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االجتماع والنتيجة المرجوةاهداف  -1

:اهداف االجتماع
على ة المواضيع البيئية العربية والمحافظوجهات النظر واالولويات حول تبادل  .1

2030التنمية المستدامة لعام وخطة الموارد الطبيعية 
والسياق اإلقليمي في ظل النزاعات واألزماتالعربية الخصوصية  .2
تدامة إطار إدماج ابعاد البيئة والموارد الطبيعية في خطة التنمية المساستعراض  .3

المنطقةفي  2030لعام  
ورصد واستعراض األهدافحول الخطوات القادمة، واألطر المؤسسية، حوار  .4

والغايات

:النتيجة المرجوة من االجتماع
ف بهدواالستنتاجات والتوصيات الهامة، تقرير االجتماع متضمنا عدد من الرسائل 

2017على المنتدى العربي للتنمية المستدامة عرضها 
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تنمية موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بال -الدولي على المستوى 
:2017المستدامة لعام 

، نيويورك2017يوليو /تموز 19-10متغير، في عالم الرفاه على الفقر وتعزيز القضاء 

:األهداف التي ستجري مراجعتها على المستوى الدولي

:الطوعيةالمراجعات الوطنية العربية المشاركة في لدول ا

قطرواألردن 

ية السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمالمنتدى  -2
2017المستدامة والمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
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:2017العربي للتنمية المستدامة لعام المنتدى موضوع  -على المستوى اإلقليمي 

القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في : 2030تفعيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
المغرب -، الرباط2017مايو /أيار 5-2منطقة عربية متغيرة، 

:المحاور
التنفيذ والمتابعة واالستعراض على المستوى الوطني.1
الفقر على القضاء : المستوى اإلقليميعلى  2030لعام المستدامة تنفيذ خطة التنمية تفعيل   .2

وتعزيز االزدهار
اإلقليميتوفير وسائل التنفيذ على المستوى : 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام تفعيل   .3

:المخرجات
المساهمة  2017على غرار دورات المنتدى العربي السابقة، ستشكل مخرجات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

ام حيث ستتولى المملكة الرئيسية للمنطقة العربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لهذا الع
ة للجنة وسيقدّم تقرير المنتدى إلى اللجنة التنفيذية والدورة الوزاري. 2017يوليو /المغربية تقديمها في نيويورك في تموز

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

ية السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمالمنتدى  -2
2017المستدامة والمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
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المستدامةالتنمية ألهداف االبعاد البيئية  -3
واالولوياتالنطاق 

التنمية المستدامة هي مجموعة متكاملةأهداف •
األهدافجميع متواجدة في البيئية الغايات •

أهداف التنمية المستدامة وسائل التنفيذ
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باللون األخضر: 
غايات بيئية

Source: adapted from the presentation by Amb. Csaba Kőrösi, PR of Hungary to UN: “From SDGs to Post-2015 Agenda” at the OECD in Paris on October 7th, 2014
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المستدامةالتنمية ألهداف االبعاد البيئية  -3
واالولوياتالنطاق 

التنمية المستدامة هي مجموعة متكاملةأهداف •
الغايات البيئية متواجدة في جميع األهداف•

أهداف التنمية المستدامة وسائل التنفيذ
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Source: adapted from the presentation by Amb. Csaba Kőrösi, PR of Hungary to UN: “From SDGs to Post-2015 Agenda” at the OECD in Paris on October 7th, 2014

البيئيةاهداف تركز على المواضيع  8
)6 ،7 ،9 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15(

غاية بيئية 86

17كل من األهداف الواحدة في غاية بيئية األقل، على 
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المستدامةالتنمية ألهداف االبعاد البيئية  -3
اإلقليمي والتفويضالعمل 

)2016لإلسكوا ديسمبر  29الدورة الوزارية ( 2030اعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

يخص البيئة، التركيز على مواضيع الطاقة، والمياه، واالمن الغذائيفيما •
:مطلوب في المجاالت الرئيسية التاليةدعم •

o المستدامةاهداف التنمية ترسيخ الطابع الوطني واإلقليمي لغايات
o والتوقع  نمذجةوالالتحليل الشبكي (تطوير وسائل وأدوات تحليلية وفنية لرصد الترابطات

