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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 الثامن االجتماع  

 2021  ديسمبر/كانون األول  24-23، عّمان 

 المؤقت  من جدول األعمال  10 البند

لعام    2021نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

 زـموج

تقرير  اللجنة التنفيذية  إلى    (إلسكوا)ا  لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيال  تحيل األمانة التنفيذية
)الخامسة منذ    سابعةدورته البالصيغة التي أقرها المنتدى في   2021المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  
، في الفترة  بشكل افتراضيقدت  التي ُع  (،2015في أيلول/سبتمبر    2030اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  

، وكما  "ما بعد كوفيد 2030و خطة عام  إسراع العمل نحتحت عنوان "  2021  مارس/آذار 31إلى   29من  
في الفترة    قد في نيويوركالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ُعُعرض على 

 .2021تموز/يوليو    15إلى    6من 

اإلسكوا المتحدة العاملة    المنتدى  وقد نظمت  األمم  جامعة الدول العربية ومنظومة   بالشراكة مع 
  8و  3و 2و  1لمراجعة أهداف التنمية المستدامة   في المنطقة العربية، وتضمن برنامج عمله جلسات عامة

جلسة متخصصة ركزت على مواضيع ذات    11. كما تضمن 5إضافة إلى الهدف    17و  16و  13و  12و  10و
 أولوية للمنطقة، باإلضافة إلى أربعة أحداث خاصة.

شهر  في    االمزمع عقدهللمنتدى العربي للتنمية المستدامة  للدورة الثامنة    إلعدادا  إلسكوااباشرت  كما 
،  الرئيسي وموضوعه    2022عام    منتدى   عمالأملخصاً حول    الوثيقةهذه  وتتضمن    .2022آذار/مارس 

 .2021ثم تدرج تقرير المنتدى لعام    باإلضافة إلى جدول األعمال المقترح.

طالع  االو  2021واللجنة التنفيذية مدعّوة إلى أخذ العلم بنتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  
 .2022لدورة عام   على التحضيرات
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 ة ـمقدم 

التنفيذية   -1 اللجنة  إلى  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  للجنة  التنفيذية  األمانة   تحيل 
)الخامسة منذ    بالصيغة التي أقرها المنتدى في دورته السابعة  2021تقرير المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

خطة التنمية المستدامة لعام   افتراضي، في الفترة   (،2015في أيلول/سبتمبر    2030اعتماد   التي ُعقدت بشكل 
ما بعد كوفيد"، وكما ُعرض    2030تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام   2021آذار/مارس    31إلى    29من 

  15إلى   6على المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ُعقد في نيويورك في الفترة من 
 .2021تموز/يوليو  

العربي للتنمية المستدامة المزمع عقدها في شهر   -2 كما باشرت اإلسكوا اإلعداد للدورة الثامنة للمنتدى 
وموضوعه الرئيسي، باإلضافة    2022. وتتضمن هذه الوثيقة ملخصاً حول أعمال منتدى عام 2022آذار/مارس  

 .2021إلى جدول األعمال المقترح. ثم تدرج تقرير المنتدى لعام 

العربي للتنمية المستدامة لعام  واللجنة ا -3 المنتدى  مدعّوة إلى أخذ العلم بنتائج   طالع  االو 2021لتنفيذية 
 .2022لدورة عام   على التحضيرات

لعام  موعد ومكان انعقاد   -أوالا   2022المنتدى العربي للتنمية المستدامة 

بشأن آليات عمل المنتدى العربي    2016كانون األول/ديسمبر    15المؤرخ    (29-)د  327اإلسكوا    عمالً بقرار -4
  ، بشأن المنتدى العربي للتنمية المستدامة   2014أيلول/سبتمبر    18المؤرخ    ( 28-)د  314القرار  للتنمية المستدامة؛ و

، بشكل حضوري وافتراضي  في شهر آذار/مارس 2022المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  ستعقد اإلسكوا  
 ي آن )أو ما يسمى بالهجين(.ف

المنتدى العربي  سوعلى غرار المنتديات السابقة،   -5  في إطار شراكة   2022لعام  للتنمية المستدامة  ينظَّم 
العاملة في المنطقة العربية. وقد قامت اإلسكوا لهذا  منظومة األمم المتحدة اإلنمائية  ومع    مع جامعة الدول العربية

يتضمن ممثلين عن وكاالت األمم المتحدة وجامعة    2022فريق عمل مشترك لمنتدى عام إنشاء   بتنسيق الغرض  
 .واالتساق لضمان التعاون    الدول العربية

المقترح -ثانياا   التنظيم 

 عمل  بتنظيم  اإلسكوا  ستقوم  ،2022مشترك لمنتدى عام  العمل  الفريق المستمر ضمن  التنسيق  ق سيا  في -6
ً   المقبلالمنتدى   :التالي  للتصور  وفقا

يتماشى مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى  للمنتدى بشكل  رئيسي  الموضوع  ال اعتماد )أ(
 هوض بالتنفيذالن عم،  19-كوفيدعد جائحة  بل ضشكل أفب  ءإعادة البناوهو   2022المعني بالتنمية المستدامة لعام 

 ؛2030  مالكامل لخطة التنمية المستدامة لعا

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/314.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/314.pdf
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بحسب قرار    2022قيد المراجعة لعام    مراجعة أهداف التنمية المستدامةالجلسات العامة على    تركيز )ب(
و4  األهدافوهي    ،2021حزيران/يونيو    25المؤرخ    290/75الجمعية العامة   لى جانب  إ  ،15، و14و،  5، 

في    ،17 الهدف وطنياً  والتركيز أيضاً  والتمويل  التخطيط  عمليات  تنسيق  المستوى حول   إضافة  حوار رفيع 
 ؛إلى حوار حول دور الشباب وأجيال المستقبل

االجتماعية، والتعافي  التحول الرقمي، والحماية  مواضيعية على قضايا  في الجلسات الالتركيز   )ج(
 ؛األخضر، والتعافي في الدول األقل نمواً، ودور سالسل اإلمداد اإلقليمية للقطاع الصحي

تعزيز التعاون بين وكاالت األمم المتحدة فيما بينها ومع منظمات تنموية من خارج منظومة األمم   )د(
 المواضيع ذات الصلة؛المتحدة في تنظيم جلسات متخصصة حول  

المستدامة من    مشاركة  عيلتف (ه) بالتنمية  واألكاديميين    المدني المجتمعمختلف األطراف المعنيين 
المنتدى  والبرلمانيين  وأجهزة الرقابة المالية   الخاص  والقطاعومجالس البحوث   فعاليات  كمتحدثين في كافة 

 .الجلسات العامة والمتخصصةفي    متداخلين و

 للمنتدى الرئيسي الموضوع -اا ثالث

المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ينظَّ  -7 في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني   2022م 
السياسي الرفيع    المنتدى  موضوع وسيكون .  2022تموز/يوليو   15إلى   5بالتنمية المستدامة، المقرر عقده من  

  هوض بالتنفيذالن  عم،  19-كوفيدعد جائحة  بل  ضشكل أفب  ءإعادة البنا  2022المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  
أهداف    خمسة. وسيستعرض المنتدى السياسي بالتفصيل تحقيق  2030 مالكامل لخطة التنمية المستدامة لعا من 
. وسيستعرض المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  17، و15، و14و، 5و، 4  التنمية المستدامة، هي األهداف

 . ، نفس األهداف 19-بعد جائحة كوفيدفي المنطقة العربية  إعادة البناء بشكل أفضل    ، الذي ينظَّم تحت عنوان 2022

إضافة  ،  التيعالمياً    19-انتشار جائحة كوفيدبعد مرور أكثر من عامين على   2022ينعقد المنتدى لعام  -8
وقد هددت    .في البلدان العربية  االقتصادية واالجتماعية والبيئيةقد ألحقت العديد من األضرار    إلى آثارها الصحية،

المستدامة أهداف التنمية  العمل نحو تحقيق  أصالً  سير  العربية، المتعثرة  المنطقة  التحاليل    وفي  .في   ضوء 
جهود  برزت أهمية أن تكون  في المنطقة،    األمد للجائحةوالطويلة  ثار المتوسطة  لآلمعمق  أفضت إلى فهمالتي  
 نعة واالستدامة. ألسس المساواة والم  خطط التعافي متسقة مع أهداف التنمية المستدامة ومراعية  و

االستعداد  و  19-جهود البلدان العربية في التعافي من جائحة كوفيدفرصة لمناقشة    العربي  المنتدى سيشكل   -9
  والنظر إلى فرص  وطرح البدائل السياساتية  بشكل أفضل ألزمات مستقبلية أخرى قد تكون صحية أو غيرها،

 .رئيسيكإطار عمل   2030ماد خطة عام تمع اع   البناء بشكل أفضل  ومحاور

 النتائج المرجوة -اا رابع

إلى موضوع المنتدى لعام   -10 الوزارات المعنية  س،  2022استناداً  إلى تعزيز التنسيق بين  يهدف المنتدى 
لذلك. كما يهدف إلى اإلضاءة على الممارسات واألدوات الواعدة  طر عمل ومداخل  بالتعافي من الجائحة واقتراح أُ 

 في المنطقة للتعافي الشامل والمستدامة.

https://undocs.org/ar/A/RES/75/290%20B
https://undocs.org/ar/A/RES/75/290%20B
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المنتدى إلى خالصة   -11 على غرار االجتماعات السابقة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة، ستستند نتائج 
ة والجهات المعنية  ا  للدولالمناقشات المتعلقة بمواضيعه المختلفة، وإلى الرسائل األساسية  ألعضاء المشارك 

