلكتروني بريد

 
 السيد حمد العوفي

 وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون الفنية 
 وزارة التجارة والصناعة

 awfy_hamad@yahoo.com: إلكتروني بريد
 

 صيرفيسعد سالم  الباسط عبد السيد
 الوكيل المساعد لشؤون البيئة 

 البيئة مايةوح لألرصاد العامة الرئاسة
 sairafibasit@yahoo.com :إلكتروني بريد

 sairafibasit@gmail.com 
 

 عبادي بن ساهل فلمبان السيد
 المدير العام 

 اإلدارة العامة للتنمية االجتماعية المستدامة 
 البيئة وحماية لألرصاد العامة الرئاسة

 abadi_f@yahoo.com :نيإلكترو بريد
 

 العتيق العزيز عبد السيد
 الدولي التعاون مساعد مدير عام

 االجتماعية الشؤون وزارة
 m30300@yahoo.com :إلكتروني بريد

 gdicd@mosa.gov.sa 
 

 اليحيى براهيمإ عبدالرحمن يحيى السيد
 باحث اقتصادي

 والتخطيط داالقتصا وزارة
 alyahya_yahya@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 السيدة سامية البوق

 ةإدارة الجودة البيئي ةمدير
 وزارة الدفاع والطيران

 s_alboog@hotmail.com: إلكتروني بريد
 

 السودانجمهورية 
 

 مبروك محمد العزيز عبد السيد
  الخارجية التجارة عام مدير

 الخارجية التجارة وزارة
 mohmutaz@yahoo.com :إلكتروني دبري

 
 مكي عثمان ميرغني مكي السيد
  الدولي التعاون عام مدير

 وزارة التعاون الدولي
 dindrawi@hotmail.com :إلكتروني بريد

 Mekki.osman@yahoo.com 
 

 السورية العربية الجمهورية
 

 سليقة إسماعيل مروان السيد
 واإلحصاء  التخطيط لشؤون المساعد المدير
  الدولي والتعاون التخطيط مديرية
 البيئة لشؤون الدولة وزارة

 drmarwan05@yahoo.com: إلكتروني بريد
 

 تفاحة أيهم السيد
  التخطيط مدير معاون

 والتعاون الدولي مديرية التخطيط 
 البيئة لشؤون الدولة وزارة

 aihamtfaha@yahoo.com :إلكتروني بريد
 

 براهيمإالسيد محمد حاج 
 ر أولسكرتي

 مصرسفارة الجمهورية العربية السورية في 
 aleppo75@yahoo.com :إلكتروني بريد

 
 السيد محمد عنفوان النائب

 مستشار
 في مصر سفارة الجمهورية العربية السورية

 onfouan@yahoo.com :إلكتروني بريد
 

 العراقجمهورية 
 

 العجرش بدر صلبي سعاد السيدة
 الماليةو اإلدارية الدائرة عام مدير

 االجتماعية والشؤون العمل وزارة
 molsaia2004@yahoo.com :إلكتروني بريد

 Planning.molsa@yahoo.com 
 
 
 

mailto:sairafibasit@yahoo.com
mailto:m30300@yahoo.com
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 (تابع) العراقجمهورية 
 

 الرزاق عبد نبيل السيد
 المستدامة التنمية قسم مدير
 والمحلية اإلقليمية التنمية دائرة

 التخطيط وزارة
 o.comnabeelhumadi@yaho: إلكتروني بريد

 
 أحمد حنون جاسم عجرش السيد

 مسؤول وحدة مراقبة نوعية الهواء/معاون فيزياوي
 مديرية بيئة البصره

 وزارة البيئة
 ahmedhennon@yahoo.com: إلكتروني بريد

 
 السيد هادي حمدي مهدي

 رات المناخيةمسؤول الوحدة الوطنية للتغّي
 وحدة الهواء والتغيرات المناخية

 وزارة البيئة
 hadi34_2006@yahoo.com: إلكتروني دبري

 
 السيد علي عبد الحسين كاظم

 مهندس في الوحدة الوطنية للتغيرات المناخية
 قسم مراقبة نوعية الهواء والضوضاء

 وزارة البيئة
 alikadhum98@yahoo.com :إلكتروني بريد

 Suzan_banna@yahoo.com 
 

 السيد رزاق سلمان مشكور الموسوي
 سكرتير ثان

 قسم البيئة مدير
 وزارة الخارجية

 razaq752003@yahoo.com: إلكتروني بريد
 

 مانُع سلطنة
 

 البلوشييوسف السيد حسين 
 مدير إعداد الخطط التنموية

 المديرية العامة للتخطيط التنموي
 وزارة االقتصاد الوطني

 hussain3822@yahoo.com: إلكتروني بريد
 

 السيدة سعاد بنت محمد الفاضل
 ئرة التعاون الفنيمديرة دا

 وزارة االقتصاد الوطني
 suadfadhel61@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 

