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القضايا البيئية واالولويات االقليمية للمنتدى حول االجتماع التحضيري مخرجات 

 العربي حول التنمية المستدامة

 

7201نيسان/أبريل  24و 23  
مصر -فندق سميراميس، القاهرة  

 
 

القضايا البيئية واالولويات االقليمية للمنتدى العربي حول التنمية حول االجتماع التحضيري عقد "

 جمهورية لقاهرة،فندق سميراميس في افي  2017أبريل نيسان/ 24-23ترة فالمستدامة"، خالل ال

م األمو بالتعاون مع األمانة العامة لجامعة الدول العربيةواإلسكوا ، بتنظيم من العربية مصر

ية في اللجنة المشتركة للبيئة والتنمالدول األعضاء في  في االجتماع ممثلوشارك . المتحدة للبيئة

ممثلي  إلى باإلضافةاإلقليمية العربية و المنظماتعدد من  ممثلي ، باإلضافة إلىالوطن العربي

 التنمية المستدامة. مجاالت خبراء فيال عدد منالمجتمع المدني و

 

بالبعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة، مع  ةعلقالمتبحث االجتماع أولويات المنطقة العربية 

الزدهار. ا فرص تحفيزالفقر و التخفيف من التركيز على إدارة الموارد الطبيعية وآثارها على

-وسلط االجتماع الضوء على أهمية استدامة الموارد الطبيعية للحفاظ على سبل عيش الفقراء 

المياه والطاقة  وصولهم الى مواردبما يضمن -لريف والنساء والالجئين خاصة فقراء ا

 أمنهم الغذائي. وتأثير كل ذلك على، يضاواألر

 

تعرض سالتي و ،مجموعة من الرسائل الرئيسية التي نتجت عن المناقشات الىاالجتماع وتوصل 

والمجلس العربي الوزاري كمساهمة من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، 

لشؤون األرصاد الجوية والمناخ، ومجلس وزراء اإلسكان ومجلس الوزراء العرب ، للمياه

نتدى لم، الذي سيرفع بدوره توصياته لللتنمية المستدامة 2017للمنتدى العربي  والتعمير العرب

 .2017عام لالسياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة 
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لالجتماع الرسائل االساسية  

 

 :رسائل عامة

لمساهمة االفقر و التخفيف من لموارد الطبيعية فيلأهمية اإلدارة المستدامة تأكيد على لا .1

مات لخدلتوفر البيئة  من حيث أن الموارد الطبيعية واالزدهار،تحقيق االستقرار في 

طأة و من تخفيفالفرص عمل و خلقوالدخل  بدورها تساهم في تأمين اإليكولوجية التي

 .الفقر، وتسهم في شبكات األمان وتقلل من عدم المساواة

 يةقتصاداالفي التنمية البعد البيئي  إدماج ضمنيالمستدام الذي  االستثمارتعزيز أهمية  .2

وكذلك إبراز الفرص الضائعة  .والسياسياالستقرار االجتماعي في و ةوالمحلي ةالوطني

السلبي على االقتصاد  وأثره البيئي والتلوث والتكاليف المادية واالجتماعية للتدهور

البعاد االقتصادية ا يشمل تنفيذ البعد البيئي ضمن إطار متكاملوضرورة ، الوطني

 .وتحدياتها وتطلعاتهاالعربية يراعي خصوصيات المنطقة واالجتماعية و

 

 :الموارد الطبيعيةواالستفادة من  الىالوصول 

، : ندرة المياهوأهمهاالتصدي للتحديات البيئية الملحة التي تواجه المنطقة العربية،  .1

دني تو ،وتلوث البيئة البحرية وتأثيرات تغير المناخ، والتصحر وتدهور األراضي،

 الطاقة المتجددة؛ بما فيهاوالوصول الى خدمات الطاقة الموارد الطبيعية  كفاءة استخدام

 .الفقرمن  حدالباشر على الم ذلك لتأثير نظرا  

الفقراء، وال سيما النساء إلى األراضي، وخدمات  المناطق الريفية ضمان وصول سكان .2

، فضال عن خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة المحسنة المياه والصرف الصحي

 .عليها والمحافظةالتكلفة، من أجل تعزيز سبل العيش المستدامة  الميسورة

 المدن البيئة هي الضحية الصامتة في الدول التي تشهد نزاعات وكذلك في إدراك أن .3

تسهم  تاالتكلفة البيئية للنزاع كما أن ،والالجئين للنازحينالدول المجاورة المستقبلة و

وعدم  األزماتالموارد الطبيعية، مما يؤدي إلى تفاقم  واستباحةفي زيادة الفقر 

 .االستقرار

لذي اة لالحتالل من حيث التدهور البيئي المباشر البيئية الباهظتأكيد على التكلفة ال .4