 الجتماعات التحضيرية ذات الصلة.ا  مدخالتاألخرى. وسيتخلل المنتدى  

التقرير النهائي للمنتدى، باعتباره المساهمة الرئيسية للمنطقة    2022وسيقدم رئيس المنتدى العربي لعام  -12
 .2022لعام    دامةالعربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المست

 جدول األعمال المقترح -ساا خام

 على الشكل التالي:   متخصصةأخرى  ووجلسات مواضيعية  ة  المنتدى جلسات عامجدول أعمال  سيتضمن   -13

ومداخالت الدول    ،اً تمهيدياً وعرضمة،  افتتاحية للجهات المنّظ  كلمات الذي يشمل المنتدى   افتتاح )أ(
 ؛األعضاء

تتناول هذه الجلسات مراجعة أهداف التنمية المستدامة المزمع مراجعتها عالمياً   :الجلسات العامة  )ب(
كما تتضمن حواراً رفيع المستوى حول تنسيق عمليات التخطيط  .  15، و14و،  5و، 4  األهدافوهي    2022لعام 

 إضافة إلى حوار حول دور الشباب وأجيال المستقبل.والتمويل وطنياً 

 في التعافي    ةالجلسات مواضيع ذات أولوية للمنطقة العربيهذه  تتناول    :المواضيعية الجلسات   )ج(
والتعافي  والتعافي األخضر،  الحماية االجتماعية،  تحول الرقمي، وحيث سيتم التركيز على ال  19-من جائحة كوفيد

 ؛ودور سالسل اإلمداد اإلقليمية للقطاع الصحي  في الدول األقل نمواً،

في  تقوم وكاالت األمم المتحدة   :لمتخصصة الجلسات ا )د( العملاألعضاء  بتنظيم    المشترك  فريق 
  القضايا  هذهقضايا ذات أولوية في المنطقة العربية حيث تتيح هذه الجلسات التعمق في  جلسات متخصصة حول  

 ؛وتفتح باب الشراكات مع المنظمات من مختلف القطاعات

على المستوى المحلي وارتباط    2030طاولة حوار حول استعراض خطة عام  كما سيتضمن المنتدى   (ه)
 ذلك باالستعراضات الوطنية الطوعية.

 المنتدى وثائق -اا دسسا

وراق عمل خلفية حول أهداف التنمية  بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة المعنية بإعداد أ  إلسكواا  ستقوم -14
  5لألهداف    2021كما ستعمل على تحديث أوراق العمل التي تم تطويرها في دورة عام    15و 14و  4المستدامة  

وتوصيات    ،للنقاشإطاراً عاماً  هذه األوراق  تطرح . والمرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات والتمويل ابأقسامه 17و
 .الموضوع المحدّد  مجالفي    للعملللدول    سياساتية

قضايا  كما تعمل اإلسكوا على تطوير   -15 تقرير إقليمي حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية يتناول 
تحديثاً إحصائياً لمؤشرات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.  ذات أولوية للتعافي من جائحة كوفيد ويتضمن 

مدخالت للنقاش في الجلسات المواضيعية. التقرير    تشكل أقسامو
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  المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
  

   المعقود برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي

   2021تموز/يوليه   6-15

المستتتتتتتتدان والمرا مج ئحا  جايدة  وفيد على ندو يعزز األبعاد   19-التعافي 
االقتصتتتتتتادية واالجتماعية والليتية للتنمية المستتتتتتتدامةش منا  مستتتتتتا   تتتتتتام  

عتان   وفعتا  مج  جت     2030لتدقيق خطتة  وا نجتاز  ستتتتتتتتتيتال عقتد العمت   في 
 التنمية المستدامة

  

  
 مساهمة مقدمة مج الدو ة الخامسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة    

  
 مذ رة مج األمانة العامة  

 
تحيل األمانة العامة طيه المســـا مة المقدمة مل الدواة السامســـة للملتدب العرني للتلمية المســـتدامة    

الســـــــيايـــــــي الرفين المســـــــتوب المعلي    إلى الملتدب  2021آذاا/مااس   31إلى   29التي عقدت في الفترة مل 
 بالتلمية المستدامة. 
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العربي للتنمية المستتتتتتتتدامة لعان     العم  ندو خطة عان  ”  2021المنتدى    2030إستتتتتتترا  
 بعد  وفيد“ ما

 2021ئذا /ما س   29-31  

 
 ]األصل بالعرنية[

 
 مقدمتة  

كاايــبواش  بالمــرامة من جامعة الدوة العرنية   - 1 نظمت اللجلة االقتصــادية واالجتماعية لبرني آيــيا 
بعلوان  2021وملظومة األمم المتحدة العاملة في الملطقة العرنية  الملتدب العرني للتلمية المســــتدامة لعا   

الممل ة   2021  آذاا/مااس  31إلى  29  مل “ما بعد كوفيد 2030إيـــرال العمل نحو  طة عا  ” برئايـــة 
 العرنية السعودية. 

يمــــبل الملتدب العرني للتلمية المســــتدامة مليراا إقليمياا افين المســــتوب اليــــتعرا  ومتابعة تلفي   و  - 2
وقد ُعقدت الدواات الســــــت الســــــابقة للملتدب في  2030 طة التلمية المســــــتدامة لعا    في الملطقة العرنية  

  وفي بيروت 2017وفي الرناط في عا      2015عا  في وفي الملامة    2016 و 2014عامي   عّمان في
 “2030إعالن الدوحة بمــــــــ ن تلفي   طة التلمية المســــــــتدامة لعا   ”. وقد ثّيت  2019 و 2018في عامي 

كالدوحة    ش دوا  2016كانون األوة/ديســـمير  15-13الصـــادا عل اايـــبوا في دواتاا التايـــعة والعمـــريل 
يــلوي تجتمن فيه حبومات الدوة العرنية والجاات المعلية بالتلمية المســتدامة لالطالل على الملتدب كلقاء  

عــــا    تلفيــــ   طــــة  آليــــات  في  وااقليميــــة  واليحــــ   الوطليــــة  الوطلي   2030التجــــااو  المســــــــــــــتوييل  على 
إلىش1كوااقليمي المســــتدامة . وُترفن نتائجه  في الملعقد     الملتدب الســــيايــــي الرفين المســــتوب المعلي بالتلمية 

في شار تموز/   مل كل عا .  يوليهنيويواك 

الملتدب اليرلماني حوة  طة التلمية   ش 1يـــيق عقد الملتدب يـــلســـلة مل االجتماعات ااقليمية  ك و  - 3
الناني/نوفمير    26في الملطقة العرنية ك  2030المســـــتدامة لعا    ك 2020تمـــــريل  ش االجتمال التمـــــاواي 2ش؛ 

ك 2021آذاا/مااس   10دة التلمية المســــتدامة ك حوة األبعاد الييئية ألجل ش االجتمال ااقليمي لملظمات  3ش؛ 
ك   ش. 2021آذاا/مااس   26-25المجتمن المدني حوة التلمية المستدامة في الملطقة العرنية 

عامة حوة المورـــول الرئيســـي  إيـــرال العمل  اتضـــمل برنامم عمل الملتدب  و  - 4 عمـــرة جلســـة  ثلتي 
عد كوفيد“ وويــائل التلفي  على المســتوب ااقليمي تلاولت األ دات التســعة التي ما ب 2030نحو  طة عا  

 13 و 12و   10و  8و   3و  2و   1يــيتم مراجعتاا في الملتدب الســيايــي الرفين المســتوب و ي األ دات  

 

ش بمــــ ن آليات عمل الملتدب العرني  29-كد  327الملتدب مرجعيته مل يــــلســــلة قرااات صــــاداة عل اايــــبوا  وملاا القراا  يســــتمد   ش1ك 
ش  28-كد  314ش؛ والقراا 2016كانون األوة/ديســـمير    15-13كالدوحة   للتلمية المســـتدامة الصـــادا عل الدواة التايـــعة والعمـــريل

ش؛  2014أيلوة/يــــــيتمير    18-15ة  الصــــــادا عل الدواة الناملة والعمــــــريل كتونس   الملتدب العرني حوة التلمية المســــــتدام بمــــــ ن
  الصــــادا عل اللجلة التلفي ية لايــــبوا في اجتماعاا الناني 2030بمــــ ن دعم الدوة األعضــــاء في تلفي   طة عا     322 والقراا

 ش.2015كانون األوة/ديسمير    16-14كعّمان   
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وتضمل الملتدب إحدب عمرة جلسة     17 و 16 و إرافة إلى الادت السامس عل المساواة بيل الجلسيل. 
 أحداث  اصة.  أانعةاكزت على موارين ذات أولوية للملطقة العرنية  باارافة إلى   متسصصة

الرفين  و  - 5 إلى الملتدب الســــــيايــــــي  أفضــــــت ملاقمــــــات الملتدب إلى عدد مل الريــــــائل التي يـــــُـترفن 
المســــــــتدامة   مل   الملعقدالمســــــــتوب المعلي بالتلمية  تحت علوان   2021  هتموز/يولي 15 إلى 6في نيويواك 

كوفيد  التعافي تماعية على نحو يعزز األبعاد االقتصــــــــــــادية واالج  19-المســــــــــــتدا  والمران مل آثاا جائحة 
مســــــــــاا شــــــــــامل وفعاة لتحقيق  طة عا    للتلمية المســــــــــتدامة  بلاء  في يــــــــــيال عقد العمل   2030والييئية 

كمســا مة إقليمية  واانجاز مل أجل التلمية المســتدامة“. وقد صــيبت الريــائل مل ملظوا الملطقة العرنية  
واأل دات التي  2021عا  تعبس أولويات الملطقة في إطاا علوان الملتدب الســـــــيايـــــــي الرفين المســـــــتوب ل

 ييتم مراجعتاا. 
  