)المستقبلي
oتنمية تحديد حزمة مصغرة من المؤشرات وفق األولوية الوطنية واإلقليمية لرصد أهداف ال

 ً المستدامة دوريا

)2016ديسمبر ( 28قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته ال

ماعية لغربي آسيا تكليف األمانة الفنية للمجلس بالتنسيق والتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجت"•
خطة التنمية خطة تنفيذية للبعد البيئي لوضع مكتب غرب آسيا /وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

)2، فقرة 495القرار ( ".2030المستدامة لعام 
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نطقة التنمية المستدامة في المألهداف التنفيذي للبعد البيئي اإلطار 
العربية

جامعة الدول العربية – اليونب –يتم إعداد االطار من قبل االسكوا •
في المنطقة العربية 2030يهدف إلى تحقيق البعد البيئي في خطة •
:طور التحضير على ثالث مراحلفي •

)ستعرض وتناقش غدا(تطوير المنهجية  .1
اجراء التقييم والمسح على المستويين اإلقليمي والوطني .2
التنفيذياإلطار إعداد  .3

11
 

إتفاقية
 

ف
بيئية متعددة االطرا
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......ربيةالعالتنمية المستدامة في المنطقة ألهداف اإلطار التنفيذي للبعد البيئي 
فيهاالقضايا التي يجب النظر بعض 

  السياق كيف يمكن تكييف أهداف وغايات عالمية للتنمية المستدامة لتناسب.1
العربي؟اإلقليمي والوطني 

ية ما هو البعد البيئي ألهداف التنمية المستدامة، وما هي األولويات البيئ.2
؟للمنطقة العربية

ية؟العربوالمؤشرات البيئية للمنطقة لنا أن نحدد أولويات الغايات كيف .3
واألطر  في الخططالبيئية وضمان تكاملها كيف ينبغي دمج األهداف والغايات .4

؟القائمة
اف؟الترابط بين األهدتتعامل بفعالية مع موضوع كيف يمكن للبلدان أن .5
 مثل(مع االتفاقات واإلطارات البيئية القائمة مواءمة اإلطار كيف يمكن .6

؟)البيئية المتعددة األطرافاالتفاقات 
التقارير المطلوبة من الدول؟كيف يمكن تخفيف عبء .7
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البيئية للدول العربيةاألولويات  -4

:البيئية اإلقليمية المحددة فيالنظر في األولويات 
ة المستدامة؛للتنميمثل اإلطار االستراتيجي العربي (واألطر واإلعالنات اإلقليمية االستراتيجيات .1

)الدوحةوإعالن 
ولالتقرير العربي حالصادر عن األمم المتحدة للبيئة؛  GEO6: والتقارير البيئية اإلقليميةالتقييمات .2

...وغيرهاالمستدامة المعد من االسكوا؛ التنمية 

عن األمم المتحدة للبيئة بخصوص منطقة غرب الصادر  GEO6تناول تقرير:مثال 
:آسيا ما يلي

الموارد المائية، موارد األراضي، الموارد الساحلية والبحرية، التنوع : وهي أولويات 7تحديد •
البيولوجي، الهواء، تغير المناخ، واإلدارة المتكاملة للنفايات

واألمن الم والغذاء والترابط ما بين السالترابط ما بين المياه والطاقة : من المواضيع المحوريةاثنان •
والبيئة

.9و  12و  13و  11و  2و  6و  16: وهيأولوية أهداف ذات  10 حولتركيز السيناريو التحليلي •
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:عربيةالتنمية المستدامة في المنطقة الألهداف األولويات البيئية 
الترابطي؟النهج 

يات اإلقليمية بشكل كبير في االستراتيج )أو األراضي(الترابط بين المياه والطاقة والغذاء يتضح 
البيئيةواإلعالنات والتقييمات 

...يوفر ذلك نقطة انطالق مفيدة لتحديد األولويات من الممكن أن -

:البيئية المعنية بالترابط تشملاألهداف 
2.5و  2.4الغايات : الثاني، الغذاءالهدف •
ب6أ و6، 6.6، 6.5، 6.4، 6.3، 6.1الغايات : الهادف السادس، المياه•
ب7أ و7، 7.3، 7.2، 7.1الغايات  :الهدف السابع، الطاقة•

