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والدورة الثانية  الوثيقة الختامية لالجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة

 لجمعية األمم المتحدة للبيئة

 2016نيسان/أبريل  14الخميس 

 بيروت، لبنان - بيت األمم المتحدة

 

انعقد "االجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة والدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة 

في بيت األمم المتحدة ببيروت، بتنظيم مشترك بين لجنة األمم  2016نيسان/أبريل  14للبيئة" يوم الخميس 

امعة الدول العربية / األمانة الفنية لمجلس الوزراء المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( وج

 العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )يونب(. 

شارك في االجتماع ممثلون عن اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، باإلضافة إلى عدد من 

 للجنة.المنظمات اإلقليمية والدولية األعضاء لدى ا

استعرض االجتماع أولويات المنطقة العربية المتعلّقة باألهداف الخاصة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية في 

، وتأثير األوضاع العربية الحالية على تنفيذ هذه األهداف في المنطقة 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

 ول التنمية المستدامة. وتّمت مناقشة سبل ضمان أال يخلفباالستناد إلى نتائج العدد األول من التقرير العربي ح

، 2030ركب التنمية المستدامة أحداً في المنطقة العربية، وإنجاز البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام 

وتأمين بيئة صحية وأشخاص أصّحاء. كما تبادل المشاركون وجهات النظر والخبرات الوطنية بشأن رصد 

 ف التنمية المستدامة المتعلّقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية. وتقييم أهدا

وتمّخض االجتماع عن عدد من الرسائل الرئيسية والتوصيات التي اتّفق المشاركون على رفعها للمنتدى العربي 

 والذي سيرفع توصياته إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنميةالثالث حول التنمية المستدامة 

 :هي التاليةوالدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئة، والمستدامة، 

 

 توصيات عامة –أوالً 

عفاً األشد ضوالمهمشة الفئات  خاصةو التذكير بأن التنمية حق من حقوق اإلنسان ويجب أن يطال الجميع -1

 ةالسيادة الوطني، والتأكيد على والمسنّين ذوي االحتياجات الخاصةاألطفال والشباب واألشخاص  منهاو

تعاني من النزاعات  التيلتنمية المستدامة وخاصة ل وصول جميع الدولالموارد الطبيعية وضمان  على

 .طعة األحاديةالمقاو والحروب

 

آلية إقليمية للمتابعة أ( الحاجة إلطار مؤسسي إقليمي فعال للتنمية المستدامة ومن أهّم عناصره:  -2

عمل يعمل على بلورته فريق ال تتّخذ رؤية مشتركة ونهجاً مشتركاً لقياس التنمية المستدامةواالستعراض 
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تقريراً و ،نظام معلومات عربي لتتبع المؤشراتاآللية وتتضّمن العربي حول مؤشرات التنمية المستدامة، 

إلقليمي؛ تصادي والمالي ااستراتيجية تمويل عربية تعّزز التعاون االقب( ؛ عربياً دورياً للتنمية المستدامة

 آلية للتعاون التكنولوجي اإلقليمي تدعم االنتقال إلى اقتصاد المعرفة. ج( 

 

الطلب من المنتدى العربي حول التنمية المستدامة تقديم الدعم الفني إلى الدول العربية التي تتقّدم  -3

تبادل  ، وتسهيلالمستدامةلمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية لالستعراض الوطني الطوعي ل

 الخبرات بهذا الشأن.

 

 لدوليةا الجهة ويونب، باعتبارها اإلسكواالتأكيد على أهمية البعد البيئي للتنمية المستدامة والطلب من  -4

دى ضمان إدماج البعد البيئي في جميع جلسات المنت ،المخولة بتضمين البعد البيئي في التنمية المستدامة

التنمية المستدامة، وتخصيص بند دائم ضمن برنامج المنتدى للتداول حول مسائل البيئة العربي حول 

 والموارد الطبيعية التي تهّم المنطقة العربية.

 

ؤسسات المالتسليم بأن تحديات البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة العربية يعود معظمها إلى ضعف  -5

ن متعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وخاصة الشفافية والمساءلة  أهمية، والتأكيد على ووسائل التنفيذ ةكموالحو

 ،بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعيةوسيادة القانون خالل األجهزة الرقابية الوطنية 

يذ . كما ندعو العتماد نهج متكامل في التخطيط والتنفلدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية

وتعزيز الترابط بين العلم  والمتابعة، وتحسين آليات التنسيق، واستخدام أدوات حديثة لدعم القرار

 .والسياسات

 

سيما المبدأ السابع بشأن المسؤولية  (، ال1992إعادة التأكيد على المبادئ المنصوص عليها في إعالن ريو ) -6

خضر ستفادة من المصادر العالمية للتمويل األالعربية لالالبلدان  دعوةو .المشتركة ولكن المتباينة بين الدول

ي وخاصة تلك التي تساهم ف، واآلليات الدولية لتيسير نقل التكنولوجيا الخضراءاألخضر  واالقتصاد

 يونب لبناء قدرات البلدان العربية في هذاالودعوة اإلسكوا والتخفيف من تغيّر المناخ والتكيّف مع آثاره. 

 المجال.