 العبيداني عبداهلل بن سعيد بن صالح السيد
 اإلنمائية الموازنة دائرة مدير

 التنموي للتخطيط العامة المديرية
 الوطني االقتصاد وزارة

 salobd@hotmail.com: إلكتروني بريد
 

 الكنديبن عبداهلل عيد سبن السيد راشد 
 موارد المياهدارة إمساعد مدير عام 

 شؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية
 وزارة البلديات اإلقليمية وموارد المياه

 kindras123@hotmail.com: إلكتروني بريد
 

 الغطريفيبن سعد مسالم السيدة غالية 
 البيئة والتنمية المستدامة باإلنابةدائرة  ةمدير
 ات البيئيةياالتفاقمتابعة  قسم

 يةشؤون المناخالوزارة البيئة و
 umkhalid100@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 اإلسحاقي سعاد السيدة

 بيئية مخططة
 الوزير مكتب
 المناخية والشؤون البيئة وزارة

 suad.meca@gmail.com: إلكتروني بريد
 

 السالمي بنت موسىالسيدة موزه 
 مفتشة بيئية
 اقبة عمليات التلوثمركز مر

 وزارة البيئة والشؤون المناخية
 Muzan23@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 لغافريبن حمد االسيد علي 

 مساعد رئيس الهيئة للعالقات الدولية واإلعالم
 الهيئة العامة للكهرباء والمياه

 ali.ghafri@paew.gov.om :إلكتروني بريد
 

 فلسطين
 

 حانسم حسن مصطفى زغلول السيد

  والتخطيط السياسات عام مدير

  والتخطيط للسياسات العامة اإلدارة

 البيئة جودة سلطة
 zaghloulsamhan@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 شنار حافظ سماعيلإ حازم السيد
 مساعد وكيل

 الوطني االقتصاد وزارة
 hazemsh@met.gov.ps: إلكتروني بريد
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 (تابع) فلسطين
 

 ممدوح سلطان السيد
 بلوماسيد

 المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية
 mamdouhpass@hotmail.com :إلكتروني بريد

 
 صوالحه أسعد محمود أيمن السيد
 الوزير ديوان عام مدير

 االجتماعية الشؤون وزارة
 aymansawalha69@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 قطردولة 

 
 السيد علي محمد النعمة

 ائي عالقات دولية خصأ
 وزارة البيئة

 amnaama@moe.gov.qa: إلكتروني بريد
 

 ناصر البطحا المريالسيد عبد الهادي 
  المنسق الوطني التفاقية التغير المناخي

 . اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ

 وزارة البيئة
 .qaanmarri@moe.gov: إلكتروني بريد

 
 مقارحالسيد راشد حمد ال

 المحلل التخطيطي لألعمال 
 إدارة استراتيجيات المشاريع البيئية

 قطر للبترول
 meqarih@qp.com.qa: إلكتروني بريد

 
 الكويتدولة 

 
 المزعل سلطان محمد سلطان فيصل السيد
 الدولية المنظمات/خارجية عالقات باحث
 المالية وزارة

 canto1k@hotmail.com: إلكتروني بريد
 

 الجسمي هسار السيدة
 إدارة المنظمات الدولية/اقتصادية باحثة

 المالية وزارة
 hotmail.com-saras@85 :إلكتروني بريد

 Saray85@live.com 
 

 

 

 

 اللبنانية الجمهورية
 

 يموت لينة السيدة
 باإلنابة البيئي التوجيه مصلحة ةرئيس

 البيئة وزارة
 l.yamout@moe.gov.lb: إلكتروني بريد

 
 جودة أبو يزلو ماري السيدة
 ومدنية ةمعماري ةمهندس
 نمائيةواإل االقتصادية الوحدة

مشروع برنامج األمم المتحدة : تعزيز قدرات صنع القرار
 اإلنمائي

 الوزراء مجلس رئاسة
 maboujaoude@pcm.gov.lb: إلكتروني بريد

 
 الغاوي رونلد السيد

 والبرمجة التخطيط/ميكانيك مهندس
 عمارواإل نماءاإل مجلس

 ronaldg@cdr.gov.lb: إلكتروني دبري
 

 السيد علي يعقوب
 مدير

 المركز اللبناني لإلنتاجية النفطية
 ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في غربي آسيا

 cpc.net-ali.yaacoub@lebanese :إلكتروني بريد

 
 العربية مصر جمهورية

 
 الدين جمال إيهاب حمدأ السيد
 المستدامة والتنمية البيئة ونؤلش رجيةالخا وزير مساعد نائب