 2021 الرساي  الرييسية الصاد ة عج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعان -  والا  
التي مل شـــــ ناا إيـــــرال العمل على تلفي   طة   - 6 نتم عل تداوالت الملتدب عدٌد كيير مل الريـــــائل 

كوفيد 2030 عا   لعرنية  ومل أبرز   ه الريائل  في الملطقة ا  19-والتعافي مل جائحة 

إد اة تبييرات  يبلية على أنظمة الحماية االجتماعية وتويــــين نطاقاا لتمــــمل الجمين   ش أك  
أن الفئات األمنر تضــــــــــرااا  ي  بمل فيام العماة في القطال غير الملظم  ال يــــــــــيما بعد أن بيلت الجائحة 

 تلك التي كانت أمنر عررة لا ماة قيل األزمة. 

ليمـــــــــمل الجمين  وتعزيز الجودة وتطوير ملصـــــــــات التعلم الرقمية     تحويل نظا  التعليم ش وك  
 وورن اؤية تطّلعية للعلم المفتوح ترّيخ ُبعده التلموي  وزيادة االيتنماا في مجاة العلو  واالبت اا. 

صــــــحية تضــــــمل األمل الصــــــحي للجمين   ش جك   بيلاء أنظمة اعاية  تعزيز االلتزا  الســــــيايــــــي 
وتعتمد على الرعاية الصحية األولية  والت ميد على أن الصحة اللفسية ليست فقط جزءاا مل الصحة ول لاا  
الجلســــــــــيل واألطفاة والمــــــــــياو والتعليم   جزء مل التلمية لما لاا مل ت ثير على االقتصــــــــــاد والمســــــــــاواة بيل 

 والتوظيف والتمايك االجتماعي والسال . 

إعادة الت ميد على أ مية معالجة   ش دك   يـــــــــــــيايـــــــــــــات  التفاوتات االجتماعية مل  الة تطييق 
 التوزين  وإد اة إصالحات تدعم العمالة الالئقة وتوّفر فرص العمل. 

تيادة المماايــــات الجيدة في مجاة حوكمة الاجرة وإدااتاا واليلاء على اانجازات التي   كهش  
ي تواجــه الفئــات الامـــــــــــــــة مل العماة  تمــت في الملطقــة في  ــ ا المجــاة من التليــه إلى تفــاقم المـــــــــــــــدائــد الت

كوفيد مل حي  إمبانية الوصـــــــــوة إلى السدمات  والحصـــــــــوة   19-المااجريل في الملطقة في ظل جائحة 
المالية.   على الوظائف  والعودة إلى بلدان الملم   واالنسفا  ال يير في التحويالت 

الجلســيل    تعزيز االلتزا  الســيايــي بتحقيق المســاواة ش وك   تفعيل التمــريعات الرامية  ويــل و   بيل 
التمييز والعلف رــد اللســاء والفتيات  وتعزيز التلســيق بيل قطاعي القضــاء واألمل   إلى إنااء جمين أشــباة

نطال تمنيل المرأة وممااكتاا في جمين نواحي الحياة العامة.  في    ا المجاة  وتويين 



 E/HLPF/2021/3/Add.5 

 

10/30 21-05465 

 

ات وتلفي  اليرامم وتعزيز  تويـــين الحيز المدني  وإشـــراك جمين الفرقاء في ايـــم الســـيايـــ  ش زك  
مبانة الحبم المحلي   الركيزة األيـــــايـــــية للتلمية  ال يـــــيما بعد أن أبرزت الجائحة  حقول اانســـــان باعتياا ا 

 وفعالية دوا المجتمن المدني في أوقات األزمات. 

تعزيز دوا اليرلمانات والمؤيــــــســــــات الرقابية نظراا أل ميتاا في دعم مســــــاا التلمية مل  ش حك  
م  سا متاا في اصد ومراقية التسطيط والتلفي  واألداء وفي تطوير ثقافة المساءلة في العمل التلموي.  الة 

تعزيز التد الت الرامية إلى زيادة فرص التدايب المتاحة للمــــياو في الملطقة العرنية    ش طك  
انسراطام مـــــــــــــااكتام  وتعزيز م  19-في المجاالت االقتصـــــــــــــادية الملتجة في فترة ما بعد كوفيد وتســـــــــــــرين 

 مسااات صلن القراا.  في

دعم القطال الساص  ال يـــيما المؤيـــســـات الصـــبيرة والمتويـــطة التي ارـــطلعت بدوا  ش يك  
 ا  في عملية االيتجابة للجائحة والت يف من ظروفاا  لما لا ا القطال مل دوا محواي في تحريك عجلة  

لقطاعيل العا  والساص بلاء على أيــــس  االقتصــــاد الوطلي وااقليمي؛ والعمل على تعزيز المــــرامات بيل ا
األعماة ب  دات التلمية المستدامة.   شفافة مل أجل تحقيق االيتدامة وانط ايتراتيجيات 

التعاون ااقليمي وااليـــــــــــــتنمااات الممـــــــــــــتركة في الزااعة لتحقيق األمل الب ائي   تعزيز ش كك  
ومعالجة مورول فقد األغ ية و دا ا في   والادت الناني مل أ دات التلمية المستدامة في الملطقة العرنية؛ 

لدعم مماايــات االقتصــاد الدائري في الملطقة وال يــيما تلك  الملطقة ويــوء التب ية؛ وورــن حوافز ملايــية 
على التقليات الملايــية المراعية  ورــمان حصــولامالتي تســتادت القطال الساص؛ ودعم صــباا المزااعيل  

موااد اانتاج األ رب   للييئة للصــــمود أما  الصــــدمات المســــتقيلية كتلك اللاجمة عل  قدااتام وتطوير وعلى 
 تبيُّر الملاخ واألونئة والمصاعب االقتصادية والصراعات. 

الدوة العرنية من إطاا يــلداي للحد مل مساطر ال وااث للفترة   ش ةك   تعزيز اتســال يــيايــات 
تبيُّر الملاخ و طة عا    2015-2030 بمــــــــــــــ ن   الة إجراء التسطيط اانمائي مل    2030واتفال باايس 

المت امل واعتماد أدوات تمويل ميت رة كالتمويل األ ضـــــــــــر  وذلك للتعافي مل تيعات الجائحة والت يف من 
 تبيُّر الملاخ والحد مل مساطر ال وااث. 

التحوة الرقمي للقطاعيل العا   ش  ك   رــــمان يــــيل وصــــوة الجمين إلى الت لولوجيا  وتســــرين 
والميت ريل والساص  واعتماد ا لتحســــــــــيل اليح  والتطوير وتعزيز القداة الت لولوجية للياحنيل  يــــــــــتراتيجيات 

الوصــــــوة العادة إلى الت لولوجيا لتحقيق ايــــــتمرااية   رــــــمانواواد األعماة وال يــــــيما اللســــــاء والمــــــياو؛ و 
الفواال  دمات الدولة وايـــــــــــــتمرااية العمل في شـــــــــــــتى القطاعات ولتجلب   ية  بيل الفئات المجتمع تويـــــــــــــين 

 المستلفة. 

ملصــــــات وطلية لرصــــــد الييانات ش نك   وتحديد مصــــــادا وارــــــحة ل ل مؤشــــــر وفقاا     إنمــــــاء 
مصــــادا الييانات اليديلة  وايــــتسدا  الت لولوجيات الحدينة في  واال تما  بدوا   للييانات الوصــــفية المعيااية

ما ايــــــــــــتُحدث  الة إدا ملاجيات بديلة  واليلاء على  اة األزمة مل ملاجيات التعدادات والمســــــــــــوح  وتيلي 
من التوصيات والمعايير الدولية.   تساعد في يد الفجوات ااحصائية بما يتماشى 
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إقليمية و تمويل التلمية    الت ميد على محواية ش س ك   بسااطة طريق  تعزيز االلتزا  الســـــــــيايـــــــــي 
ملســقة للحد مل التدفقات المالية غير الممــروعة والتارو مل الضــرائب وا لفســاد المالي مل وآليات ايــتجابة 

اللفقات في مرحلة  أجل يــــــــد فجوة تمويل أ دات التلمية المســــــــتدامة  وزيادة اايرادات المالية وإعادة توجيه 
 التعافي؛ وتعزيز اللزا ة المالية مل  الة ب ة جاود ملسقة على المستوب الوطلي وااقليمي والدولي. 

واصـــــــــــد الموااد مل  الة زيادة   تعزيز حمـــــــــــد الموااد المالية على المســـــــــــتوب الوطلي ش لك  
وااليــــتفادة   مواءمة الميزانيات المالية الوطلية من أ دات التلمية المســــتدامة و طط ونرامم التلمية الوطلية  
ومســــــــــــــتقيلية تعزز االتســــــــــــــال بيل   مياداات حالية  في الملطقة العرنية لتلفي   مل بعض التجااو اللاجحة 

 لفي  والمتابعة. التسطيط وإعداد الميزانيات وعمليات الت

مل أ دات التلمية المســـــــتدامة كادت ائيســـــــي في   16على أ مية الادت  إعادة الت ميد  ش تك  
على جمين المســـتويات برنااء الحروو واللزاعات ألن   19-كوفيد  جائحة الملطقة وتعزيز االلتزا  الســـيايـــي 

مزدوجاا والحروو واللزاعات المســـــــتمرة تمـــــــّبل  ملطقة  وانط المعونة اانســـــــانية  على فئات كنيرة في العيئاا 
 وااليتجابة الطاائة بالتعافي على المدب اليعيد. 