سبب بيقوض التنمية المستدامة ويحد من االستفادة من االستثمارات في الموارد الطبيعية 

 .وسبل العيش يفلسطيناالقتصاد ال القيود المفروضة علىالممارسات و
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 :مؤسسيال اإلطار

دون إدماج البعد من إدراك أن أهداف التنمية المستدامة ال يمكن تحقيقها على نحو فعال  .1

، ازنعلى نحو متوالبيئي في استراتيجيات التنمية الوطنية االجتماعية واالقتصادية 

 اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة.بفي ذلك  واالسترشاد

طلبات م مع متتوى العربي وتعزيز عملها لتتوائمستقييم آليات العمل المؤسسي على ال .2

 للتنمية المستدامة بما في ذلك الرصد والمتابعة. 2030تنفيذ خطة 

 ،اتساق السياسات واألطر والهياكل المؤسسية المتكاملة لضماناإلرادة السياسية  أهمية .3

ربط السياسات بالمعرفة والعلم السياسية من خالل  المهارةوضرورة تعزيز 

 والتكنولوجيا وإيالء المجتمعات دورا  هاما  في المساءلة.

للتنمية المستدامة يستند على  2030أهمية وضع إطار تنفيذي للبعد البيئي في خطة  .4

 .اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة واألولويات العربية

ر طراف في توفير األطات البيئية المتعددة األيالدور الذي تؤديه االتفاق استمرار أهمية .5

لمستدامة التنمية االبيئية لخطة  للقضاياالقانونية الدولية لوضع السياسات الوطنية دعما 

 .2030عام ل

أهمية المشاركة الفاعلة للدول العربية في الدورة الثالثة لجمعية البيئة لألمم المتحدة  .6

باإلضافة الى ، بموقف عربي موحد من موضوعها الرئيسي في عالم خال من التلوث

 .المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة

 

 :وسائل التنفيذ

 :التمويل والشراكات العالمية -أ

والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدني لتأكيد على دور القطاع الخاص ا .1

ت كيز على توفير الخدماوأصحاب المصلحة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع التر

المبتكرة التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة والحد  قنياتاستخدام التمن خالل البيئية، 

 .من عدم المساواة

البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ  تمويل في لنظام المصرفيادور أهمية  .2

األسس التشريعية والمؤسسية تطوير من ذلك تطلبه يما على الصعيد الوطني و 2030

تتطلب القرار واالرادة السياسية،  والتي غالبا  ما ،ةالشراكات ذات الصللتعزيز 

  .من التجارب الناجحة االستفادةو
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مع مراكز البحوث  لتعاونالشراكات كوسيلة للتنفيذ وتعزيزها، وادور لتأكيد على ا .3

نتائج على  كزترتسياسات  وضعدعم ل والمؤسسات البحثية العربية لتوفير البيئة المواتية

 .ميةالعلالبحوث 

 :لتعاون اإلقليميا -ب

فيذ وتن إدماجاألقاليم االخرى في تجارب االستفادة من تبادل الخبرات العربية وأهمية  .1

 للتنمية المستدامة وأطر رصد وتقييم مستوى التنفيذ. 2030البعد البيئي لخطة 

عربية مشتركة للحد من التلوث البيئي بجميع إعادة التأكيد على الحاجة إلى جهود  .2

 .بين الصحة والبيئة ما أشكاله )الماء والهواء والتربة(، والتأكيد على أهمية العالقة

انماط والحاجة إلى التعاون اإلقليمي لتعزيز االقتصاد األخضر واالستثمارات الخضراء  .3

يات ية وما يرتبط بها من تداعالمبتكرة في المنطقة العرباإلنتاج واالستهالك المستدامين 

 .خلق فرص العملل

أهمية مشاركة جميع أطياف المجتمع من مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية  .4

في جميع المستويات  العالقة ذويوغيرهم من واالعالم والمجتمع المدني  وقطاع خاص

، ومن ثم المستدامةللتنمية  2030المتعلقة بتحديد األولويات والتنفيذ للبعد البيئي لخطة 

 .في رصد التقدم المحرز

 :قنياتلبيانات والتا -ج

المعلومات ووضع المؤشرات  بادلالتأكيد على أهمية جمع البيانات ومعالجتها وت .1

ول جيد حلرصد اللعلى المستويين الوطني واإلقليمي وبناء القدرات المتكاملة 

واالستفادة من البرامج القائمة في هذا  ةلتنمية المستدامل 2030خطة تنفيذ 

 .المجال

 تكارواالب قنياتوالت يلعلما التعليم والبحث كل من الذي يلعبهلدور الهام ا إدراك .2

طة المتعلقة بتنفيذ البعد البيئي لخ اتالسياسات وصنع القرار وتطوير إعالمفي 

 .للتنمية المستدامة 2030

 


