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  وفود الدول رؤساء و الوزراء و المعالي والسعادةالسمو و أصحاب 

  نائب المدير التنفيذي ل2مم المتحدة للبيئة –السيد / ابراھيم ثياو 

  السيدات والسادة السادة ا8فاضل

 ماالحضور الكر

  ،،الس;م عليكم ورحمة � وبركاته،

) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين 29شارك معكم في اعمال الدورة (أويشرفني أن  يسعدني

توليه  ىعل احمد الحمود الصباح عبد �/  الشيخعن شؤون البيئة، واستھل كلمتي بتھنئة معالي 

سيسير أشغالھا بكل حنكة واقتدار والشكر  معالي الشيخوكلي ثقة أن  اً متيقن رئاسة دورة المجلس

علي  والبيئة بدولة قطر ةمحمد بن عبد � الرميحي وزير البلدي الوزير/ السيد والتقدير لمعالي

والتقدير الي جميع رئاسته الدورة السابقة ومتابعته المستمرة لقراراتھا. كما أتوجه بالشكر 

  المنظمات شركاء المجلس على مساھمتھم القيمة في متابعة تنفيذ القرارات.

أصبح البعد البيئي أحد والبيئية تتصدر العمل الدولي وا�قليمي والوطني، لقد أصبحت القضايا 

الركائز ا8ساسية 8ي عمل تنموي حقيقي ومستدام، بل أجزم أنه � تنمية مستدامة بدون الحفاظ 

المسؤولين  ن مجلس الوزراء العربإذا فوتنميتھا واستدامتھا، لعلي الموارد الطبيعية وحمايتھا 

لقضايا الشائكة والمعقدة في عن شؤون البيئة أصبح الفضاء الحيوي والھام لمناقشة جميع ھذه ا

ة وذلك بوضع مقارب ، والتنموي العربي رتقاء بالعمل البيئيلKنفس الوقت، وعليه عبء كبير 

علي الصعيد  سواءجديدة ومتجددة وأفكار غير تقليدية للمساھمة في المجھود التنموي المستدام 

خططھا ورؤاھا المستقبلية افقة الدول العربية في وضع . ومرو الوطنيأدولي أو ا�قليمي ال



 ن ا8مم المتحدة والتيم 2015للتنمية المستدامة تنفيذا 8ھداف التنمية المستدامة المعتمدة عام 

، بل البعد البيئي يتقاطع مع جميع أھداف التنمية المستدامة ا8خرى،  بالبيئة ھى فى اغلبھا متعلقة

مؤشرات مرنة وذات د�لة  لذا �بد من تناول متابعة تنفيذ ھذه ا8ھداف بصورة متكاملة مع وضع

                 تنفيذ أھداف التنمية المستدامة.مدى حقيقة للوقوف على 

كما أن التحضير العربي للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذي يعقد بنيويورك 

كل عام، يستدعي منا جميعا االعداد والتحضير الجيد حتى يكون الصوت العربي مسموعا في 

موضوعات  2018المحافل الدولية، وسيتناول المنتدى السياسي العالمي للتنمية المستدامة عام 

،الطاقة ،المدن المستدامة ، االستهالك واالنتاج المستدام والتنوع البيولوجي  المياهاسية وهي: اس

ماناتها الفنية للمياه والبيئة واالسكان والطاقة ألذا فستقوم المجالس الوزارية العربية المتخصصة و 

 لألممسيا التابعة آ يماعية لغرببالتحضير العربي للمنتدى بالتنسيق مع اللجنة االقتصادية واالجت

  االمم المتحدة للبيئة.وبرنامج  المتحدة 

  المعالي والسعادةو السمو أصحاب 

- 9كما تعلمون سيعقد مؤتمر األطراف لالتفاقية االطارية لتغير المناخ بألمانيا خالل الفترة 

، وهنا اود التوجه بالشكر والتقدير للمجموعة العربية التفاوضية على ما بذلته 17/11/2017

عكس اهتمامات ورؤى تل ،له من جهد مقدر لدينا في االعداد والتحضير لهذه المؤتمراتتبذوما 



الدول العربية بما يضمن مصالحها الحيوية وعلى ما تقوم به األمانة العامة للجامعة من 

سيكون حاسما في القادم اجتماعات تنسيقية لعمل هذه المجموعة، وهنا أريد أن اؤكد ان المؤتمر 