 الخارجية وزارة
 ahmed.gamaleldin@mfa.gov.eg :إلكتروني بريد

 
 السيد تامر جمال شاهين

 ون البيئة والتنمية المستدامةؤش/سكرتير ثان
 وزارة الخارجية

 tamer.shaheen@mfa.gov.eg :إلكتروني بريد
 

 شعيب ماجدة السيدة
 البيئة اقتصاديات إدارة ةمدير

 البيئة ونؤلش الدولة وزارة

 magda_shouieb@hotmail.com :إلكتروني بريد
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 (تابع) العربية مصر جمهورية
 

 السعيد صالح محمد السيد
 مستشار بجهاز شؤون البيئة

 رئيس األمانة الفنية
 اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة

 البيئة ونؤلش الدولة وزارة
 d1@yahoo.commelsai :إلكتروني بريد

 
 خليل سيد محمد السيد

 األفريقي العربي التعاون مستشار
 البيئة ونؤلش الدولة وزارة

 
 حسنين بكر أبو السيد
 واألفريقي العربي التعاون منسق/المؤتمرات مدير

 البيئة ونؤلش الدولة وزارة
 abubakrhamdi@yahoo.com :إلكتروني بريد

 
 زيالعزا السيد حسن محمود سامية السيدة
 والمواصفات الجودة ةاستشاري/ةسابق ةفني ةمدير

 والمسؤولية والبيئة الجودة لنظم القومية اللجان عضو
 المجتمعية

 والجودة المواصالت هيئة
 smazazy@yahoo.com: إلكتروني بريد

 يةالمغربالمملكة 
 

 وانزار فوزية السيدة
 للبيئة الوطني المجلس كتابة مصلحة، ةرئيس
 توقعوال التخطيط قسم

 البيئة قسم: والبيئة للمياه الدولة كتابة
 fouziamentak@yahoo.fr: إلكتروني بريد

 
 يةاليمنالجمهورية 

 
 المتوكل يحيى يحيى السيد
 سابقًا تجارةالو صناعةال وزير
 yyalmutawakel@yahoo.com: إلكتروني بريد

 
 الحمادي قائد محمد أمين السيد

لإلنتاج ق الوطني المنس/مدير عام المتابعة والتقييم
 واالستهالك المستدام

 الهيئة العامة لحماية البيئة 
 وزارة المياه والبيئة

 alhmadi_albory@yahoo.com: إلكتروني بريد
 
 
 

 
 أخرىبلدان   -باء

 
 البرازيل

 
 سيزاريو ميالنتونيو نيتو السيد

 سفير البرازيل لدى مصر

 
 
 

 
 يةدولالقليمية واإل منظماتال  -يمج

 
 المغرب/منظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدينال
 

 السيد صالح موسى الجغداف
 وزير مفوض

 مدير المكتب اإلقليمي للمنظمة
 مصر
 jaghdaf@yahoo.co.uk :لكترونيإبريد 

 aidmoroc@yahoo.com 
 

 مصر/المنظمة العربية للتنمية اإلدارية
 

 السيد عبد الرحيم عالم
 لفني على الجوائزرئيس االستشارات، المشرف ا

 "إدارة"رئيس تحرير مجلة 
 aallam@arado.org.eg :لكترونيإبريد 

 arado@arado.org.eg 

 مصر/األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
 

 السيد تامر أبو غرارة 
 مدير إدارة المشروعات والبرامج الدولية

 المركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث
 tam3210@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 السيد هشام الزين

 رئيس البرامج
 المركز اإلقليمي للحد من مخاطر الكوارث

 ezzine@hotmail.com: بريد إلكتروني
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 مصر/البنك العربي األفريقي الدولي
 

 داليا عبد القادر السيدة
 نائبة المدير العام

 رئيسة قطاع التسويق واإلعالم
 المحلية لالتفاق العالميعضو في الشبكة 

 dkader@aaib.com: إلكتروني بريد
 

 مكتب مصر/اتحاد المصارف العربية
 

 السيد عمر أحمد سنا
 مسؤول الشؤون المالية واإلدارية

 egypt@uabonline.org-omar: إلكتروني بريد
 

 مصر(/سيداري)مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا 
 

 السيد حسام عالم
 دير اإلقليمي لبرنامج القطاعات االستراتيجيةالم

 hallam@cedare.int :إلكتروني بريد
 

 السيدة شيرين خالف
 مديرة برامج

 cherine.kallaf@gmail.com :إلكتروني بريد
 

 السيد طارق الباز
 مستشار

 elbaztarek@gmail.com: إلكتروني بريد
 

 المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
 الجمهورية العربية السورية/(إيكاردا)