  التي والمـــــاملة  العادلة والحلوة  والســـــيايـــــي األملي االيـــــتقراا توفير أ مية  على الت ميد ش صك  
 منل  الملطقة في القائمة اال تالالت لمعالجة أيــــــايــــــي  كمد ل مصــــــير ا  تقرير في  المــــــعوو  حقول  تحتر 

 واالجتماعية.   الصحية األنظمة واناياا واليطالة  والفقر الالمساواة

والملصــــــــف والمتزامل للقاحات المضــــــــادة لفيروس   التمــــــــديد على أ مية التوزين العادة ش لك  
ملاا في  والتعافي  بالجائحة كيفية التحبم  مواونا مل  الة تعزيز التضـــــــامل بيل الدوة  مما يـــــــيؤثر على

 المستقيل. 
  

 سير الجلسات ومضموا العروض -حانياا  
عمــــــــرة جلســــــــة عامة حوة   - 7 تضــــــــمل الملتدب  باارــــــــافة إلى جلســــــــتي االفتتاح واال تتا   اثلتي 

 “ تلاولت الموارين التالية  ما بعد كوفيد 2030إيرال العمل نحو  طة عا  مورول الملتدب الرئيسي  

 في الملطقة العرنية 19-والتعافي مل أزمة كوفيد    القضاء على الفقر1ايتعرا  الادت   الجلسة األولى  

  التعافي المـــــــامل للجمين والحد مل أوجه عد  المســـــــاواة في الملطقة  10ايـــــــتعرا  الادت    الجلســـــــة النانية  
 العرنية

 2030  تحقيق األمل الب ائي في الملطقة العرنية بحلوة عا   2ايتعرا  الادت    الجلسة النالنة  

   نحو ُنُظم صحية أمنر مالعةا في الملطقة العرنية3ايتعرا  الادت   الرابعة  الجلسة  

وم  وذة مل الملطقة العرنية17ايتعرا  الادت   الجلسة السامسة   ميتَ رة متعّلقة بالييانات     حلوة 

اللمو االقتصــادي والعمالة بادت التعافي بمــبل أفضــل في 8ايــتعرا  الادت    الجلســة الســاديــة     تلمــيط 
 ملطقة العرنيةال
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  إعادة اللظر في أنماط االيتاالك واانتاج في الملطقة العرنية في 12ايتعرا  الادت   الجلسة السابعة  
عا    19-مرحلة التعافي مل كوفيد  2030وحتى 

  اللاو  بالعمل الملا ي مل أجل تحقيق تعاٍت أ ضــــر وتســــرين  13ايــــتعرا  الادت    الجلســــة الناملة  
 2030عا  التقد  باتّجاه  طة  

آثاا أزمة كوفيد5ايتعرا  الادت   الجلسة التايعة    على اللساء والفتيات في الملطقة العرنية  19-  

ما المطلوو والممبل في الملطقة العرنية لتحقيق  طة عا    الجلسة العاشرة    ؟2030تمويل التلمية  

  والداوس المســتفادة  19-وأزمة كوفيد  الامــاشــة المؤيــســية   16ايــتعرا  الادت    الجلســة الحادية عمــرة  
 الملطقة مل

ايتعرا  الادت   في التصدي للجائحة17الجلسة النانية عمرة      يد الفجوات وتعزيز دوا الت لولوجيا 

متسصــصــة حوة موارــين ذات أولوية في الملطقة العرنية    - 8 وتسّللت الملتدب إحدب عمــرة جلســة 
في حالة تلفي  أ دات   التدقيقش  2التف ير في التلمية المســــــتدامة في ظل الامــــــاشــــــة والصــــــرال؛ ك  إعادة ش 1ك 

ك  الجائحة     الصحةش  3التلمية المستدامة في الملطقة العرنية؛  العقلية والدعم اللفسي واالجتماعي في ييال 
ك اآلثاا على الم أصـــــــــحاو المصـــــــــلحة  2030 طة عا     توطيلش  4لطقة العرنية؛    وإقامة المـــــــــرامات بيل 

اجرة في الملطقة العرنية   ش حوكمة ال5طرل تلفي  السطة في اليلدان المتضــــراة مل الصــــرال؛ ك  المتعدديل  
األولويات والفرص والداوس المســــــــتفادة مل االيــــــــتعرا  ااقليمي األوة لالتفال العالمي مل أجل الاجرة 

ك  ممـــــــــااكة القطال الساص في عقد العمل؛ ك 6اآلملة والملظمة واللظامية في الملطقة العرنية؛  ش  7ش تحفيز 
ك الترابط بيل الملاخ واألمل في تحقيق أ دات الت ش العلم المفتوح  بوابة  8لمية المستدامة في اليلدان العرنية؛ 

ما بعد كوفيد 2030لتســــــــرين التقد  على مســــــــاا  طة عا   كوفيد9؛ ك 19-في حقية  وآثاا ا    19-ش جائحة 
ك  تحقيق العدالة بيل الجلســـــــــــيل في الملطقة العرنية  وإزالة أوجه عد  المســـــــــــاواة   ش 10على الييئة؛  تســـــــــــرين 
ل الجلس مل القوانيل وتبيير ا لصـــــــالة المرأة  وتمبيل األجياة الحالية والمقيلة مل اللســـــــاء  القائمة على نو 

لتحقيق  ش 11والفتيات في الملطقة؛ ك  يــــــييالا  مراعاة الترابط بيل العمل اانســــــاني والتلمية والســـــاـل   باعتيااه 
  التحديات 19-بما فياا كوفيد  تبيُّر ج اي في تلفي  أ دات التلمية المســــــتدامة في األزمات الطويلة األمد  

 والفرص. 

ش حدث  اص حوة مؤتمر قمة 1مما تضـــــــــــــمل برنامم عمل الملتدب أانعة أحداث  اصـــــــــــــة  ك  - 9
ك 2الحواا ااقليمي العرني حوة الُلُظم الب ائية؛ ك  :2021الُلُظم الب ائية لعا    ش  3ش طاولة مستديرة للمياو؛ 

ك جلســــــة حوة تعزيز التعاون ااقليمي في الملط ش جلســــــة حواا افين المســــــتوب بيل أصــــــحاو 4قة العرنية؛ 
 المصلحة المتعدديل. 

 
 الجلسة االفتتاحية - لف   

معالي األيــــتاذ فيصــــل بل فارــــل اابرا يم - 10 نائب وزير االقتصــــاد     تحّدث في الجلســــة االفتتاحية 
الملتدب العرني للتلمية المســــــــتدامة لعا      2021والتسطيط في الممل ة العرنية الســــــــعودية  بصــــــــفته ائيس 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
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األميل العا  لممم المتحدة  والســيد أحمد أبو البيط  األميل العا  لجامعة الدوة   والســيدة أميلة محمد  نائية 
العا  لممم المتحدة واألميلة التلفي ية لايبوا. وتلاولت ال لمات   العرنية  والسيدة اوال دشتي  وكيلة األميل

كوفيد ويــــــــــــــيل التعافي ملاا عير العودة إلى مســــــــــــــاا   19-واقن الملطقة العرنية وتحدياتاا في ظل جائحة 
 المستدامة.  التلمية

ورــــــنو  -  11 فيلم توثيقي تلاوة  قة العرنية  الملطأ دات التلمية المســــــتدامة في   تمايداا للملتدب  ُعر  
كوفيد التقرير العرني للتلمية المســـتدامة لعا   19-قييل جائحة    واآلثاا الســـليية  2020بااليـــتلاد إلى نتائم 

 للجائحة مل  الة ااراءة على بعض المؤشرات والتوقعات المتعلقة باألولويات التلموية للملطقة. 

معالي األيــــــتاذ فيصــــــل بل فارــــــل اابرا يم بصــــــفته  و  - 12 ر  الملتدب الجزء الحبومي مل َيســــــل ائيس 
الجلســة  وأعطى ال ال  بدايةا لســعادة الســفير محمد حســيل بحر العلو   الممنل الدائم لجماواية العرال لدب  

للمجلس االقتصــــــــــادي واالجتماعي   2021الوزااي لدواة عا   األمم المتحدة والملســــــــــق الممــــــــــااك لاعالن  
المســتدامة.  والملتدب الســيايــي الرفين المســتوب المعلي   العرني  تلاوة يــعادة الســفير أ مية الملتدبو بالتلمية 

والريــائل التي يــتصــدا عله والتي يـُـترفن إلى الملتدب الســيايــي الرفين المســتوب  وحّ  الدوة العرنية على 
كوفيد   الممااكة بفعالية في التحضيرات لا ا الحدث العالمي الاا  - ال ييما في ييال التعافي مل جائحة 

19 . 

