
 األسئلة المطروحة 

النظر فيها    األولوياتما هي   .1 ي يجب 
ن االعتبار  الت  لوضع  بعي 

 ؟   خطة عمل إقليمية لتنفيذ عقد األمم المتحدة 

واإلقليمية   .2 العالمية  الممارسات  أفضل  هي  مجال  ما  ي 
فن

ي المنطقة  استعادة النظم االيكولوجية  
ي يمكن اعتمادها فن

الت 

 العربية؟ 

 

 

 

ما هي أهمية وفوائد عقد األمم المتحدة الستعادة النظم   .3

وما هي السياسات والمؤسسات    ،للدول العربية ة البيئي

 والقدرات والحوافز التمكينية؟ 

قنية  والفرص المتاحة والقيود التالداعمة ما هي السياسات  .4

ي المنطقة 
ي تواجه تنفيذ عقد األمم المتحدة فن

 العربية؟ الت 

 

 
 
 
 

 األول الجلسة المتخصصة 
 

ي ذلك بالنسبة لمنطقتنا.  - البيئيةستعادة النظم العقد األمم المتحدة 
 ماذا يعن 

وت 16:15 الساعة  إل 14:45الساعة  من ،2022 مارس/ آذار   15 الثالثاء   بتوقيت بير

 
 معلومات أساسية والهدف من الجلسة

كة من  لألمم    األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ومنظمة األغذية والزراعة برنامج    بقيادة مشت 
الجمعية    ، أعلنت الستعادة النظم البيئية   بناء حراك عالمي قوي موسع ل )الفاو(    المتحدة 

ة  ب العامة لألمم المتحدة   هي عقد األمم المتحدة الستعادة النظم    2030- 2021أن الفت 
فيما بعد بـ "عقد األمم المتحدة" أو "العقد"(. ويــهدف عقد األمم  اإليكولوجية )يشار إليه 

منع ووقف  و   المتحدة إىل بناء حركة عالمية قوية عريضة القاعدة لتعزيز عملية اإلصالح، 
ي جميع أنحاء العالم 

يعمل بمثابة إطار  كما    .  وعكس اتجاه تدهور وتدمت  النظم البيئية فن
واال  االتفاقات  "تنشيط"  أجل  من  بالبيئة  عمل  المتصلة  القائمة  الدولية  امات  ن ووضع  لت 

 .العالم عىل المسار الصحيح نحو مستقبل مستدام 

ي  
ة ت   العربية منطقة  ال تتعرض النظم االيكولوجية فن   ندرة اف اىل مشاكل  ض لتهديدات خطت 

 
 
غالبا  . ي

األراضن بالفعل والجفاف وتدهور  الموجودة  ي    المياه 
فن األسماك  ترتبط مصايد  ما 

اف الموارد البحرية. كما تؤدي الظواهر المناخية  المنطقة ب  ن االستخدام غت  المستدام واستتن
الرسيعة    - المتطرفة   والفيضانات  الجفاف  سيما  الغابات  ال  حرائق  وشدة  ة  وتت  وتزايد 

ابية    اري ت  وال  الرملية والت  تفاقم ضعف    - والعواصف  اعات والهجرة إىل  ن التن باإلضافة إىل 
ن من الناس.   ي الحفاظ عىل البيئة وسبل عيش الماليي 

النظم االيكولوجية وإضعاف دورها فن
بة بنحو الثلث خالل السنوات  لقد  ي إىل خفض اإلنتاجية المحتملة للت 

أدى تدهور األراضن
ة،  ي مليون هكتار من الغطاء    2.8وفقدت المنطقة    األخت     الغاب 

 
ن عاما الماضية    خالل الثالثي 

قدرها   سنوية  خسارة  يعادل  ما  وبالتاىلي   95000وهو  اعتماد    ، هكتار.  إىل  الحاجة  فإن 

اتيجيات طويلة األجل الستعادة النظم اإليكولوجية لها أهمية قصوى   . سياسات واست 

 : هدافاأل

ي  
العربية  منطقة  ال• رفع مستوى الوعي بأهمية النظم البيئية الصحية لسبل العيش فن

ي ستتكبدها المنطقة وسكانها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء. 
 واإلبالغ عن التكاليف الت 

• مناقشة ما يعنيه عقد األمم المتحدة الستعادة النظم اإليكولوجية بالنسبة للمنطقة 
 عمل،  خطة    وضعالعربية من حيث  

 
   وايضا

 
   عن توقعات البلدان بأن تلعب دورا

 
  قياديا

لمنع ن  المعنيي  المصلحة  تعبئة جميع أصحاب  ي 
اإليكولوجية تدهور  ووقف    فن   النظم 

 . ي واإلقليمي
ن الوطتن  وعكس مسارها عىل المستويي 

 

 ميّسر النقاش   

ــع،   ،أسيل ألمخيمر   السيدة • مديرة مشاريــ
 الهاشميةية  األردن المملكة  منظمة جهد،  

ي حلقات النقاش    
 
 المشاركون ف

وفيسور إبراهيم آدم  • يمعاىلي الت   ، الدخت 

عام المنظمة العربية للتنمية  مدير 

 السودان   جمهورية، الزراعية

 ،سعادة الدكتور نرص الدين العبيد  •

ي  المدير العام لمنظمة المركز العرب 

ي 
لدراسات المناطق الجافة واألراضن

، الجمهورية العربية »أكساد«القاحلة 

 السورية

مديرة جمعية ،  الدكتورة مايا نعمة  •

ي لبنان
 اللبنانية  الجمهورية،  التحريــــج فن

فاوي الدكتور  • مستشار   ،المصطفن ضن

،  دوىلي مستقل ،   الموارد المراعي

  ، المملكة المغربية الطبيعية والبيئة

ي  ستنظم هذه الجلسة بشكل  
اض  َبثافير

ُ
  وست

منصة   التسجيل زوومعير  يرجر  للمشاركة   . 
ي المنتدى    .  هذا الرابطعىل  

 
بإمكان المشاركير  ف

بشكل حضوري متابعة مجريات هذا االجتماع  
رقم   االجتماعات  قاعة  ي 

 
           1ف

(Committee Room 1)  . 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJMqcemrrDkjHdGvWh9O8TSMa_BfgP-BCC4c
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