 
 مشلب حسن السيد

 الوطني المدير
 لبنان
 h.machlab@cgiar.org: إلكتروني بريد

 
 السيد عاطف سويلم

 مختص في إدارة المياه
 البرنامج اإلقليمي لوادي النيل وجنوب صحراء أفريقيا

 مصر
 a.swelam@cgiar.org: إلكتروني بريد

 
 الكويت/البحرية البيئة مايةلح قليميةاإل المنظمة

 
 الموسوي ليلىالسيدة 

 ةعلمي ةمستشار
 l.almusawi@ropme.org: إلكتروني بريد

 الكويت/(أوابك)منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
 

 السيد سمير محمود القرعيش
 مدير إدارة الشؤون الفنية

 s_kareish@yahoo.com :إلكتروني بريد
 orgskareish@oapecorg. 
 

 عبد الكريم خضر عبد اهلل عايد السيد
 خبير اقتصادي 

 aayed60@yaoo.com :إلكتروني بريد
 

 تونس/الهيئة العربية للطاقة الذرية
 

 السيد أحمد رشاد قاسم
 رئيس قسم علوم الحياة والبيئة

 ahmedaboghadeer@hotmail.com: إلكتروني بريد
 

  في مجال اتوالخبر المعلومات لتبادل اإلقليمية الشبكة
 في دول المشرق والمغرب الصلبة النفايات إدارة

 تونس(/نت ـ سويب)
 

 جوي جدام ةالسيد
 ةالفني ةالمنسق
 net.org-joy.jadam@sweep: إلكتروني بريد

 
ecGGpnGerG العالم العربي 

 
 موران كالسيد دوميني

 منسق مشروع العالم العربي
 تركيا
 rgdmoran@greenpeace.o: إلكتروني بريد

 
 السيدة رئيفة مكي

 مسؤولة اإلعالم في العالم العربي
 لبنان
 rmakki@greenpeace.org: إلكتروني بريد

 
مكتب اإلمارات العربية  - الصندوق الدولي للرفق بالحيوان

 المتحدة
 

 السيدة هادية بكار
 مستشارة للشرق األوسط

 hbaccar@ifaw.org :إلكتروني بريد
 aaljabi@ifaw.org 
 

 اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن  الهيئة
 

 السيد ماهر عبد العزيز عامر
 منسق برنامج التنوع البيولوجي والمحمّيات

maher.amer@persga.org: إلكتروني بريد
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 حكوميةالمنظمات غير ال  -دال
 
 مصر/بيئية فاقآ
 

 السيد محمد التفراوتي
 ed@gmail.comtafraouti.mohamm :إلكتروني بريد

 Contact@marocenv.com 
 

الجمعية المصرية  منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية
 مصر/للحقوق الجماعية

 
 السيد عبد المولى عطية

 باحث في مجال البيئة والتنمية
 abdelmawla.ismail@gmail.com: إلكتروني بريد

 
 مصر(/رائد) الشبكة العربية للبيئة والتنمية

 
 عدلي الدين مادع السيد

 العام المنّسق

 e.adly@raednetwork.org :إلكتروني بريد
 eadly@hotmail.com 
 

 السيد عبد اهلل الحجاوي
 مدير عام شؤون البيئة

 elhegawy1949@hotmail.com: إلكتروني بريد
 

 األردنية البيئة جمعية
 

 الخطاري محمد سيد خليل السيد
 رئيس اللجنة العلمية

 ة موارد األراضي والبيئةأستاذ في إدار
 جامعة األردن

 khattari@ju.edu.jo: إلكتروني بريد
 

 السيد عماد الدباس
 مستشار أبنية خضراء

 arch_imad@yahoo.com: إلكتروني بريد
 

 لبنان/جمعية نافذة إلى البيئة
 

 السيدة هيام عفيف كريدية
 رئيسة الجمعية

 (رائد)منسقة وطنية للشبكة العربية للبيئة والتنمية 
 hiamkreidieh@yahoo.fr: بريد إلكتروني

 
 
 