اوضات لترجمة بنود اتفاق باريس لتغير المناخ الي برنامج تنفيذي عالمي، لذا فالمهمة مسار المف

همية القصوى لهذا الموضوع، وسيقوم وفد األمانة ألء ايالإدعوا مجلسكم الموقر أومعقدة، و صعبة 

العامة للجامعة الذي سيشارك في المؤتمر بمتابعة سير المفاوضات وعقد االجتماعات اليومية 

  ود العربية كما هو معتاد لتبادل اآلراء وتحديد الموقف العربي الموحد.للوف

  المعالي والسعادةالسمو و  أصحاب 

تولي األمانة العامة للجامعة أهمية خاصة للمؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة وهي كثيرة، وضرورة 

 ،أمر ضروري، المشاركة فيها وتحديد الموقف العربي من الموضوعات المطروحة عليها 

مؤتمر األطراف لية وتحديد الموقف العربي الموحد، لذا فِان ويستدعي منا جميعا المشاركة بفعا

يعد مناسبة  للتنوع البيولوجي الذي سيعقد في شرم الشيخ والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية

حتضان هذا إفي  يع الوفود العربية في دعمها لطلب مصرموهنا أود تهنئة ج مهمة للدول العربية،

 لإلعدادأدعوكم الي تشكيل فريق عمل عربي موحد مع جمهورية مصر العربية  وإلنجاحهالمؤتمر، 



، وبنفس الروح واالسلوب سيتم االعداد والتحضير جهدا مشترك يسهم في انجاحهللمؤتمر ليكون 

، خاصة 2017بر للدورة القادمة لجمعية األمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها بنيروبي شهر ديسم

من وأن هذه الدورة خصصت موضوعها الرئيسي للتلوث، وهو موضوع جدير باالهتمام لما للتلوث 

على الدورة لعربية أن الموضوعات التي طرحتها الدول اتأثيرات سلبية على حياة االنسان ، كما 

 ، وهنا أود التأكيد جمعات االقليمية االخرىتستوجب حشد الدعم الالزم لها من الدول والتالقادمة  

سيكون له دورا هاما في التنسيق وعقد في الدورة وفد جامعة الدول العربية الذي سيشارك أن 

  االجتماعات للمجموعة العربية بهدف تقاسم االدوار وتوحيد الرؤى والمواقف.

  المعالي والسعادةو  السمو أصحاب

وما تسببه من خسائر كبيرة في  الكوارث الطبيعيةرتفاع في وتيرة يشهد العالم في السنوات االخيرة اِ 

الكوارث الطبيعية مع مخاطر رواح والممتلكات، لذا فان موائمة االستراتيجية العربية للحد من األ 

نية " سيمكننا من تحقيق نقلة نوعية في التعاطي معها ووضع الخطة الوطسندايمخرجات مؤتمر "

يتطلب تظافر الجهود لمجابهتها وطنيا واقليميا  ،وريمر ضر للوقاية منها والتقليل من حدتها أ

االخرى مطالب بالعمل مع  الطبيعيةخطار الزالزل والكوارث ليا، والمركز العربي للوقاية من أودو 



في تطوير اليات العمل لدعم العمل العربي  معها تسهم شراكاتالجهات االقليمية والدولية لبناء 

  المشترك.

كثيرة ومتشعبة وجدول أعمال الدورة يتضمن موضوعات مهمة كالتربية من ن قضايا البيئة نعم أ

أجل التنمية المستدامة، واالقتصاد االخضر والوضع البيئي في بعض الدول العربية التي تشهد 

وهنا أدعوا الجميع الي تقديم الدعم الالزم لهذه الدول إلعادة تأهيل المناطق  ،نزاعات مسلحة

واالستراتيجية العربية للصحة والبيئة ومتابعة  ، صحة االنسان في بيئتهألن  اً المتضررة بيئي

شراكة مع المنظمات المعنية سيمكننا من مساعدة هذه الدول الشقيقة على مواجهة تنفيذها بال

  تبعات الحروب والتدمير الحاصل على أراضيها.

  وفي الختام أتمنى لدورتنا هذه التوفيق والنجاح

  ته وبركاتهوالسالم عليكم ورحم


