
 

   

 

 

القضايا البيئية واالولويات االقليمية للمنتدى العربي حول التنمية حول االجتماع التحضيري 
  المستدامة

  
  2017 أبريل/نيسان 24و 23

  مصر -فندق سميراميس، القاهرة
  

  مذكرة توضيحية
  

  معلومات أساسية -1
  

  المنتدى العربي حول التنمية المستدامة
  

بالتعاون مع ش222ركائها لجنة األمم المتحدة االقتص222ادية واالجتماعية لغربي آس222يا (اإلس222كوا)  تعقد ،2014منذ عام 
دورات س22نوية للمنتدى العربي رفيع المس22توى حول التنمية المس22تدامة، وذلك بهدف دعم التحض22يرات اإلقليميين 

 تنظيمالمزمع ومن ). 1اإلطار راجع للمنتدى الس22ياس22ي رفيع المس22توى حول التنمية المس22تدامة (اإلقليمية العربية 
مخرجاته إلى المنتدى الس22222ياس22222ي رفيع  رفعأن ت على 2017 مايو/أيار 5الى  3من  2017للعام منتدى العربي ال

القضاء على  "والذي تقّرر أن يكون موضوعه  2017تموز/يوليو  19إلى  10عقد في نيويورك من نالمستوى الم
 Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing( "يرً في عالم متغ االزدهار الفقر وتعزيز

world(.  
  
وآلية التنس22222يق  جامعة الدول العربيةوبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونب) التعاون الوثيق بين اإلس22222كوا وش22222ّكل و

مجلس الوزراء قد دأب لا. ووتحقيق أهدافه ةالس2222222ابق اتالدور امالً مهماً في إنجاحالمنتدى عفي تنظيم  الوطنية
تدامة في لتنمية المس22222االبعاد البيئية ل المعنية بقض22222ايا اتالجهاحد باعتباره  العرب المس22222ئولين عن ش22222ؤون البيئة

هود جعلى المش222اركة بفعالية في المنتدى العربي واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم وتنس222يق ، جامعة الدول العربية
قة  ومبادرة التنمية المس2222تدامة في المنط ،تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المس2222تدامةالدول العربية نحو 

  .20العربية، ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو+
  

لدائم من حرص2222222ه وانطالقاً  فة المحافل اإلقليمية على إبراز البعد البيئيا مجلس الوزراء العرب ارتأى ، في كا
  :ما يلي) 28المسئولين عن شؤون البيئة في دورته (

  
  

األمانة الفنية للمجلس بالتنس2222يق والتعاون مع اللجنة االقتص2222ادية واالجتماعية لغربي آس2222يا "تكليف 
خطة التنمية ل وضع خطة تنفيذية للبعد البيئي للبيئة/مكتب غرب آسيا بالدعوةوبرنامج األمم المتحدة 

 ).2، فقرة 495. (القرار "2030المستدامة لعام 
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األمانة الفنية للمجلس بالتنس2222يق والتعاون مع اللجنة االقتص2222ادية واالجتماعية لغربي آس2222يا تكليف "
الجتماع تحض222يري حول القض222ايا  بالدعوة لإلعدادوبرنامج األمم المتحدة للبيئة/مكتب غرب آس222يا 

البيئية اإلقليمية واالولويات على جدول اعمال المنتدى الس22222ياس22222ي رفيع المس22222توى المعني بالتنمية 
  )8، فقرة 495". (قرار لمنتدى العربي للتنمية المستدامةالمستدامة، وا

  
  المستدامة وأهمية المساهمات اإلقليمية فيه. المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية 1اإلطار 

 التنمية أعمال جدول علىكوصّي  20أنشئ المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو+
المتحدة  . وأقرت الجمعية العامة لألممدافهاالمتعلقة بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق أهااللتزامات ومتابعة المستدامة ومنبر الستعراض 

شكل المنتدى وجوانبه التنظيمية، ودعت لجان األمم المتحدة اإلقليمية الخمسة، ومن ضمنها  2013تموز/يوليه  9في  67/290بموجب القرار رقم 
الوالية المناطة باماً التزو، وذلك تأكيداً على أهمية البعد اإلقليمي في التنمية المستدامة. للمنتدى الدولي اإلسكوا، إلحداث منتديات إقليمية تحضيرية

لمنتدى ل بتنظيم دورات سنويةن يوشركاء آخر جامعة الدول العربيةوبرنامج األمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع  2014منذ العام اإلسكوا  قامت، بها
  .2016أيار/مايو  30-29ان، خالل الفترة في عمّ  2016ي. وتم تنظيم المنتدى لعام العرب

  
ً إلجراء الحوارات بين المعنيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية على أرفع المستويات، دورات الوقد وفـّرت  منتدى العربي منبراً نشطا

ما ورفعت معالجة التحديات التي تنفرد في مواجهتها بلدان المنطقة. كالتباحث بشأن السبل الكفيلة بوفي المنطقة ولتقييم أوضاع التنمية المستدامة 
إدماج أولويات المنطقة العربية في مّما ساهم في إيصال الصوت العربي وعّزز المنتدى السياسي الرفيع المستوى  هذه الدورات الىمخرجات 