 لبنان/حدود بال تنمية جمعية
 

 الصديق قاسم السيد
 الجمعية رئيس نائب
 kelsaddik@gmail.com: إلكتروني بريد

 
 لبنان/والتنمية إنسان للبيئة جمعية

 
 السيدة ماري تريز مرهج

 جمعيةرئيسة ال
 mtseif4@hotmail.com: إلكتروني بريد

 
 لبنان/للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات كةشب
 

 الصمد عبد زياد السيد
 التنفيذي المدير

 ziadas@gmail.com :إلكتروني بريد
 abdel.samad@annd.org 
 

 داغر خليل السيد
 وحدة البرامج/باحث مساعد

 khalil.dagher@annd.org: إلكتروني بريد
 

 فلسطين في البرية الحياة جمعية
 

 عماد األطرش السيد
 المدير التنفيذي

 imadatrash2000@gmail.com :إلكتروني بريد
 pal.org-pwls@wildlife 
 
 المغرب/الجمعوي لفضاءا
 

 السيد محمد أسعادي
 اإلداري المجلس عضو

 عضو في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
 sadysamy@yahoo.fr :إلكتروني بريد

 
 يةالُعمان البيئة جمعية

 
 مهدي متواني السيد

 نائب الرئيس
 mehdi.jaaffar@gmail.com: إلكتروني بريد
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 السودان/المبادرة البيئية للتنمية المستدامة
 

 حنان األيمن المّدثر ةالسيد
 رئيسة

 hanan_muddathir@yahoo.co.uk :بريد إلكتروني
 Environmental.initiative@gmail.com 
 

نمية المستدامة بيزرت جمعية حماية البيئة والت
(APEDDUB)/تونس 

 
 نجوى بوراوي ة السيد

 رئيسة الجمعية
 المكتب التنفيذي
 najwa_bourawi@yahoo.fr: بريد إلكتروني

 
 جمعية البحرين النسائية

 
 جهاد جعفر محمد علي ةالسيد

 عضو مجلس اإلدارة
 عضو برنامج المواطنة البيئية 

 "رائد"منسقة 
 hotmail.com-jehad@70: بريد إلكتروني

 مصر/الكبار وتعليم األمية لمحو العربية الشبكة
 

 نجم سهام السيدة
 ةاألمين

 women_society@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 02+ريو/للنساء التوجيهية اللجنة
 

 أحمد محمد يسري ةالسيدة هال
 الريفي االجتماع علم قسم ةرئيس

 "رائد/"الصحراء بحوث ة فيمستشار
 halayousryy@hotmail.com :نيبريد إلكترو

 halayousry@gmail.com 
 

 مصر/والتنمية المرأة جمعية
 

 الدين نور محمود عايدة السيدة
 دارةاإل مجلس ةرئيس
 والطفل المرأة قضايا في ةمدرب
 ة في التنميةواستشاري ةخبير

aida_noureldin@yahoo.com: بريد إلكتروني

 
 المؤسسات األكاديمية  -هاء

 
 وزارة التعليم العالي/اإلسكندرية جامعة

 
 ة بشرى سالمالسيد

 أستاذة علوم البيئة

 boshra.salem@dr.com :بريد إلكتروني
 

 اإلسكندرية مكتبة
 

 ة هدى محمود صالح الدين أحمد الميقاتيالسيد
 مديرة مركز القبة السماوي العلمي

 hoda.elmikaty@bibalex.org :بريد إلكتروني
 

 اإلسكندرية جامعة
 

 أحمد حسام الدين حسن علي السيد
 أستاذ هندسة البيئة

 ahhossam@yahoo.com :بريد إلكتروني
 

 األميركية في بيروت الجامعة
 

 كريم مقدسي السيد
 أستاذ مشارك

 edu.lb-km18@aub :بريد إلكتروني

 المؤسسات العلمية  -واو
 

 السعودية العربية المملكة/لألبحاث الخليج مركز
 

 الرؤوف عبد محمد السيد
 مدير برنامج أبحاث البيئة

 Heinrich Bollمستشار في مؤسسة 

 mhdraouf@yahoo.com: بريد إلكتروني
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 قطاع األعمال  -زاي
 

 الجمعية المصرية لشباب األعمال
 

 عمر حسين صبور السيد
 دارة اإلرئيس مجلس 

 المنتدب اإلدارة مجلس عضو
 يالسياح للتعمير ريزورتس أورينتال

 osabbour@orientalresorts.com.eg: بريد إلكتروني
 
 

 المركز المصري لمسؤولية الشركات
 

 أشرف جمال السيد
 المدير التنفيذي
 agamal@eiod.info :بريد إلكتروني

 
 ة دينا موسىالسيد

 مسؤولة عن الشبكة المحلية لالتفاق العالمي
dina@eiod.info :بريد إلكتروني

 
 اباألطفال والشب  -حاء

 
 مصر/الشباب العربي

 
 اآلنسة آية عبد المقصود

 ممثلة عن الشباب العربي

 
 
