
 

 

 

 

 

 
للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي  للمنتدى العربي حول قضايا البيئة والموارد الطبيعيةاإلقليمي االجتماع التحضيري 

  2018الرفيع المستوى 
  2018نيسان/أبريل  12و 11

 مصر -القاهرةمقّر جامعة الدول العربية، 
  

 االجتماع برنامجمسودة 
 2018نيسان/أبريل  11اليوم األول: 

 9:30 – 9:00 التسجيل

  االفتتاح
  

 كلمات ترحيبية لمنظمي االجتماع: -

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

  ، االسكواباإلنابة الغذاء والبيئةرئيس قسم سياسات السيد محمد الحمدي، 

 ، األمم المتحدة للبيئةكفاءة المواردإقليمي ل مسؤول، د فريد بوشهريالسي

 

 التعريف بالمشاركين -

 

 لبرنامج االجتماععرض للخلفية و -
  السيد محمد الحمدي، رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة باإلنابة، االسكوا

 

لقضايا البيئية الرئيسية األربعة المدرجة في بشأن الترابط بين االوثيقة الختامية  حول مسودةنظرة عامة  -
 جدول أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة

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

10:30 – 9:30 

 10:30 – 11:00 استراحة قهوة

 : المدن المستدامة والتلوث11نحو تحقيق الهدف : االولى الجلسة

  كفاءة الموارد، األمم المتحدة للبيئةل اقليمي مسؤولد فريد بوشهري، السيميّسر الجلسة: 
  

  مداخالت تمهيدية
  

بط بين التوسع الحضري واالستدامة البيئية في أهداف التنمية المستدامة وجدول األعمال الحضري تراال -
 الجديد

   األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب اإلقليمي للدول العربيةبرنامج 
   

 االستدامة البيئية في االستراتيجية العربية لإلسكان والتنمية الحضرية -
  جامعة الدول العربية

  

  : االستدامة البيئية في المدن1حلقة نقاش 
  المتحدثون:

  
 القابضة، االمارات العربية المتحدة الفطيماالستدامة، ماجد قسم  السيد ابراهيم الزعبي، رئيس -

 السيد مصطفى مراد، رئيس الهيئة المركزية لجودة الهواء، وزارة البيئة، مصر -

13:30 –11:00  
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وزارة مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي واألنظمة اإليكولوجية،  ةمدير السيدة ناديا شنوف، -
 الجزائرالبيئة والطاقة المتجددة، 

 ، مركز أنشطة الصحة البيئية، منظمة الصحة العالمية، منسقبكيرالسيد حامد  -

  
  :أسئلة إرشادية للمناقشة

  
  كيف يؤثر التحضر المتنامي على استهالك الموارد والبيئة داخل المدن والمناطق المحيطة؟  -
  ؟دولتكستدامة بيئياً في محضرية مناطق تخطيط وتطوير لما هي أهم التحديات   -
تحسين  يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية؟ كيف سليمةللمدن الكيف يمكن   -

تضمين االعتبارات الصحية في التخطيط الحضري في  يمكن واحد؟ كيف آننوعية الهواء وتعزيز النشاط البدني في 
  المنطقة؟

 فعيليةإنشاء بيئة ت تهي متطلباالتنمية المستدامة؟ ما ما هو دور القطاع الخاص وقيمته المضافة في تحقيق أهداف   -
 أهداف التنمية المستدامة؟تحقيق لألعمال للمساهمة في 

 

  الدول التي تشهد صراعات واضطرابات: 2حلقة نقاش 
  المتحدثون:

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

 الخراز، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، وزارة المياه والبيئة، اليمنالسيد عبد القادر  -

 (قيد التأكيد) السيد فتحي عواز، مدير إدارة المراقبة والتفتيش البيئي، الهيئة العامة للبيئة، ليبيا -

لموارد وكيل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، وزارة البيئة وا السيد مصطفى الخضر، -
 ، السودان (قيد التأكيد)الطبيعية والتنمية العمرانية

  
  :أسئلة إرشادية للمناقشة

  
كيف يؤثر التحضر المتنامي على استهالك الموارد والبيئة داخل المدن والمناطق المحيطة في سياق حضري هش  -