أ م السطوات المتســـ ة لمواجاـــة اآلثـــاا و  - 13 مـــدا الت مستصــــــــــــــرة عل  دوة عرنيـــة  قـــدمـــت تســــــــــــــن 
كوفيد . ونحســب الترتيب  2030رــمل جاود تلفي   طة عا    19-االقتصــادية واالجتماعية والييئية لجائحة 

الدولي في األبجدي للدوة  تحدث الســــــــــــــيد مروان الرفاعي  األميل العا  بالوكالة لوزااة التسطيط والتعاون  
الوزااة لالقتصــــــــاد الوطلي في وزااة المالية واالقتصــــــــاد الوطلي في  ةاألادن  والســــــــيدة آملة الرميحي  وكيل

والســيد بوااوي األ والســيد نســيم قواوي  المدير العا  للعالقات المتعددة  اليحريل   ما   يــفير تونس في ليلان  
في الجزائر  والســــــيد فضــــــل   غرز التسطيط والتعاون الدولي   األطرات بالليابة  معاون ائيس  يئة  الديل  

والسيد أحمد بل حسل الحمادي  أميل عا  وزااة السااجية في قطر  والسيد  في الجماواية العرنية السواية  
 الد المادي  األميل العا  للمجلس األعلى للتسطيط والتلمية في ال ويت  ومعالي الدكتواة  الة الســـــــــعيد  

ثم وزيرة التسطيط   والتلمية االقتصـــــادية في مصـــــر  ويـــــعادة الســـــيد محمد كريل  يـــــفير المبرو في ليلان. 
أايــــــل العرال مدا لة مســــــجلة عير اليريد اال تروني قدمتاا نيابةا عل معالي وزير التسطيط الدكتوا  الد 

في ل  ةعامال ةمدير البتاة اللجم  السيدة ماا عيد ال ريم الراوي    الوزااة. دائرة التلمية اليمرية 
 

العامة -با     الجلسات 

مج  زمة  وفيد1استتتتتتتتتتعراض ال د    –الجلستتتتتتتتتة األولى     في   19-ش القضتتتتتتتتتا  على الاقر والتعافي 
 العربية المنطقة

ر الجلســــة الســــيد إبرا يم اليدوي  مدير عا  ملتدب اليحوث االقتصــــادية  وشــــااك فياا كل مل  - 14 َيســــل
الســــيدة انا جواد  محارــــرة في الســــيايــــة االجتماعية في جامعة باث في الممل ة المتحدة  ومعالي الســــيدة 

التلفي ي لمــــــيبة  نيفيل القياج  وزيرة التضــــــامل االجتماعي في مصــــــر  والســــــيد زياد عيد الصــــــمد  المدير  
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تاامي عيد السالق  أيـــــــــــتاذ التعليم العالي في المعاد  الالملظمات العرنية غير الحبومية للتلمية  والســـــــــــيد  
 الوطلي لاحصاء واالقتصاد التطييقي في المبرو. 

للحد مل الفقر والتسفيف مل آثاا  الالزمة يـــّلطت   ه الجلســـة الضـــوء على التد الت الرئيســـية  و  - 15
احتياجات الفئات األمنر عررة لا ماة والحد مل الاماشة الجائحة ع لى ازدياد الفقر في الملطقة  لتليية 

والتــ ثر بــالصـــــــــــــــدمــات في المســــــــــــــتقيــل. واكزت المــدا الت على أ ميــة إعــادة اللظر في أنظمــة الحمــايــة  
ت يـــيايـــات وتجااو مل مصـــر و  المبرو  االجتماعية لزيادة فعاليتاا وشـــمولاا على المدب الطويل. وُعررـــَ

نطال تدابير الحماية االجتماعية وتعزيز ا  وتلوين  يبلية تمويل أنظمة الحماية االجتماعية  حوة تويـــــــــــين
 ايتدامتاا.  وتحقيق

 
مج  وج  عدن المستتتتتاواة  10استتتتتتعراض ال د    –الجلستتتتتة ال انية     الشتتتتتام  للجميع والدد  ش التعافي 

 المنطقة العربية في

ر الجلســـــة الســـــيد إيـــــحق   - 16 أيـــــتاذ في االقتصـــــاد في جامعة العلو  واآلداو في باايس      ديوانَيســـــل
معالي الســــــــيد علي باايس  في  االقتصــــــــادية  اليحوث ملتدب في  باح وزميل  وشــــــــااك في الجلســــــــة   حميد. 

وحدة التلســــــــيق التلموي في وزااة   وزير الترنية مي  يمسلف الدل في العرال  والســــــــيدة لمى اللاطوا  ائيســــــــة 
والتعليم في األادن    في ليلان     المديرة التلفي ية  ان  يالال أااب والســـيدةالترنية    محمد والســـيدلمؤيـــســـة إنســـان 

  العامة ديرةالم     ليل أبو جادة والســيدةمصــر    في للداايــات  العرني اليدائل ملتدب  ومدير  باح     العجاتي
ذوي ااعاقة في ليلان.  العرنية  للملظمة  لمشساص 

لالمســـاواة  الة جائحةو  - 17 وآثاا ا    19-موفيد يـــّلطت   ه الجلســـة الضـــوء على المظا ر الرئيســـية 
سيااات الملايــــية في مجاة الســــيايــــات للحد مل الالمســــاواة  العلى صــــلن الســــيايــــات في الملطقة  وقدمت  

التقد  في تحقي األادن والعرال في   ا   .2030مل  طة عا    10ق الادت  وتســــــــــــرين  ت تجرنتي  وُعررــــــــــــَ
التعليم في ظل التي اعُتمدت والتحديات التي تمت مواجاتاا لضــــــمان ايــــــتمرااية   المجاة وااليــــــتراتيجيات 

مل حي  الوصــــوة العادة لفرص التعلم الرقمي والممــــااكة الفعالة فيه  ال يــــيما للفئات األمنر    19-موفيد
. واكزت المدا الت على رـــــــرواة اعتماد ايـــــــتجابة شـــــــاملة وقائمة على حقول اانســـــــان لمواجاة  رـــــــعفاا 
 . 19-موفيد

 
عان 2استعراض ال د     –الجلسة ال ال ة      2030ش تدقيق األمج الغذايي في المنطقة العربية بدلو  

رت   ه الجلســــــــة - 18  لممم   والزااعة  ةياألغ   ملظمة في  العلماء  رةيكي الوافي    أيــــــــماان دةيالســــــــ  َيســــــــل
  وفاء  دةيالسابق للزااعة في األادن  ومعالي الس  ريالوز   ي  د المصر يعي دي. وتحدث فياا معالي السالمتحدة
والســـــ   رةيفي الزااعة والتعاون الدولي ووز  ىأول  مســـــتمـــــااة  حمزة   قةيالضـــــ  شـــــامر  لدايل دةييـــــابقة في ليلان  

  وصباا األطفاةالررن   ةيفي مجاة تب   ةيوا تصاص  اياتيفي مجاة الصحة العامة والس  رةيبرنااي   ي
والس سة ملظمة ا   سى  يبدا الع ميمر  دةيفي ليلان    . تيال و   في فوديمؤيّا

 الم مونة  األغ ية على الحصــــــوة  نطال  تعزيز إلى الرامية  الســــــيايــــــات   يااات  الجلســــــة  تلاولتو  - 19
  رــم بادت  تحفيزية  طط ورـــن  في األادن  تجرنة  وايــُـتعررـــت الملطقة.   في  برنتاجاا واللاو   والمبّ ية
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 أزمة  عل اللاجمة التيعات وامتصـــــاص    االجتماعي  األمان  شـــــيبة إلى  تضـــــرااا   األمنر الزااعية  المجتمعات
 البــ ائي  األمل  على  للحفــا   الميــ ولــة والجاود  ليلــان  تجرنــة  إلى  الجلســــــــــــــــة  وتطرقــت  . 19-كوفيــد  جــائحــة

 في  الب ائي لممل  مجلس   ت يــــــــــيس  اقتراح وتم  الجائحة.   عل اللاجمة األزمات  لمعالجة  المحددة واألولويات
  األمان شــــــــــيبة  وتويــــــــــين  حاجة    األمنر الفئات تواجااا التي األزمة معالجة  األيــــــــــايــــــــــي دواه  يبون  ليلان

 في تســــاعد  التي واآلليات  المياداات  على  الضــــوء الجلســــة ويــــّلطت  االجتماعية.  الحماية  ونظا  االجتماعي
َدت  الب ائي.  األمل تعزيز  إلى الرامية  الجاود في  المــــــــــــياو دوا أ مية وعلى الب ائي    الادا مل الحد  وُحدّا

 التب ية   مجاة في التقد   وتســـــــرين  المســـــــتدا    الب ائي اانتاج نظم  تعزيز في تســـــــام  التي السطوات بعض
  غ ائية   إنتاجية  نظم وتعزيز  أحد  إ ماة  لعد   أيـــــــــــــايـــــــــــــياا  ذلك  باعتياا األغ ية  ملتجي  صـــــــــــــباا دعم ملاا

 مستدامة.  وزااعة  مستدامة
 

ُنُظم صدية  ك ر ِمنعةا في المنطقة العربية3استعراض ال د    –الجلسة الرابعة      ش ندو 

الصــحة والســبان في مصــر   - 20 رت   ه الجلســة معالي الدكتواة ماا الرناط  وزيرة   ة يــابقاا والميعوثَيســل
مل الدك19-للمدير العا  لملظمة الصحة العالمية حوة كوفيد ةالساص وا  ت . وافتُتة الحواا بمدا لة ائيسية 

أحمد الملظري  المدير ااقليمي لملطقة شــــرل المتويــــط في ملظمة الصــــحة العالمية. وشــــااك في الجلســــة 
  ةالمســـاعد  ةالعام ةدة  يفاء أبو غزالة  األميلمعالي الســـيد أحمد الســـعيدي  وزير الصـــحة في ُعمان  والســـي

قطال المــؤون االجتماعية في جامعة الدوة العرنية  والســيد كامل مالا  الرئيس المؤيــس لمؤيــســة   ةوائيســ 
في الجامعة  مدير مركز المعرفة والســــــــــيايــــــــــات  والســــــــــيد فادي جردلي     األمريبيةعامل الدولية في ليلان  