  .2030خطة التنمية المستدامة لعام 
  

في عالم متغير"، على ان يتخلل المنتدى الزدهار هو "القضاء على الفقر وتعزيز ا 2017السياسي لعام  وقررت الدول ان يكون موضوع المنتدى
  الذي ستتم مراجعته سنوياَ. واالهداف التي سينظر فيها هذا العام هي: 17مراجعة معمقة لعدد من األهداف، من بينها الهدف 

  
  كانبجميع اشكاله في كل مالقضاء عل الفقر الهدف األول: 

  الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير االمن الغذائي والتغذية والمحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
  الهدف الثالث: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع االعمار

  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتياتالهدف الخامس: 
  إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع االبتكارالهدف التاسع: 

  حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامةالهادف الرابع عشر: 
 من اجل التنمية المستدامة تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالميةالهدف السابع عشر: 

  
للتقدم منتظمة وشاملة طوعية الدول األعضاء على "إجراء مراجعات ، كجزء من آليات المتابعة، 2030تشّجع خطة التنمية المستدامة لعام 

مثابة تكون بالمراجعات الوطنية ان ". ويتوقع لهذه تتم بقرار من الدول نفسها وتحت اشرافهاعلى الصعيدين الوطني ودون الوطني، المحرز 
والمراجعات ف المجلس االقتصادي واالجتماعي. )، تحت إشراHLPFسياسي رفيع المستوى (المنتدى المنتظمة من قبل ال مراجعاتأساس لل
يذ ف اإلسراع في تنف) تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات، بما في ذلك النجاحات والتحديات والدروس المستفادة، بهدVNRsالطوعية (الوطنية 

من وحشد الدعم  الحكومية،تعزيز السياسات والمؤسسات وتسعى المراجعات الوطنية الطوعية هذه الى . 2030 خطة التنمية المستدامة لعام
الوطنية  تشارك دولتان في المراجعات، 2017لعام والشراكات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. تعزيز أصحاب المصلحة المتعددين و

  العام الماضي.مراجعات في  اعد مصر والمغرب الذين شاركب: األردن وقطر، الطوعية وهي
  

  للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع التالية: 
sustainable-forum-https://www.unescwa.org/arab-: 2016لعام  لمنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامةا -

2016-development  
   https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf: المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة -

  
  
  

ألمانة ابصفتهم ة، وأمانة جامعة الدول العربية (، نظمت اإلسكوا بالتعاون مع األمم المتحدة للبيئ2016في أبريل 
التنمية حول  للمنتدى العربياالجتماع التحضيري ") للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في المنطقة العربيةالفنية 

لمنتدى لجتماع التحضيري لالثيقة ختامية ، نتج عنه اصدار ووالجمعية العامة لألمم المتحدة للبيئة" المستدامة
مة الناجناجحة النتائج الواستنادا إلى  .والجمعية العامة لألمم المتحدة للبيئة 2016 العربي حول التنمية المستدامة
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اإلسكوا بالتعاون مع األمم المتحدة للبيئة واألمانة العامة لجامعة الدول نظم تتسليط الضوء على القضايا البيئية، عن 
، لمستدامة"دى العربي حول التنمية اللمنت االقليمية القضايا البيئية واالولوياتحول االجتماع التحضيري العربية "

  في القاهرة، مصر. 2017أبريل نيسان/ 24-23خالل القترة 
    

  ونطاقهأهداف االجتماع  -2
  

أهمية و ؛2030خطة التنمية المستدامة لعام يهدف االجتماع إلى تسليط الضوء على أهمية البعد البيئي في تنفيذ 
 ولحصولهم- وتحديدا لفقراء الريف والنساء والالجئين-للفقراء سبل العيش لمحافظة علىاستدامة الموارد الطبيعية ل

جتماع كمساهمة من االوستعرض نتائج  ؛الغذائي امنهم، وفي نهاية المطاف اضيالمياه والطاقة واألر موارد على
ومجلس الوزراء العرب ، والمجلس العربي الوزاري للمياه، مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة

للتنمية  2017للمنتدى العربي  لشؤون األرصاد الجوية والمناخ، ومجلس وزراء اإلسكان والتعمير العرب
جتماع االيعكس  سوفالمهم،  ل اإلقليميفالمح اهذالعربية في  أفضل مساهمات المنطقة تقديممن أجل والمستدامة. 