  ؟ومتضرر من الصراعات
  المحلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ اتالحكوميتم مشاركة والتشاور مع إلى أي مدى  -
 حددمواجهة مخاطر الكوارث؟ لقدرة على الصمود مع وا االمدالطويل ما هي قدرتك على إعطاء األولوية للتخطيط  -

  .هذه المبادرات تكرار مع امكانيةمود مبادرات واعدة لبناء القدرة على الص
استدامة النظم اإليكولوجية الحضرية والبنى التحتية المادية في  فعيلتعزيز الجهود الرامية إلى ت ككيف يمكن -

 المناطق الحضرية المعرضة للكوارث؟ ما هو نوع الدعم الذي ستحتاجه من المنظمات الدولية؟

 13:30 – 14:30  استراحة غذاء
  االستهالك واإلنتاج المستدامين : الثانية الجلسة

  رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئة باإلنابة، االسكوا، السيد محمد الحمدي: ميسّر الجلسة
  

 تقييم التقدم اإلقليمي العربي في مجال االستهالك واإلنتاج المستدامين -

  ة، االسكواقسم سياسات الغذاء والبيئ ،الرا جدعالسيدة محمد الحمدي و السيد
  

 السياسات والتنفيذ، االستهالك واإلنتاج المستدامين في المنطقة العربية: خطط العمل تطوير -
  المتحدة للبيئةلوك رويتر، سؤول برامج، وحدة االستهالك واإلنتاج المستدامين، األمم السيد  -

  
 نتائج المائدة المستديرة الخامسة حول االستهالك واإلنتاج المستدامين -

  البيئة والتنمية لإلقليم العربي وأوروبامركز السيدة غادة مغني، 
  

  خبرات الدول حول مشروع "سويتش ماد"حلقة نقاش: 
  المتحدثون:

  

17:00 – 14:30  
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 األردنمدير مديرية السياسات والتعاون الدولي، وزارة البيئة، السيد محمد عفانة،  -

  المستدامة، المغربكتابة الدولة المكلفة بالتنمية السيد الحسن دومي، رئيس مصلحة التعاون الثنائي،  -

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

 السيد حمزة عبد الرزاق، تقني رئيس، وزارة الشؤون المحلية والبيئة، تونس -

  
  :أسئلة إرشادية للمناقشة

أهداف  كيفية إدماجعربية مختارة، و دولتبادل الخبرات والدروس بشأن تعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين في  -
  ومؤشرات االستهالك واإلنتاج المستدامين في استراتيجيات التنمية الوطنية.

طريق لتنفيذ االستراتيجية العربية اإلقليمية لالستهالك واإلنتاج لتحديات التي تواجه تطوير خارطة ما هي ا -
  ؟ينالمستدام

 من أهداف التنمية المستدامة؟ 12دما في تنفيذ الهدف ما هي احتياجات الدول العربية للمضي ق -

  
 
 
 
 

 2018نيسان/أبريل  12: الثانياليوم 
  

  مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي :الثالثة الجلسة
  

  القسم األول: مكافحة التصحر وتدهور األراضي
 مراقبة ومكافحة التصحر، االكسادعبد الكبير، رئيس برنامج  السيد طاهر ميّسر الجلسة:

 
من خطة التنمية  15تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في المنطقة العربية وعالقتها بالهدف  -

 2030المستدامة لعام 
العربي المعني باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف المتعلقة س فريق العمل نائب رئي ،احمد عبد العاطي السيد

 بالتصحر والتنوع البيولوجي، عضو في لجنة العلم والتكنولوجيا التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

 

التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  2030-2018 تنفيذ اإلطار االستراتيجي المستقبليل خطة دعم الدول العربية -
 التصحر

  للتنمية الزراعيةالسيد احمد سالم، خبير، المنظمة العربية 
  

من أهداف التنمية  15الهدف بخصوص التجربة الوطنية في مكافحة التصحر: اإلنجازات والتحديات  -
 المستدامة

السيد عبدو قاسم شريف، المدير العام لتغير المناخ واالتفاقيات البيئية، وزارة البيئة المياه والزراعة، المملكة 
 العربية السعودية

  
  للمناقشة:أسئلة إرشادية 

  
على الموارد الطبيعية والمياه واألمن  وآثارهمأهمية مكافحة التصحر وتدهور األراضي من أجل التنمية المستدامة  -