 بيروت.  في

الصــــــــحية األولية وتطوير المرامز لتوفير   ه شــــــــددت الجلســــــــة و  - 21 على أ مية اعتماد ميدأ الرعاية 
الجلســـــة إلى جاود جامعة الدوة العرنية لجمين أفراد المجتمن. وتطرقت  الرعاية ورـــــمان التبطية المـــــاملة 

ُعمان في مواجاة الجائحة   وايـــــــــــــُـتعررــــــــــــــت تجرنة  لدعم الدوة في داء التداعيات المترتية على الجائحة. 
اعتماد المماايــات الميت رة للتبلب على التيعات  وتم تحديد أانن  طوات للوصــوة إلى نظم صــحية قاداة و 

للصــحة العامة مل حي  الترصــد والتلظيم والحماية  ش 1على الصــمود  ك  االيــتنماا في الوظائف األيــايــية 
لللظا  الصــحي2ك  مل العدوب ونظم المعلومات الصــحية؛ و   وقداات القوب العاملة   ش تعزيز اليلية التحتية 

ش إنمــــاء مؤيــــســــات معلية بالتبطية  3ك   ويــــلســــلة اامدادات والتمويل  وقداات اادااة الرشــــيدة والحوكمة؛ و
كافة القطاعات الحبومية والساصـــة؛ و ش تحويل  4ك  الصـــحية المـــاملة واألمل الصـــحي وتعزيز التعاون بيل 

 ن الجودة والالمركزية. اللظم الصحية إلى نظم ترّكز على اانسان وعلى رما
 

ومأخوذة مج المنطقة 17استتتتتتتعراض ال د    –الجلستتتتتتة الخامستتتتتتة    ش حلو  ملتَكرة متعّلقة بالليانات 
 العربية

وتحدث  - 22 الجااز المركزي لاحصــاء في دولة فلســطيل.  أداات الجلســة الســيدة عال عو   ائيســة 
وكيل األميل العا  للمـــــــؤون  االقتصـــــــادية واالجتماعية في األمم المتحدة   في الجلســـــــة الســـــــيد ليو جيلميل  

قســم ايــتقصــاء األيــر المعيمــية في الملدونية الســامية للتسطيط في المبرو    والســيدة يــاا  زاااي  ائيســة 
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مســاعد في الجامعة   في القا رة  والســيد يويــف   األمريبيةوالســيد أيمل ز ري   يير داايــات الاجرة وأيــتاذ 
اءات االقتصــــــــــادية في المركز الوطلي لاحصــــــــــاء والمعلومات في ُعمان  الريامي  المدير العا  لاحصــــــــــ 

مصلحة المركز اآللي في إدااة ااحصاء المركزي في ليلان.   والسيد زياد عيد    ائيس 

تعتمد على االيــــــــــتجوابات الااتفية و  - 23 المبرو التي ورــــــــــعت قاعدة بيانات  ت تجرنة  ايـــــــــُـتعررــــــــــَ
ُعمان الييانات حوة أثر الجائحة   لجمن ت تجرنة  ملاا الصــحة اللفســية. وُعررــَ على عدة نواحي في الحياة 

ميت رة تجمن الييانات   ال امل ال ي يعتمد على آلية  في مبللة إحصــــــــــاءات األيــــــــــعاا والتعداد التســــــــــجيلي 
مياشــر. ومل ليلان  ُعر  الممــرول التجرييي اليــت مــات   مل على نحو  مصــادا ا وتســام في نمــر اللتائم 

من الحفا  على السصــــــوصــــــية واألمان  للييانات  ليدية مصــــــادا غير تق حوة مورــــــول الالجئيل الســــــواييل 
أجل إظااا التحديات التي تواجااا الجاات المضــيفة وإنتاج إحصــاءات موثوقة يمبل االعتماد علياا.  مل

ميت رة في العديد مل الدوة كايــــتحداث ملصــــات تســــجيل للتطعيم أو الحصــــوة   وتمت ااشــــااة إلى ويــــائل 
مما يــــاعد في جمن الييانات  الة الجائحة. وأمد الممــــااكون على ع لى السدمات الصــــحية واالجتماعية  

الدوة على إنتاج بيانات عالية الجودة ومفصلة.   ررواة التركيز على مصادا الييانات اليديلة وتمجين 
 

بشتت   ش تنشتتيا النمو االقتصتتادي والعمالة م د  ال8استتتعراض ال د    –الجلستتة الستتادستتة     تعافي 
  فض  في المنطقة العربية

رت   ه الجلســـة الســـيدة - 24 قســـم اادااة والتلظيم في الجامعة األلمانية في  َيســـل اغدة اابراشـــي  ائيســـة 
في الجلسة السيد فايز علي المطيري  المدير   يا بلدي“ في مصر. وشااك  القا رة وائيسة جمعية  علمانك 

والتلمية االجتماعية لقطال   العرنية  والسيد عيدالعا  لملظمة العمل   نائب وزير الموااد اليمرية    أبوثليل  
“  Ventures 17العمل في الممل ة العرنية السعودية  والسيدة كريستيل حداديل  المديرة التلفي ية لمؤيسة  

 التونسي للمبل. المبتب التلفي ي في االتحاد العا   ةفي األادن  والسيدة نعيمة الامامي  عضو 

الاــدت  و  - 25 كوفيــد  8اكزت المــدا الت على الفرص التي تســــــــــــــّرل تلفيــ     وأ ميــة  19-إثر جــائحــة 
وتمحوا اللقاش حوة التبيير ال ي   التعاون العرني في   ا الصدد لمعالجة التداعيات االجتماعية للجائحة. 

أعمالاا  وحوة  مزاولةي طريقة  في احتياجات المـــــــركات الصـــــــبيرة والمتويـــــــطة وف 19-أحدثته أزمة كوفيد
إمبانية حصوة   ه المركات على التمويل  ااج اللظا  المصرفي الريمي. وتم التطرل إلى التدابير التي 

كويــــــــيلة للتعافي مل أزمة كوفيد ايادة األعماة اللســــــــائية  ت تجرنة  19-يمبل اتساذ ا لتمــــــــجين  . وُعررــــــــَ
ل الالئق وال ييما لللساء والمياو  وااصالحات التي تمت الممل ة العرنية السعودية في مجاة تعزيز العم
 لتعزيز تلقل العماة المااجريل وحماية حقوقام. 

 
ش إعادة النظر في  نماط االستتتتت اإل وا نتا  في المنطقة 12استتتتتعراض ال د    –الجلستتتتة الستتتتابعة    

مج  وفيد  2030وحتى عان    19-العربية في مرحلة التعافي 

رت   ه الج - 26 في يســـــّ المدير العا  لقطال شـــــؤون الرقابة الييئية  لســـــة الســـــيدة يـــــميرة ال لداي  نائية 
الايئة العامة للييئة في ال ويت. وتحدث فياا كل مل الســـــــــيدة ماا المعايطة  مديرة الســـــــــيايـــــــــات والتعاون 

أيـــــتاذ في األادن  والســـــيدة يـــــمية يويـــــف   ييئية في في برنامم اادااة ال ةمســـــاعد  ةالدولي في وزااة الييئة 
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مدير اليرنامم الوطلي للحد مل  والســيد زيد المــيانات   والادا في   الفقرجامعة السليم العرني في اليحريل  
معّز المـــحدي  مؤيـــس وائيس   الب اء في المؤيـــســـة العامة للحيوو في الممل ة العرنية الســـعودية  والســـيد 

 شيبة بلوك الطعا  ااقليمية في مصر. 

مســــــــا مة الحبومات  واألويــــــــاط األماديمية  تلاولت المدا التو  - 27 ومرامز اليح  العلمي       يــــــــيل 
الاــــدت   تحقيق  مل أ ــــدات التلميــــة   12والقطــــال الســــاص  والمجتمن المــــدني في دفن عجلــــة التقــــد  نحو 

كوفيــد الفرص التي تتيحاــا السطط لقــاش تلــاوة ال. و 19-المســــــــــــــتــدامة  وال يــــــــــــــيمــا في مرحلــة التعــافي مل 
من تســـليط  وااليـــتراتيجيات الساصـــة باللمو األ ضـــر واالقتصـــاد الدائري وااليـــتاالك واانتاج المســـتداميل  

الطعا  وتوفير  الضــــــــــوء على أ مية معالجة مورــــــــــول فقد األغ ية و دا ا في الملطقة  وتعزيز دوا بلوك 
 لاا.  الدعم

 
بالعم   13استتتتتتعراض ال د   –الجلستتتتتة ال امنة     المناخي مج  ج  تدقيق تعاٍ   خضتتتتتر  ش الن وض 

 2030وتسريع التقدن باّتجاه خطة عان 

ر   ه الجلسة - 28 عضو مجلس اادااة في المركز العالمي المعلي بالت ّيف.   ر  يجماة صب  ديالس َيسل
  ري مد  ظا ر  أحمد أبو  ديفي مصــــــر  والســــــ   ئةيالي  رةيفؤاد  وز   ليايــــــمي دةيوتحدث فياا كل مل معالي الســــــ 

مد  دي  والسليفي دولة فلسط  ئةيفي يلطة جودة الي ةيالدول  والعالقات  نيمماا ال عا  وحدة  ريأحمد القياني  
   ة أبحاث في مركز الملك عيدلينواا الملصـــــواي  زم دةي  والســـــ ةير الملاخ في اليلك اايــــاـلمي للتلميُّتب

 . ةيالسعود ةيفي الممل ة العرن ةيللداايات واليحوث اليترول

مســااات التلمية السضــراء التي تقلل مل التعر  آلثاا تبيُّر و  - 29 اكزت المدا الت على ايــتعرا  
ت تجرنة مصــــر التي التزمت  الملاخ وال وااث الطييعية من رــــمان أمل المياه والطاقة والب اء. وايـــُـتعررــــَ

وتطرقت الجلسة كجزء مل المسا مة المحددة وطلياا بموجب اتفال با ملعة تجاه تبيُّر الملاخبتعزيز ال ايس. 
الموااد  وت ميل      قدااتاا الوطليةليلاء إلى تمويل أنمطة الملاخ وايتعررت السيااات المتاحة للدوة العرنية  

الوطلية على  وإدماجالمالية    ميزانياتاا  تبيُّر الملاخ والحد مل مساطر ال وااث في التسطيط التلموي وفي 
كما يـــّلطت الجلســـة الضـــوء على مؤيـــســـي.  األدوات الميت رة لتمويل الملاخ منل الســـلدات السضـــراء   نحو 

والصـــــبوك السضـــــراء  وممـــــااكة القطال الساص مل  الة اليلوك والمســـــتنمريل وك لك مقايضـــــات الديون 
 مقابل العمل الملا ي. 

