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 لتأسيس الجامعة األميركية في بيروت 150مؤتمر "أفد" السنوي ضمن احتفاالت الذكرى 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير
 

 18/7/2016بيروت، 

عن انعقاد مؤتمر "أفد" السنوي   (AUB)أعلن المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( والجامعة األميركية في بيروت
في حرم الجامعة األميركية، وذلك في إطار برنامج االحتفاالت  2016تشرين الثاني )نوفمبر(  11و 10لتاسع في ا

مكانات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة هالتأسيس 150بالذكرى الـ  2030. وسوف يستكشف المؤتمر تحديات وا 
 في عالم عربي مضطرب.

 
: تحقيق أهداف 2030قرير "أفد" السنوي عن حالة البيئة العربية وعنوانه "نحو وسيتم خالل المؤتمر إطالق ومناقشة ت

التنمية المستدامة في مناخ متغير". وهو يركز على العالقة التالزمية بين المياه والطاقة والغذاء، ويستكشف طرقًا قابلة 
وأوضح أمين عام "أفد" نجيب  .2030للتنفيذ لتمويل التنمية، والظروف المطلوبة لتحقيق األهداف المحددة لسنة 

صعب أن المؤتمر سيحاول رسم خريطة طريق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، في ضوء اتفاقية 
باريس المناخية، مع األخذ في االعتبار التحديات األمنية واالقتصادية واالجتماعية الراهنة في المنطقة. وقال: "يدعو 

 ببادئ االستدامة في خطط التنمية عمومًا، وفي جهود إعادة اإلعمار في بلدان تمزقها الحرو أفد إلى دمج م
األميركية في  لتأسيس الجامعة 150عن اعتزاز "أفد" بأن يكون جزءًا من فعاليات الذكرى الـ بوالصراعات". وأعر 

 ريجو الجامعة.، خصوصًا أن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس أمنائه وأمانته العامة هم خبيروت
 

ورحب رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري بالشراكة مع "أفد" باعتباره المنظمة اإلقليمية الرائدة المكرسة للبيئة. ونوَّه 
بأهمية المواءمة بين المنتدى ومؤسسة للتعليم العالي مثل الجامعة األميركية في بيروت. وقال: "كانت الجامعة دائمًا 

حن نعتزم تأدية دور محوري في االرتقاء بالتعليم النوعي الذي هو هدف رئيسي من أهداف جزءًا من مجتمعها. ون
عادة اإلعمار في أعقاب  2030للتنمية في أفق  المحترفالتنمية المستدامة، فضاًل عن توفير الدعم  في منطقتنا، وا 

 النزاعات المأسوية التي نشهدها اليوم".
 

مثل عدنان بدران رئيس مجلس أمناء  ،المتحدثين في المؤتمر شخصيات رائدةوبين المشاركين في إعداد التقرير و 
لبنك الدولي، وعبدالرحمن اجامعة األردن والرئيس األسبق للحكومة األردنية، ومحمود محيي الدين نائب رئيس 

نغر العوضي األمين التنفيذي للمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية )روبمي( ووزير الصحة سابقًا  في الكويت، وا 
، وسكوت فوغان رئيس المعهد الدولي للتنمية (IUCN)أندرسون المديرة العامة لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة 
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الوافي المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية، وعبدالسالم ولد أحمد المدير  ، وأسمهان(IISD)المستدامة 
والممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة )فاو(، وعدنان شهاب الدين المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

ر العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في وعبداهلل الدردري نائب األمينة التنفيذية لإلسكوا، ومحمود الصلح المدي
المناطق الجافة )إيكاردا(، وكوزيمو السيرينيوال األمين العام للمركز الدولي المتوسطي للدراسات الزراعية 

(CIHEAM) وعبدالكريم صادق كبير االقتصاديين في الصندوق الكويتي للتنمية. ويشارك في المؤتمر عدد من ،
 شرق األوسط وشمال أفريقيا.الوزراء من بلدان ال

 
التعاون بين الجامعة األميركية في بيروت و"أفد" قائم منذ عدة سنوات. والجامعة عضو أكاديمي في "أفد"، وقد ساهم 

في جميع تقارير "أفد" السابقة، وشاركوا كمحاورين ومتحدثين في مؤتمرات  ة الجامعة كمؤلفين مشاركينعدد من أساتذ
بحثًا حول الصحة المستدامة، مؤلفه الرئيسي هو الدكتور إيمان نويهض عميد  2016ضمن تقرير "أفد" السنوية. ويت

كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية، باإلضافة إلى مساهمات من أساتذة الجامعة كمؤلفين مساعدين 
، الذي يتيح (FELF) ومحررين. ويشارك طالب من عدة كليات في الجامعة في منتدى قادة المستقبل البيئيين

 للطالب الجامعيين المساهمة في تقارير ومؤتمرات "أفد" والتعبير عن وجهات نظرهم حيال قضايا تتعلق بمستقبلهم.
 

والمصداقية ، سمعة النزاهة 2008واكتسبت تقارير "أفد" السنوية حول حالة البيئة العربية، التي تصدر منذ العام 
لتي تتناولها. وهي توفر بيانات وتحليالت علمية ساعدت في اتخاذ قرارات واعية وباتت مراجع رئيسية للمواضيع ا

تتعلق بالسياسات في البلدان العربية. وقد تطور مؤتمر "أفد" السنوي ليصبح الحدث البيئي الرئيسي في المنطقة، 
البلدان  منئل اإلعالم صانع قرار وأكاديمي إلى جانب قادة األعمال والمجتمع المدني ووسا 500جامعًا أكثر من 

 .العالمالعربية و 
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