 
 

 
 منظمات األمم المتحدة  -طاء

 
مكتب العملية التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية 

 نيويورك/المستدامة
 

 السيد ماجد عبد الفتاح عبد العزيز
 نائب رئيس المكتب ممثاًل للمجموعة األفريقية

 ب مصر الدائم لدى األمم المتحدةمندو
 magedabdelaziz@yahoo.com :بريد إلكتروني

 
 نيويورك/واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة

 
 ومسونط ثإليزابي السيدة
 02+ريو لمؤتمر ةالتنفيذي ةالمنسق

 henriettaelizabeth.thompson@un.org :بريد إلكتروني
 

 ين كاربنتييهل شانتال السيدة
 الرئيسية المجموعات برنامج ةمنسق
 المستدامة التنمية شعبة

 carpentier@un.org: بريد إلكتروني 
 

 هاملين توماس السيد
 أقاليمي مستشار

 والطاقة المياهو المناخ روتغّي والنقل الطاقةقسم 
 االستراتيجياتو

 المستدامة التنمية شعبة
 hamlin@un.org: بريد إلكتروني

 

 دة اإلقليمية في نيويوركمكتب لجان األمم المتح
 

 نور وعمر السيد
 مكتبال مدير

 nour@un.org: بريد إلكتروني
 

 لشرق اإلقليمي المكتب - منظمة الصحة العالمية
 األردن/المتوسط

 
 السيد باسل اليوسفي

 مدير المركز اإلقليمي ألنشطة صحة البيئة 
 alyousfia@ceha.emro.who.int :بريد إلكتروني

 o.who.intceha@ceha.emr 
 

 -( اليونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 مصر/المكتب اإلقليمي

 
 السيد محمد أحمد حزام العوه

 مسؤول برنامج البيئة وعلوم األرض
 m.alaawah@unesco.org: بريد إلكتروني

 
 السيد نزار حسن

 والتكنولوجيا العلوم وحدة رئيس
 esco.orgn.hassan@un: بريد إلكتروني
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 للدول اإلقليمي المكتب - اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
 مصر/العربية

 
 عويجان مروان السيد

 المناخ رتغّي لسياسات قليمياإل مستشارال
 Marwan.owaygen@undp.org: بريد إلكتروني

 
 السيدة ديما الخطيب

 موظفة برامج
 نيويورك

 Dima.alkhatib@undp.org :بريد إلكتروني

 
 كينيا/للمستوطنات البشريةنامج األمم المتحدة بر
 

 السيدة كريستين شلوسر
 قسم النقل الحضري ةرئيس
 البشرية المستوطنات تمويل شعبة

 Christian.Schlosser@unhabitat.org: بريد إلكتروني
 

 األعور فرج السيد
 برنامج مدير

 المياه مجال في العاملة المؤسسات لشراكات العالمي التحالف
 awar@unhabitat.org-faraj.el: يد إلكترونيبر
 
 لبنان/اإلنسان لحقوق المتحدة ألممالسامية ل مفوضيةال
 

 عزام فاتح السيد
 والخليج األوسط للشرق اإلقليمي الممثل

 fazzam@ohchr.org: بريد إلكتروني

 لبنان/العالمية البيئة مرفق - نمائياإل المتحدة األمم برنامج
 

 ملكي عدنان السيد
 وطنيال منسقال

 الصغيرة المنح برنامج
 adnanm@unops.org: بريد إلكتروني

 
 والبيئة بالمياه المعنية الدولية الشبكة - المتحدة األمم جامعة

 اإلمارات العربية المتحدة/والصحة
 
 صالح وليد لسيدا
 قليمياإل منسقال

 salehw@inweh.unu.edu: بريد إلكتروني
 

 اللبناني المركز - الصناعية يةللتنم المتحدة األمم منظمة
  األنظف لإلنتاج

 
 علي يعقوب السيد
 المركز مدير

 لبنان
 cpc.net-ali.yaacoub@lebanese: بريد إلكتروني

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الخبراء  -ياء
 

 إبراهيم عبد الجليلالسيد 
  التقنية العليا كلية الدراسات عميد نائب
 البيئية اإلدارة برنامج مدير

 العربي الخليج جامعة
 البحرين

 ebrahimas@agu.edu.bh: بريد إلكتروني
 

 السيد وليد خليل الزباري
 عميد كلية الدراسات العليا في إدارة الموارد المائية 

 جامعة الخليج العربي
 البحرين

 waleedkz@gmail.com: بريد إلكتروني
 
 
 