 
على النستتتتا  والاتيات في المنطقة  19-ش ئحا   زمة  وفيد5استتتتتعراض ال د    –الجلستتتتة التاستتتتعة    

 العربية

ر   ه الجلســــــــــــة الســــــــــــيد  الد المادي  األميل العا  للمجلس األعلى للتسطيط والتلمية في  - 30 َيســــــــــــل
ال ويت. وشــااك في اللقاش كل مل الســيد ماجد عنمان  عضــو المجلس القومي للمرأة ومدير مرصــد المرأة  

فلســـطيل  وعضـــوة  المصـــرية  والســـيدة أماني عرواي  مدافعة عل حقول المرأة والمـــياو والمـــابات في دولة 
االبت اا في قضـــــايا اللول االجتماعي“ لملطقة الدوة العرنية  والســـــيدة جيليفر يـــــليمان  ائيســــــة   في  أجوا
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مااتيل نجم  أيــــتاذة في الصــــحة العامة في مركز التواصــــل والعمل   والســــيدة  االيــــتدامة في مجموعة زيل  
 في بيروت.   األمريبيةالجامعة  المجتمعي في

أ مية إدماج حقول المرأة وإشــــــراك اللســــــاء والفتيات في عملية التسطيط وإدااة اّكز اللقاش على  و  - 31
. 5األزمات لضــمان التقد  المســتمر في تحقيق الادت   واانجابية لالل   ورــمان الصــحة والحقول الجلســية 

الوطلية المتعلقة بالمســــاوا  ة مل المياداات المعلية  مما تطرل الممــــااكون إلى كيفية ايــــتفادة االيــــتراتيجيات 
التعافي مل  في  ططالعلف رـــد المرأة  جاود ملظمات المجتمن المدني ادماج قضـــية بالمـــموة المالي  و 

كوفيد وإشـــــــراك المرأة في العمل    5تســـــــليط الضـــــــوء على نموذج ال ويت في تلفي  الادت  . وتمل  19-جائحة 
مصـــــر كوفيدوايـــــت  في   ا الصـــــدد  الســـــيايـــــي واالقتصـــــادي  وعلى تجرنة  من   19-جابتاا لتداعيات جائحة 

وعلى مل  الة عر  تجرنة   5مســــــا مة القطال الساص في تلفي  الادت   مراعاة الفواال بيل الجلســــــيل  
 زيل.  مجموعة

 
عان   –الجلستتتتتتتتتة العا تتتتتتتتترة     والمم ج في المنطقة العربية لتدقيق خطة  تموي  التنميةش ما المطلوب 

 ؟2030

رت   ه الجلســة الســ  - 32 ليلان.   في اللااا  دةيفي جر   ايــةيوالســ  األعماة محراة  س  يعو   لييــاب  دةيَيســل
 قيالممـــااكة لفر   ســـةيوالرئ  ايتوانيالســـابقة لل  ســـةيالرئ  تي  ييويـــبايجر  ايدال  دةيوتحدث فياا كل مل معالي الســـ 

وز  دي  ومعالي الســ واللزا ة ةيوالفســاد والمــفاف ةيالياازة حوة المســاءلة المال اتيالمــسصــ   ريصــالة السرابمــة  
للطاقة والنروة المعدن   االقتصــــادي المجلس   س يائ  نائب  ا  يســــلتســــ يك  رجيييــــ   ريفي األادن  والســــف ةييــــابق 

المدير التلفي ي   ل  يمحمود محي الد  دي  ومعالي الســـ المتحدة  األمم في ايألوكران الدائم  والممنل واالجتماعي
 . 2030 عا    طة  ليلصلدول اللقد الدولي والميعوث الساص لممم المتحدة حوة تمو 

  الرا لة المرحلة أولويات مراعاة من  التلمية لتمويل  التسطيط  على  الضـــــــــــــوء الجلســـــــــــــة يـــــــــــــّلطتو  - 33
  ألزمةا   ي    أيــــــــــــايــــــــــــية أزمات  ثالث معالجة في  تترّكز والتي  19-كوفيد  جائحة مل بالتعافي  الساصــــــــــــة
  رــــرواة إلى  الجلســــة وتطرقت العالمية.  المديونية وأزمة والركود؛   االقتصــــادي  واالن ماش   القائمة؛  الصــــحية

قة  ايــــــــتجابة  وآليات إقليمية  طريق  بسااطة  الســــــــيايــــــــي  االلتزا   تعزيز  غير المالية التدفقات مل للحد ملســــــــل
 اللفقات    توجيه وإعادة المالية اايرادات وزيادة المســــــــــتدامة   التلمية أ دات تمويل  فجوة ويــــــــــد  الممــــــــــروعة

 العرنية  للحبومات  الســـــــــيايـــــــــي  االلتزا   تعزيز المقترحة الحلوة ومل  الساص.   القطال من المـــــــــرامة  وتعزيز
 طرحتاا  التي  السيااات قائمة من يتماشـــــــى  بما    19-كوفيد  لجائحة  االيـــــــتجابة لتمويل إقليمية  بايـــــــتراتيجية

 وما  19-كوفيد عصــــــــر في  التلمية   تمويل  بمــــــــ ن المتحدة  لممم العا   األميل وأمد ا وكلدا جامايبا مياداة
  الملطقة في  المســــــــتدامة  التلمية أ دات  لتحقيق  ملا ية  بتدابير الديون ميادلة  حوة  اايــــــــبوا ومياداة بعده“  
 العرنية. 
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  والد وس 19-و زمة  وفيدش ال شتتا تتة المةستتستتية  16استتتعراض ال د     –الجلستتة الدادية عشتترة    
 المستاادة مج المنطقة

رت   ه الجلســة الســ  - 34 ائ  ضيالمي  اءيلم  دةييســل قتصــادي  واال المالي  فليحان  بايــل  معاد  ســةيبســاط  
وتحــدث فياــا الســــــــــــــ  في    تونس   في الصــــــــــــــحــة  وزااة في الحوكمــة  ةيــ  ل عــا  ريمــد مفتــاح    محمــد  ديــ ليلــان. 

مد ديوالســــــ  في  ريالوز  ليوك  ك  يداوود الد ديفي األادن  والســــــ  ةيصــــــلدول المعونة الوطل  ريعمر ممــــــاقية  
ملتسية في بلد داني  يصـــــــ   ســـــــراي دةي  والســـــــ ليفي دولة فلســـــــط  ةياالجتماع  ةيوزااة التلم   روتيب  ةيعضـــــــوة 

 . جليفمل شيبة العالم النال  في مبتب   ة  يكلدة المحمد دةيوالس

التي اتس تاا الحبومات العرنية لمواجاة الجائحة   يـــــــــــّلطت الجلســـــــــــة الضـــــــــــوء على ااجراءاتو  - 35
األادن وتونس ودولة    وتعزيز دوا الدولة بما في ذلك العالقة بيل المواطل والســــلطة. وايـــُـتعررــــت تجرنة 

الوناء مل  الة نام يتمحوا  احتياجات المواطليل والفئات المســتضــعفة في فترة انتمــاا  فلســطيل في تليية 
أثلاء األزمات. وناقش الممــــــــــــــااكون أ مية دوا الحبم المحلي والملظمات غير حوة الحقول والمســــــــــــــاواة 

تتية   الحبومية وال يانات المتعددة األطرات والمــــــرامات بيل القطاعيل العا  والساص  واعتيروا أن الجائحة 
مؤيــــســــات فعالة و ارــــعة للمســــاءلة وشــــفافة على جمين  فرصــــةا للحبومات لت نيف جاود ا مل أجل بلاء 

 تويات. المس
 

في 17استتتتتتتتتتعراض ال تد   –الجلستتتتتتتتتة ال تانيتة عشتتتتتتتتترة    وتعزيز دو  التكنولوجيتا  ستتتتتتتتتد الاجوات  ش 
 للجايدة التصدي

المديرة التلفي ية لمـــــــركة   - 36 رت الجلســـــــة الســـــــيدة يـــــــلاء غليمة   “ في تونس.  Sanabil Medَيســـــــل
الجماواية العرنية  في الدولي والتعاون  طيالتسط   يئة  س يوتحدث فياا معالي الســــــــيد عماد الصــــــــابوني  ائ

المعلومات في المركز االتحادي للتلافســـــية وااحصـــــاء في يالســـــوا  مدير إدااة تقلية  ة  والســـــيد يـــــعيد علي  
اامااات العرنية المتحدة. وتسلل الجلســــــــة إطالل جائزة اايــــــــبوا للمحتوب الرقمي العرني مل أجل التلمية 

كلمةا عل المـــــــرامة بيل اايـــــــبوا و المســـــــتدامة ف لقت الســـــــيدة اوال د جوائز القمة العالمية  مؤيـــــــســـــــة  شـــــــتي 
تادت إلى تعزيز المحتوب الرقمي العرني World Summit Awardsك  ش. وأشــــــــــاات إلى أن   ه الجائزة 

الساص ب  دات التلمية المســـــتدامة وإشـــــراك الجمين  بمل في ذلك األفراد والمؤيـــــســـــات  في إيجاد الحلوة 
مؤيـــــــــــســـــــــــة جوائز القمة العالمية  ال ي شـــــــــــرح  لفية  المالئمة. تال ذلك مدا لة للســـــــــــيد بيتر براك  ائيس 

المؤيــســة وأمد على أ مية االيــتفادة مل قداات المــياو المعاصــريل للت لولوجيات الرقمية في مســاا عملية 
 التلمية المستدامة. 

