
 

   

 

 
 االجتماع التشاوري اإلقليمي حول البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 ٢٠١٩والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
 ٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٨-٢٧

 مصر -القاهرة، فندق فورسيزونز فرست ريزيدنس
  
  

 االجتماع برنامج
 ٢٠١٩ شباط/فبراير ٢٧اليوم األول:

 ١٠:٠٠ - ٩:٣٠ التسجيل

  الجلسة االفتتاحية 
  

رئاسة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والدولة  ،كلمات ترحيبية لمنظمي االجتماع -
 المضيفة

  السيد جوزيف االسمر، مستشار وزير البيئة اللبناني

  حسين اباظة، مستشار وزيرة البيئة المصرية لقضايا التنمية المستدامة السيد

  السيدة ريم النجداوي، المدير التنفيذي، مركز االسكوا للتكنولوجيا، االسكوا

، مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية، جامعة الدول مفوض وزير، السيد جمال الدين جاب هللا
  العربية

  

 بالمشاركين تعريفال -

 

 عرض الخلفية وإستعراض برنامج العمل  -

  ، االسكواةقسم سياسات الغذاء والبيئ، مساعدة في الشؤون االقتصادية ،الرا جدع دةالسي
  

١١:٠٠-١٠:٠٠ 

 ١١:٣٠-١١:٠٠ استراحة قهوة

 بهدف تحقيق التنمية المستدامة  التعليم البيئي وتطوير تعزيز: االولى الجلسة

  السيد حسين اباظة، مستشار وزيرة البيئة المصرية لقضايا التنمية المستدامةميّسر الجلسة: 
  

 ؟في المنطقة العربية نحنالتعليم من أجل التنمية المستدامة، أين  -
 الموارد الطبيعية والشراكات، جامعة الدول العربية استدامة السفيرة شهيرة وهبي، رئيس

 

 البيئية والمسؤولية االجتماعية التعليم البيئي: قوة دافعة لتعزيز اإلدارة -

 ، مصرمكتب اليونيسكو اإلقليمي للعلوم في الدول العربية وت، اخصائية برامج،تّ سا سالالسيدة 

  
  التعليم من اجل التنمية المستدامة: التحديات، الفرص، والدروس المستفادة -

 "رائد، مصرالسيد عماد الدين عدلي، المنسق العام، الشبكة العربية للبيئة والتنمية 

 

 بالجزائر ٢٠٣٠آفاق  ،التربية البيئة كرهان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة -

مدبر التوعية والتربية والشراكة من أجل حماية البيئة وزارة البيئة والطاقات  السيد دراجي بليوم علقمة،
  الجزائر المتجددة،

  

١٣:٣٠-١١:٣٠  
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  :أسئلة إرشادية للمناقشة

  
  ؟في المنطقة العربيةالبيئية  مقاربة التحدياتد العمل على يرشبتالتعليم البيئي  يساهمكيف   -
أن تساعد على فهم أسباب وتداعيات تدهور بشكل خاص يمكن لمبادرات التعليم من أجل التنمية المستدامة كيف   -

  ؟ستدامة الموارد الطبيعيةالومسؤولة، دعماً  موجهةالبيئة، وعلى اتخاذ قرارات 
  ؟عليم البيئي في المنطقة العربيةتلتطوير ال تشاركيةإنشاء بيئة  تهي متطلباما   -
 ؟الدول المشاركةما هي أهم التحديات التي تواجه تطوير التعليم البيئي في   -

 ١٤:٣٠-١٣:٣٠  استراحة غذاء

  المراعية للبيئةالوظائف  تعزيز تشجيع مبادرات: الثانية الجلسة

  ريم النجداوي، المدير التنفيذي، مركز االسكوا للتكنولوجيا، االسكوا السيدة: ميسّر الجلسة

 
 وظائف الئقة لشباب مصر -

، مكتب القاهرة، منظمة العمل الدولية ر،لشباب مص ئقةمنسق مشروع وظائف ال، السيدة بريهان توفيق
 مصر

 
 المناجم الحضريةالمدن المستدامة،  -

مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربي ، برنامج النمو المستدام، مدير البرنامج اإلقليمي، حسام عالمالسيد 
  ، مصروأوروبا (سيداري)

  
  تجددة في االردنالوظائف الخضراء في قطاع الطاقة الم -

  الملكية، األردن العلمية الجمعية المركز الوطني لحوث الطاقة مختص دراسات، ،السيد صهيب عبابنة
  

 في المنطقة العربية االقتصاد االخضر -

 السيد البهلول محمد اشتيوي، مستشار اقتصادي، منظمة العمل العربية

  
  :أسئلة إرشادية للمناقشة

  
  ؟في المنطقة العربية الذي يراعي البيئة الفرص المتاحة لتوليد فرص العمل الالئق ما هي -
في المنطقة  الذي يراعي البيئةالمنتجات المحلية ان تساهم في توفير فرص العمل الالئق  كيف يمكن لتشجيع انتاج -

 ؟العربية
  .الدول العربيةتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين في النمو المستدام و تبادل الخبرات والدروس بشأن -
  من أهداف التنمية المستدامة؟ ٨ما هي احتياجات الدول العربية للمضي قدما في تنفيذ الهدف  -