 السيدة ديانا برنسون
 برنامجمديرة 

 التكنولوجيا والتركيزات وديفريق العمل المعني بالتح
 كندا

 diana@etcgroup.org: بريد إلكتروني
 

 حجازي أنهار السيدة
 لإلسكوا التنفيذي ألمينة لسابق ةنائب

 اإلسكوا في واإلنتاجية المستدامة التنمية لشعبة ة سابقةمدير
 مصر

 anharhegazi@gmail.com :بريد إلكتروني
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 حسين أباظةالسيد 
رة واالقتصاد في برنامج األمم المتحدة مدير سابق لفرع التجا

 للبيئة
 مصر

 Hussein.m.abaza@gmail.com :بريد إلكتروني
 

 منصوريال أسامه السيد
 مكة منطقةب والتخطيط االقتصاد وزارة فرع عام مدير

  المكرمة
 02+ريومؤتمر ل لإلعداد الوطنية اللجنة عضو

 وزارة االقتصاد والتخطيط
 ةالسعودي العربية المملكة

 dr_o_h_m@yahoo.com: بريد إلكتروني

 محمود الرحمن عبد طالب أبي بن علي السيد
 العالمية التجارة منظمة قضايا أول، اختصاصي

 للتنمية اإلسالمي البنك
 السعودية العربية المملكة

 gindi@isdb.org: بريد إلكتروني
 

 سمير العيطة السيد
 "مفهوم" موقعرئيس 
 ديبلوماتيك لوموند من ةالعربي النشرة تحرير رئيس

 العرب االقتصاديين منتدىرئيس 
 الجمهورية العربية السورية

 aita@mafhoum.com :بريد إلكتروني
 Samir.aita@mondediplo.com 

 
 التغطية اإلعالمية  -كاف

 
 للبنان واألردن والكويت وسوريا لإلعالم المتحدة األمم مركز

 لإلعالم المتحدة األمم دائرة
 

 بهاء القوصي السيد
 مدير المركز

 لبنان
 elkoussy@un.org: بريد إلكتروني

 
 مريم سليمان السيدة
 إعالمية ةمساعد

 لبنان
 sleiman2@un.org: بريد إلكتروني

 
International Institute for Sustainable Development 

(IISD 
 
Mr. IepeKrop ”emGK  semoJ eocGG aL 

Director 

IISD Reporting Services 

Earth Negotiations Bulletin 

United States of America 

E-mail: kimo@iisd.org 
 
Ms. Leila Mead 

Consultant 

Earth Negotiations Bulletin 

United States of America 

E-mail: leilamead@hotmail.com 
 
Ms. Olivia Pasini 

Writer 

Earth Negotiations Bulletin 

Italy 

E-mail: Olivia@iisd.org 

Mr. Simon Wolf 
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 مصر/جريدة المال

 
 عمرو عبد الغفار السيد

 مراسل اقتصادي
 amro.reports@gmail.com: بريد إلكتروني

 
 وليد عبد الخالق السيد

 مصّور صحافي
 wl2018@yahoo.com: بريد إلكتروني

 
 محمد مجدي السيد

 اد وأسواقمحّرر اقتص
 mohamed_magdy49@yahoo.com: بريد إلكتروني

 
 مصر/جريدة العالم اليوم

 
 أميمة مجدي ةالسيد

 صحافية
 omo82_@hotmail.com :بريد إلكتروني

 omaima.sahbel@gmail.com 
 

 مصر/وزارة اإلعالم/اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
 

 مي الشافعي ةالسيد
 الشبكة الرئيسية/مذيعة أولى

 ة المصريةاإلذاع
 elzaman2003@yahoo.com: بريد إلكتروني
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 مصر/جريدة صوت األمة
 

 مروى مهّند إبراهيم ةالسيد
 القسم السياسي/محررة صحافية

 marwa_2006499@yahoo.com: بريد إلكتروني
 

 مصر/النبأ الوطني
 

 وليد عبد الخالق محمد السيد
 مصّور صحافي-

 mmoheemd@yahoo.co-walid: بريد إلكتروني
 
 

 مصر/والتنمية للبيئة اإلعالمي العربي المنتدى
 

 رندة فؤاد ةالسيد
 صحافية

 randafouad@link.net :بريد إلكتروني
  media.org-Randa.fouad@amfed 
 

 المغرب/الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة
 

 زهور حميش الوسيط ةالسيد
 إعالمية

 zouhourtv@gmail.com :بريد إلكتروني
  eur@snrt..malemediat 

 
 ةممنِظجهات الال  -الم

 
 مصر/جامعة الدول العربية

 
 السيد محمد بن إبراهيم التويجري

 األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية 
 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني

 