 

 ف ركب التنمية المستدامة أحداً خل  ضمان أال ي   –اً ثاني

التشديد على أنّه ال يمكن استثناء الشعوب التي ترزح تحت االحتالل والنزاع من الركب، والتأكيد على  -7

ضرورة إنهاء االحتالل االسرائيلي لفلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى الذي يشكل عائقاً كبيراً 

من عشرين بتفعيل المبدأ الثالث واليحول دون تحقيق التنمية المستدامة. كما ندعو للنظر في السبل الكفيلة 

 ،بشأن حماية الموارد البيئية والطبيعية للشعوب التي تعاني من االحتالل والهيمنة واالضطهادمبادئ ريو 

، وتقديم دعم خاص للشعوب الرازحة تحت 2030من خطة التنمية المستدامة لعام  35الفقرة  وكذلك

 ية المستدامة وخاصة تلك التي تهّم استدامة الموارد الطبيعية.االحتالل والنزاع لتحقيق كافة أهداف التنم
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التأكيد على ضرورة إيالء اهتمام خاص لالجئين والمشردين باعتبار ما يتهدد كرامتهم اإلنسانية وسالمتهم  -8

من  2، والتشديد على أهمية حماية أمنهم الغذائي على الرغم من عدم تعرض الهدف الجسدية والذهنية

كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل  التنمية المستدامة إلى األمن الغذائي في حاالت النزاع والحرب.أهداف 

المستضيفة لالجئين وتعزيز قدرتها على الصمود والحفاظ على استدامة مواردها  الدولمسؤولياته في دعم 

 الطبيعية. 

 

لى إوال سيّما صغار المزارعين ومنتجي الغذاء التأكيد على ضرورة العمل لتأمين وصول سكان األرياف  -9

خدمات المياه والصرف الصحي المحسنة وخدمات الطاقة الحديثة والمستدامة بتكلفة ميسورة من خالل 

  .التكنولوجيات االكثر تالؤما مع واقع سكان االرياف ونمط عيشهم

 

تنمية المستدامة وخاصة بالنسبة من أهداف ال 17وفق الهدف  المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته ةدعو -10

 والبلدان المتوسطة الدخل. البلدان األقل نمواً وحشد الموارد المالية لدعم نقل التكنولوجيا تيسير ل

 

ضرورة حصول سكان المناطق الحدودية وسكان األحياء الفقيرة المتاخمة للمدن والعشوائيات على  -11

حقّهم بالتنمية، واعتماد سياسات بيئية تدعم المجتمعات المحلية التي تعيش ضمن المناطق الطبيعية الحساسة 

 اردها الطبيعية.  ومنها المحميات الطبيعية، باعتبار هذه المجتمعات هي المؤتمنة على حماية مو

 

 بيئة صحية وأشخاص أصحاء –ثالثاً 

ضرورة حماية صحة وسالمة الجميع والبيئة الطبيعية من التلوث بكل مصادره وأنواعه، مع التركيز  -12

على المجتمعات المحلية في نقاط التلوث الساخنة بالمنطقة العربية، كتلك المتأثرة بالتلوث الصناعي واإلدارة 

 لنفايات. غير المستدامة ل

 

 "(ة المستدامةلتنميلالبعد البيئي  )"تنفيذللبيئة  المتحدة األمم لجمعية الثانية الدورةمحور بالترحيب  -13

فيع الر الجزءودعوة الدول العربية للمشاركة في  (أشخاص أصحاء" ،"بيئة صحية)الرئيسي  هاوموضوع

 األولويات اإلقليمية على الصعيدين الوطني واإلقليمي. عرضالمستوى و

 

 قييمبت القرار المتصلوخاصة ، الدول العربيةقبل ة من ترحالقرارات المق لدعمدعوة الدول العربية  -14

والقرار ، وتداعياتها على الدول المجاورة والحروب للصراعات البيئية آلثاراو غزة على الحرب آثار

المقترح قرار الوالمقترح من األردن بشأن حماية البيئة والموارد الطبيعية في البلدان المستضيفة للنازحين، 

ودعوتهم أيضاً مصر بشأن األحواض المائية، المقترح من قرار الالتصّحر، ومكافحة السودان بشأن من 

ياة بالتجارة غير المشروعة في الح كالقرار المتعلّقالمنطقة  إلبداء آرائهم بشأن كافة القرارات التي تعني

الدول العربية لدعم ترشح العراق كما ندعو  والقمامة البحرية. ينالبرية واالستهالك واالنتاج المستدام

 للبيئة. المتحدة األمم لعضوية مكتب جمعية
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وخاصة لبيئة ل المتحدة األمم لجمعية الثانية للدورةبفعالية في الفعاليات الجانبية للمشاركة دعوة الوفود  -15

 لبيئةا شؤون عن المسؤولين العرب الوزراء لمجلس الفنية األمانة/العربية الدول جامعة هاتنظمالتي تلك 

  .ويونب اإلسكواو

 

وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة دعوة  -16

 .للبيئة المتحدة األمم جمعيةقرارات  لمتابعة تنفيذ

 

وبرنامج األمم للبيئة  المتحدة األمم جمعيةللطلب من  األعضاء هادعوة جامعة الدول العربية ودول -17

فة مجاالت كا من خالل تعزيز القدرة البشرية في مكاتبها لتغطيةالمتحدة للبيئة تعزيز وجودها االقليمي 

لمنطقة ا اجتماعات وأنشطةرب آسيا وأفريقيا في غلدول  بين األقاليمما التنسيق  لياتآ وتحسيناألولوية 

 .العربية

 