١٦:٠٠-١٤:٣٠  

 
 
 
 

 ٢٠١٩شباط/فبراير  ٢٨: الثانياليوم 

  فصل مسار النمو االقتصادي عن التدهور البيئي سبل :الثالثة الجلسة

 منظمة المرأة العربية، ة والتكنولوجياأمروحدة الرئيس السيدة سهى عثمان،  ميسّر الجلسة:
 

  االقتصادي ازدهارل التدهور البيئي الى يحولتسبل ال -
  السيد جوزيف األسمر، مستشار وزير البيئة، وزارة البيئة، لبنان

  
  أثر التدهور البيئي على النمو االقتصادي في مصر -

  السيدة هبة شعراوي، مدير عام اقتصاديات البيئة، جهاز شؤون البيئة، وزارة البيئة، مصر
 

إلنتاج وافصل مسار النمو االقتصادي عن التدهور البيئي في لبنان: التحول من تخفيف التلوث الى االستهالك  -
 المستدامين

  السيدة لميا منصور، خبيرة في البيئة والتنمية المستدامة، لبنان
 

١١:٣٠-٩:٣٠  
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  انجازات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال التنمية المستدامة والبيئة -
  السيدة نهى محب اسماعيل، باحثة اقتصادية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

  
المصري إلدارة الوطني مساهمة االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تنفيذ المخطط  -

 النفايات

لدراسات البيئة  السيد عبد المنعم سند، مساعد رئيس االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
  والتنمية المستدامة

  

  أسئلة إرشادية للمناقشة:
  
السبل الكفيلة بتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتخفيف من أنماط اإلنتاج واالستهالك غير المستدامة ما هي  - 

  المنطقة العربية؟في  القطاعات المختلفةفي 
  ؟فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئيواألطر المؤسسية في  صانعي السياساتما هو دور  - 
ستخراج الموارد التصدي الالتي تواجهها البلدان العربية والمنطقة في  االساسية ما هي المشاكل والتحديات - 

  ؟الطبيعية، والصناعات التحويلية، وتقديم الخدمات التي تفاقم االستهالك وتوليد النفايات
 في الدول المشاركة  الفضلى الممارساتالدروس المستفادة و - 
  

  ١٢:٠٠-١١:٣٠ قهوةاستراحة 

 ةوسبل الحد من اآلثار السلبي البيئةعلى  اتالنزاعأثر الجلسة الرابعة: 
  السفيرة شهيرة وهبي، رئيسة الموارد الطبيعية، االستدامة والشراكات، جامعة الدول العربيةميسّر الجلسة: 

  
دراسة حالة القطاع  –العربية منطقة الفي والقطاعات االقتصادية  على البيئةرها اوأثالنزاعات المسلحة  -

 الزراعي 

  السيد الياس غضبان، مستشار إقليمي، شعبة سياسات التنمية المستدامة، االسكوا
  

 التخفيف من األثر السلبي للنزاعات على البيئة في المنطقة العربيةفي دور مؤسسات المجتمع المدني  -
  ، االردن)ANFSرئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء (السيدة رزان زعيتر، 

  
 ات:دراسات حالة من الدول العربية التي تعاني من النزاع -

o :حالة اليمن 
  ، اليمنوزارة المياه والبيئة، رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، السيد عبد القادر محمد الخراز

o حالة ليبيا: 
  ، ليبياللبيئةالهيئة العامة ، مدير إدارة المراقبة والتفتيش البيئي، السيد فتحي عواز

o لة فلسطين:اح  
  اإلدارة العامة للسياسات والتخطيط، مدير عام السياسات والتخطيطلسيد زغلول سمحان، ا

  فلسطين، سلطة جودة البيئة
  

  أسئلة إرشادية للمناقشة:
  
إلى إيذاء  وتؤديالنزاعات المسلحة والطويلة األمد سلباً على البيئة والوصول إلى الموارد الطبيعية  كيف تؤثر - 

 ؟وتدمير قاعدة موارد المياه واألراضي والطاقة في المنطقة وهياكلها األساسية.
أثر النزاع على البيئة والموارد الطبيعية والقطاعات االستراتيجية التي تعتمد  حولقطاعية الوطنية والتقييمات أهمية ال - 

 .على تلك الموارد
في  خاللها أن تطالب بتعويضات عن األضرار البيئية التي لحقت بها أفضل الطرق التي يمكن للبلدان منما هي  - 

  ؟المنطقة العربية
 ؟تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة. يمكنكما   -

١٤:٠٠-١٢:٠٠  

 ١٥:٠٠-١٤:٠٠  استراحة غذاء

 والرسائل االساسية لجلسة الختاميةا

  رئيس استدامة الموارد الطبيعية والشراكات، جامعة الدول العربيةشهيرة وهبي،  سفيرةال -

  السيدة ريم النجداوي، المدير التنفيذي، مركز االسكوا للتكنولوجيا، االسكوا  -

١٦:٠٠-١٥:٠٠ 
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