 السيدة سيما بحوث
 األمينة العامة المساعدة لقطاع الشؤون االجتماعية

 ahous1@gmail.comsb :بريد إلكتروني
 socculture.sector@las.int 

 
 السيدة فاطمة المالح

 مستشارة األمين العام لقضايا تغّير المناخ
  f_elmallah@hotmail.com: بريد إلكتروني

 

 السيد جمال الدين جاب اهلل

 مدير إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة 
 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني

 
 يدة شهيرة حسن وهبيالس

 رئيسة التنمية المستدامة والتعاون البيئي الدولي
 إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

 envsusdev.dept@las.int :بريد إلكتروني
 Environment.dept@las.int 
 

  مالسيدة إيناس عبد العظي
 إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

 قطاع االقتصاد
 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني

 
 

 السيدة إيمان محمد حسن
 إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة 

 قطاع االقتصاد
 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني

 

 السيد وليد السيد العربي
 إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

 قطاع االقتصاد
 usdev.dept@las.intenvs: بريد إلكتروني

 

 السيدة ياسمين طعيمة
 إدارة البيئة واإلسكان والتنمية المستدامة

 قطاع االقتصاد
 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني

 

 السيدة سمر فائق أحمد بدير
 مكتب اإلدارة العامة

 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني
 

 السيدة سناء عمر أحمد
 امةمكتب اإلدارة الع

 envsusdev.dept@las.int: بريد إلكتروني

 
المكتب اإلقليمي لغرب  - للبيئة المتحدة األمم برنامج
 البحرين/آسيا

 
 عادل فريد عبد القادر السيد
  باإلنابةالمكتب مدير 

 Adel.Abdelkader@unep.org: بريد إلكتروني
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المكتب اإلقليمي لغرب  -للبيئة  المتحدة األمم رنامج
 (تابع) بحرينال/آسيا

 
 شهري بو فريد  السيد

 للتكنولوجيا والصناعة واالقتصاد قليميإ مسؤول
 fareed.bushehri@unep.org :بريد إلكتروني

 fareedo@gmail.com 
 

 ة ميالني هاتشنسنالسيد
 برامج  ةموظف

 Melanie.Hutchinson@unep.org: بريد إلكتروني
 

نولوجيا والصناعة شعبة التك –للبيئة  المتحدة األمم برنامج
 فرنسا/واالقتصاد

 
 السيد مصطفى كمال غية

 مدير باإلنابة
 وحدة الخدمات االستشارية لالقتصاد األخضر

 Moustaphakamal.gueye@unep.org: بريد إلكتروني
 

شعبة القانون البيئي واالتفاقيات  –للبيئة  المتحدة األمم برنامج
 كينيا/البيئية

 
 السيدة كالريس ويلسون

 فة برامجموظ
 شعبة القوانين واالتفاقات البيئية

 مكتب نيروبي
 clarice.wilson@unep.org: بريد إلكتروني

 
 (اإلسكوا) اآسي لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 
 كريم خليل السيد

  ةالتنفيذي ةألمينالمساعد الخاص ل
 khalil31@un.org: بريد إلكتروني

 
 
 
 
 

 مجدالني رلى السيدة
 واإلنتاجية المستدامة التنمية شعبة ةمدير

 majdalani@un.org: بريد إلكتروني
 

 شرفان شوشاني كارول  السيدة
 المائية الموارد قسم ةرئيس
 واإلنتاجية المستدامة التنمية شعبة

 chouchanicherfane@un.org :بريد إلكتروني
 

 صادق طارق السيد
 (المناخ تغّير) أول اقتصادي موظف

 واإلنتاجية المستدامة التنمية ةشعب
 sadekt@un.org: بريد إلكتروني

 
 مسيانو ريكاردو السيد

  أول اقتصادي موظف
 اإلنتاج قطاعات قسم
 واإلنتاجية المستدامة التنمية ةشعب

 mesiano@un.org :بريد إلكتروني
 ricmes@hotmail.com 
 

 ميسا يوسف السيدة
 برامج ةوظفم

 تخطيط البرامج والتعاون الفنيشعبة 
 youssef8@un.org: بريد إلكتروني

 
 البابا جنى السيدة
 ثفي البحو ةمساعد

 اإلنتاج قطاعات قسم
 واإلنتاجية المستدامة التنمية ةشعب

 baba@un.org: بريد إلكتروني
 

 وهبه ريتا السيدة
 ثة في البحومساعد

 اإلنتاج قطاعات قسم
 واإلنتاجية المستدامة التنمية ةشعب

 un.orgwehbe@ :بريد إلكتروني
 
 

 
 