  .2017عام ل المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامةنطاقه موضوعات  في
  

  وسيكون لالجتماع األهداف المحددة التالية:
  
التنمية طة خلحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية في المنطقة العربية وتنفيذ لوجهات النظر واألولويات تبادل  -

قضاء البشكل عام، والهدفين األول والثاني للتنمية المستدامة على وجه الخصوص حول " 2030المستدامة لعام 
ز وتوفير االمن الغذائي والتغذية والمحسنة وتعزيالقضاء على الجوع "بجميع اشكاله في كل مكان" والفقر  ىعل

  "؛الزراعة المستدامة

والهدفين األول ، 2030خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ  فيالسياق اإلقليمي والخصوصيات  التطرق الى ابعاد -
ينجم  السائد في بعض البلدان وما عدم االستقرار، مع النظر في والثاني للتنمية المستدامة على وجه الخصوص

 نزوح سكاني؛عنها من 

مواضيع في  2030خطة التنمية المستدامة لعام لبعاد البيئية والموارد الطبيعية األعمل إلدماج المراجعة إطار  -
لتنمية خطة اتنفيذ  فيوأولويات البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة العربية، والذي من شأنه أن يساعد 

األمم المتحدة للبيئة وجامعة  ذا بالتعاون معهالعمل  على وضع اطار اإلسكوا تعمل. و2030تدامة لعام المس
 .الدول العربية

إشراك المشاركين في حوار بشأن الخطوات المستقبلية المقترحة، واألطر المؤسسية اإلقليمية والوطنية  -
لك الطبيعية بما في ذ لمواردالبيئية والمتعلقة با ذات االبعاد، لمراقبة ومراجعة األهداف والغايات المناسبة

المشاركة في الدول العربية  تجربة . وفي هذا الصدد، سيستفيد االجتماع منيضاالطاقة والمياه واألر
(األردن  2017لعام  المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامةالمراجعات الوطنية الطوعية في 

 وقطر).

 
 لتي تعكساواالستنتاجات والتوصيات الرسائل األساسية  بتقرير حولوالت االجتماع التحضيري وستخرج مدا

لعام  تدامةحول التنمية المسلسياسي رفيع المستوى إلى المنتدى اهذا التقرير  سيرفع. ووجهات نظر المشاركين
 .مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي سيشارك فيه ،2017
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  المشاركون -3

  
دد من عباإلضافة إلى  ،اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربييشارك في االجتماع ممثلون عن 

   .لدى اللجنة عضاءاألالمنظمات اإلقليمية والدولية 
  

تعبئة استمارة التسجيل وإعادتها لإلسكوا في موعد ال يتجاوز  المنظمينيرجى من المشاركين المكفولين من قبل 
  .إلتاحة الوقت الكافي إلجراء الترتيبات الالزمة لسفرهم 2017ذار/مارس آ 13

  
  القضايا اإلدارية -4

  
فندق سميراميس في في  2017نيسان/أبريل  24و 23االحد واالثنين  يوميُعقد االجتماع  المكان والزمان:

  جمهورية مصر العربية.القاهرة، 
  

اللغتين  توفير الترجمة الفورية بين يالعربية واإلنكليزية هما اللغتان الرسميتان لالجتماع. وسيجر اللغة:
  العربية واإلنكليزية.

  
ما أ للمشاركين بموجب طلب رعاية موافق عليه.  الجهات المنظمة بتأمين بطاقة السفر تقوم: السفر

  .بنفسهم الخاصة، فعليهم ترتيب أمور سفرهمالمشاركون على نفقتهم 
  

حجز  مّ ت ، علماً بأنّه قدبالقاهرةأماكن إقامتهم في الفنادق ن عن ترتيب ون مسؤوليالمشاركجميع  اإلقامة:
للغرفة  لليلة الواحدة $135، بتكلفة قدرها بالقاهرة، Semiramisمجموعة غرف للمشاركين في فندق مركزية 

لمن يرغب اإلقامة في هذا الفندق ترتيب حجزه مباشرة مع الفردية متضمنة وجبة الفطور، وشاملة الضريبة. 
 . Mohamed.tawfik@ihg.com مع نسخة ل Shady.elhamy@ihg.comالفندق عبر البريد اإللكتروني: 

  
      

  المراسالت -5
  

ه المراسالت واالستفسارات بشأن    :الجهات المنظمة إلىاالجتماع التحضيري توجَّ
  

 اإلسكوا
 السيدة ريم النجداوي

 رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة
 التنمية المستدامةإدارة سياسات 

 اإلسكوا
 بيروت، لبنان

 + 961-1-978 578الهاتف: 
 +961-1-981 510الفاكس: 

البريد اإللكتروني: 
nejdawi@un.org  

  

 جامعة الدول العربية
إدارة البيئة واإلسكان والموارد 

 المائية والتنمية المستدامة
 جامعة الدول العربية

 القاهرة، جمهورية مصر العربية
 +202-25750511الهاتف: 
 +202-25740331الفاكس: 

البريد اإللكتروني: 
environment.dept@las.int   

األمم المتحدة للبيئة (اليونب 
  سابقاَ)

  السيدة ميالني هتشنسن
  مسؤولة برامج

  المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
  البحرين-المنامة
  +973-1-7812775: الهاتف

  +973-1-7825110 الفاكس:
البريد اإللكتروني: 

Melanie.Hutchinson@unep.org   
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 الرا جدعالسيدة 
 مساعدة ابحاث

 إدارة سياسات التنمية المستدامة
 اإلسكوا

 بيروت، لبنان
 + 961-1-978 532الهاتف: 
 +961-1-981 510الفاكس: 

البريد اإللكتروني: 
eadahl@un.orgg 

  
  
 