الطاقة المياه الغذاء
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راضيالمياه والطاقة واأل....بعض التحديات البيئية العربية
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خط الفقر المائي

التحديات من جهة الموارد المائية 
نوية انخفاض حصة الفرد الس(المتجددة؛ 

 3م 751 إلى 2002في  3م 983من 
)2014في 

د توليحصة موارد الطاقة في 
2014، الكهرباء

التحديات من جهة تدهور 
من % 90 األراضي؛ أكثر من

ي أراضي المنطقة مصّنفة كأراض
قاحلة أو شديدة الجفاف
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أراضي شديدة الجفاف أراضي شبه قاحلة

أراضي قاحلة أراضي جافة وشبه رطبة

1.84%36.83%

57.86%

0.12%

0.36%

2.97%

الفحم النفط الغاز الطبيعي

الطاقة الشمسية الرياح المياه
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حدوث الصراعات .......بعض التحديات البيئية العربية

ينالمئوية للبلدان التي تعاني من صراع داخلي واحد على األقل بالنسبة (حدوث الصراعات 
)2014و  2009عامي 
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والوسطى
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ابقةالسوفياتية الس

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

 شرق آسيا وجنوب
شرق آسيا

المنطقة العربية جنوب آسيا
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الصراعاتحدوث .....بعض التحديات البيئية العربية

ينالمئوية للبلدان التي تعاني من صراع داخلي واحد على األقل بالنسبة (حدوث الصراعات 
)2014و  2009عامي 
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ةأمريكا الالتيني البلدان النامية الجمهوريات 
ابقةالسوفياتية الس

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

 شرق آسيا وجنوب
شرق آسيا

المنطقة العربية جنوب آسيا
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مية األولويات البيئية للمنتدى العربي حول التن
ولالجتماع التحضيري  2017المستدامة لعام 

واالجتماع  2017المنتدى العربي حول التنمية المستدامة لعام من أبرز ما يركز عليه 
:ما يليله التحضيري 

:الهدف األول، الفقر•
والحد من التعرض للكوارث الناتجة عن ... بناء القدرة على الصمود  2030بحلول عام :  1.5الغاية 

تغير المناخ وغيرها من والصدمات والكوارث

:الثاني، الغذاءالهدف •
، ضمان نظم إنتاج أغذية مستدامة وتفعيل الممارسات الزراعية المرنة 2030بحلول عام : 2.4الغاية 

...التي تزيد من اإلنتاجية واإلنتاج 
 ، الحفاظ على التنوع الوراثي للبذور والنباتات المزروعة وحيوانات2020حلول عام : 2.5الغاية 

...المزارع والحيوانات األليفة واألنواع البرية ذات الصلة 
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الصيد المستدام: ب14، 14.6، 14.4

األراضيضمان حق المرأة في : أ.5

كفاءة استخدام المياه: 6.4

التخطيط اإلقليمي: أ.11

تقليل هدر الطعام: 12.3

مية األولويات البيئية للمنتدى العربي حول التن
ولالجتماع التحضيري له 2017المستدامة لعام 

:أهداف بيئية أخرىمع أمثلة للترابط 

ع تقليل جمي: 16.1تدهور األراضي: 15.3
اشكال العنف
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لمحة عن عملية تحديد المؤشرات ذات العالقة 

.  Tiersمجموعات من المؤشرات  3تم اعتماد : عالميا

:  تعمل االسكوا على عدة مستويات: إقليميا
في خططهم الوطنية  2030مساندة الدول األعضاء في دمج خطة •
تعزيز قدرات األجهزة اإلحصائية•
ياه م(تعزيز القدرات للقطاعات المختلفة لرصد التقدم المحرز•

)وطاقة وامن غذائي وفقر وغيرها
مواد معرفية وتقارير اقليمية•
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الحاجة الى اتباع نهج متكامل

االقتصاد

المجتمع

المحيط الحيوي 

:إن تحديد األولويات مهم جدا
للحد من التعقيد •
حشد وتركيز الجهود•
الغايات بشكل يضمن النظر في األولويات البيئية في سياق الترابط مع األهداف و.......ولكن •

االجتماعية واالقتصادية وتلك المتعلقة بوسائل التنفيذ
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شكرا لكم على حسن اإلصغاء