  الغذائي.
األراضي على  دهورواألطر المؤسسية في تعزيز الجهود المبذولة للتصدي للتصحر وت صانعي السياساتما هو دور  -

  المستويين الوطني واإلقليمي؟
األراضي  دهورالتي تواجهها البلدان العربية والمنطقة في مكافحة التصحر وت االساسيةما هي المشاكل والتحديات  -

  ؟لمعالجة هذه التحدياتكنهج شامل  واعتماد اهداف التنمية المستدامة
  .الفضلى الممارساتالدروس المستفادة و -

10:30- 9:00  

  10:30 -11:00 قهوةاستراحة 
  مكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي :الثالثة (تابع) الجلسة

  
  : مساهمة التنوع البيولوجي في تحقيق اهداف التنمية المستدامةالثانيالقسم ا

 اتفاقية التنوع البيولوجي ،التعاونو شعبة اإلدماجالسيدة آيمي فرانكل، مديرة  ميّسر الجلسة:

12:00- 11:00  
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 البيئية المتعددة األطراف المتعلقة بالتصحر والتنوع البيولوجيفريق العمل العربي بشأن االتفاقات تقرير  -

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

  حلقة نقاش
  المتحدثون:

  
  مكتب اليونيسكو االقليمي للعلوم في الدول العربية السيدة السا ستوت، متخصصة برامج، -

  ةالمملكة العربية السعودي، ئة العامة لألرصاد وحماية البيئةالهي نايف شلهوب، مدير عام يدالس -

 ايمن حمادة، وزارة البيئة، مصرالسيد  -

  

  أسئلة إرشادية للمناقشة:
  
  ؟دولكمفي  القدرة على الصمودللتنمية المستدامة و السليمةالتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  ما اهمية -
والتنوع البيولوجي في التخطيط والتنمية الوطنية  ةيمكن لصانعي السياسات تعزيز تكامل النظم اإليكولوجيكيف  -

  واستراتيجيات الحد من الفقر؟
من أهداف التنمية المستدامة في  15الهدف  نوعي من خاللما هي أهم العقبات والتحديات التي تواجه تحقيق تغيير  -

  ؟واستدامتهالتنوع البيولوجي  الحفاظ علىإدارة النظم اإليكولوجية و
 

 12:00 -13:00  استراحة غذاء
  هداف التنمية المستدامة من ا 15و 12و 11األهداف  تنفيذفي  زرآاوجه التو الترابطمناقشة حول الرابعة:  الجلسة

  السيد حسين اباظة، مستشار وزير البيئة، وزارة البيئة، مصر ميّسر الجلسة:
 
مخاطر التلوث واستنفاد الموارد  الصمود في وجهالعربية من خاللها أن تصبح أكثر قدرة على  للدولالتي يمكن  سبلال

إلى أنماط استهالك وإنتاج  ان تتحول؛ والنظم البيئية األرضية من أجل بيئة صحية ومنتجةوان تحافظ على الطبيعية؛ 
  أكثر استدامة.

  وسائل التنفيذ لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ منان تستفيد  كيف يمكن للمنطقة -
  أهمية بناء الشراكات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -
  الحوافز الخضراء -
  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تكنولوجياالعلوم وال -
  2030 المستدامة لعامدور منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية  -
  

14:30- 13:00 

 14:30 -15:00  استراحة قهوة
  التوصل الى توافق حول الوثيقة الختاميةالرابعة (تابع):  الجلسة

  السيد حسين اباظة، مستشار وزير البيئة، وزارة البيئة، مصر ميّسر الجلسة:
  

  االتجاهات الرئيسية التي تم تحديدها من خالل المناقشة  -
تقديمها إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام سيتم الرسائل الرئيسية التي ستدرج في الوثيقة الختامية و  -

2018  
  

16:30- 15:00 

  لجلسة الختاميةالخامسة: ا الجلسة

  جامعة الدول العربية الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات،شهيرة وهبي، رئيسة  سفيرةال -

  ، االسكواباإلنابة رئيس قسم سياسات الغذاء والبيئةالسيد محمد الحمدي،  -

  إقليمي لكفاءة الموارد، األمم المتحدة للبيئة مسؤولد فريد بوشهري، السي -
  

17:00- 16:30 

 