ة في التلمية المســـــــتدامة  تلاولت الملاقمـــــــات أ مية تعزيز ايـــــــتسدا  الت لولوجيا والسدمات الرقميو  - 37
ومواجاة األزمات والتحديات الوطلية. وتطرل الممــــــــــــــااكون إلى دوا االبت ااات الت لولوجية والرقمية التي 

كوفيد   كالييانات الضسمة والييانات المفتوحة والييانات الجبرافية المبانية وال كاء  19-اُعتمدت  الة أزمة 
الصــــــــــــحي والمعلومات والييانات في المجاة ااحصــــــــــــائي.  االصــــــــــــطلاعي  والتي وفرت السدمات للقطال

وتلاولت المدا الت دوا الملظمات ااقليمية في تعزيز المرامات لضمان الوصوة إلى  دمات الت لولوجيا 
مســــــــــتدامة ومرنة وقاداة على تقديم   الة األزمات إرــــــــــافة إلى دوا الت لولوجيات في تطوير نظم غ ائية 
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وء على اواد األعماة مل المــياو والمــابات وعلى دوا م في تطوير الحلوة غ اء صــحي. وتم تســليط الضــ 
للجائحة.  التي أدت إلى الرقمية  اتسال ايتسدا  الت لولوجيا الرقمية في االيتجابة 

 
المتخصصة -جيم     الجلسات 

متسصـــــــصـــــــة تلاولت بمـــــــبل معّمق بعض األ دات   - 38 ُعقدت  الة الملتدب إحدب عمـــــــرة جلســـــــة 
ملاقمات   ه الجلساتواألبعاد الت  . لموية انطالقاا مل علوان الملتدب وأ دافه. وفي ما يلي ملسص عل 

 
 إعادة التاكير في التنمية المستدامة في ظّ  ال شا ة والصرا ش  الجلسة المتخصصة األولى  

ر الجلسة السيد - 39 في  األ را مجلس إدااة مؤيسة    س يماتب صحفي ومستماا ائ أحمد محمود   َيسل
الملســـــــق الساص لممم المتحدة وملســـــــقة األمم   دةيالســـــــ  وتحدث فياا كل مل مصـــــــر.  نجاة اشـــــــدي  نائية 

في ليلان  والســيد محمد الحاواي  وكيل وزااة التسطيط والتعاون   ةية وملســقة المــؤون اانســانميالمتحدة المق
في الجماواية    الزااعي وااصــــــاـلح الزااعة  ريوز  قطلا    حســـــــان  محمد المالدس   ومعالي  مليالدولي في ال

والســــــ  في صــــــلدول األونك  العا   القطال  اتيالعا  المســــــاعد لعمل  ريفؤاد اليســــــا   المد ديالعرنية الســــــواية  
 . ةيالدول  ةيللتلم

 أ ــدات   قيتحق  على  وتــ ثير ــا 19-ديــ كوف  جــائحــة  تطرحاــاالتي   دةيــ الجــد  اتيــ اللقــاش التحــد  تلــاوةو  - 40
آثاااا عميقة مل المستدامة  ةيالتلم   ال ييما وأن أزمة الجائحة والصرال المستمر في اليلدان الامة قد أحدثا 

مما يتطلب دعماا إرافياا للتعافي. ويّلطت الجلسة الضوء على  اللاحية االقتصادية واالجتماعية والتلموية  
لمية المســــــتدامة في اليلدان التي تعاني مل أ مية الســـــاـل  والعدالة والمؤيــــــســــــات القوية مل أجل تحقيق الت

الامــاشــة والصــرال. وأمد الممــااكون أن الحبم الرشــيد وااصـاـلح الســيايــي ومحاانة الفســاد يليبي أن ت ون 
في   ا الســـــــــيال.   على التعافي والعمل على األ دات الطويلة   وأوصـــــــــوا بالتركيزمل األولويات الرئيســـــــــية 

واال يــتجابة للطوااا التي تمــبل جميعاا عوامَل  امة في الســياقات الامــة  من األمد  والمســاعدة اانســانية 
 مراعاة الروابط األيايية بيل المساعدة اانسانية والتلمية المستدامة والسال . 

 
 الجلسة المتخصصة ال انيةش التدقيق في حالة تنايذ  هدا  التنمية المستدامة في المنطقة العربية  

ر   ه الجلســـ  - 41 ة الســـيد كر  كر   مســـتمـــاا إقليمي لمـــؤون الحوكمة في اايـــبوا. وألقى كلمات  َيســـل
العمل على  طة عا    الفريق المعلي بتلســـيق  وأ دات   2030االفتتاح كل مل الســـيدة كريمة القري  ائيســـة 

ابة التلمية المســـــــتدامة في اايـــــــبوا  والســـــــيد نجيب القطااي  أميل عا  الملظمة العرنية لمجازة العليا للرق
المدير العا  في إدااة أجازة الرقابة العليا   المالية والمحايـــية كاألاابويـــايش  والســـيدة أاشـــانا شـــيريـــات  نائية 
المالية واألجازة العليا للرقابة المالية والمحايــــــــية ذات الصــــــــلة في مياداة اانتويــــــــاي للتلمية. وتحدث في 

 يير اقابة في جااز الرقابة المالية واادااية  محمد بل حمدان بل يــــعيد بل حمد الجابري   الجلســــة الســــيد
مـــدير أوة في إدااة حوكمـــة األجازة العليـــا للرقـــابـــة المـــاليــة   الزال   في ُعمـــان  والســــــــــــــيـــد عيـــد الحبيم بل 
قسم اقابة األداء في ديوان الرقابة  والمحايية في مياداة اانتوياي للتلمية  والسيدة مجدوليل يموا  ائيسة 

فرل بالبرفة الرابعة بالمجلس  ة فيالمالية واادااي ائيس  دولة فلســــطيل  والســــيد محمد عيد المحســــل حليل  
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الحبومة ونمتابعة تلفي   األعلى للحســـــابات في المبرو  والســـــيد يـــــعد اليواقادي  مبلف بمامة لدب ائيس 
الحبومة في المبرو.   أ دات التلمية المستدامة لدب ائاية 

دوا األجازة العليا للرقابة المالية والمحايـــــية في الملطقة العرنية  يـــــّلطت الجلســـــة الضـــــوء على  و  - 42
الرئيســية المســتسلصــة مل عمليات تقييم   2030متابعة  طة عا    في والداوس المســتفادة واللتائم  وتلفي  ا  

المســــــــــــــتدامة من التركيز على تقييم التي نف تاا بعض الدوة العرنية  وتقييم تلفي  أ دات التلمية   الجا زية 
دش لتعزيز قداة أنظمة الصــحة العامة على الت يف والتعافي. وأمد المتحدثون على أ مية -3تلفي  المقصــد ك 

ليل العقيات في عملية التدقيق مل  الة تحديد الصــــاـلحيات القانونية ألجازة الرقابة وتســـــايل الوصـــــوة   ت
 . الييانات والمعلومات لضمان نوعية التدقيق وااليتفادة مل مسرجاته إلى
 

الصتتدة العقل    اآلحا ش  الجايدة اليستت   في واالجتماعي  الناستتي والدعم  ةيالجلستتة المتخصتتصتتة ال ال ةش 
 ةيالعرب  المنطقة على

ر   ه الجلســة الدكتوا أحمد الملظري  المد - 43 لمــرل    ةيلمبتب ملظمة الصــحة العالم  مييااقل  ريَيســل
 في  وتحدثت.  ايقيأفر  وشماة األويط  للمرل   سفيونيال  لمبتب  مييااقل  ريالمد  يان  يش  ديت ديالمتويط  والس

 رــــــــــــد بالعلف ةيالمعل  المتحدة لممم  العا   ليلمم الساصــــــــــــة الممنلة د  يمج معال  نجاة  الدكتواة  الجلســــــــــــة
كل  ةيالعالم  ةيأيــــتاذ في مجاة مماايــــة الصــــحة اللفســــ   لا  ييــــامســــ   سااي  والدكتوا شــــ األطفاة تمــــان   ةيفي 

اليرنامم    س يالمماعي  ائ  ني  والدكتوا انةيبياألمر  المتحدة  اتيفي الوال   اافااد للصحة العامة في جامعة
 في وزااة الصحة الليلانية.  ةيالوطلي للصحة اللفس

تلاولت المدا الت أ مية دمم الصـــــحة العقلية والدعم اللفســـــي واالجتماعي في السطط الوطلية  و  - 44
وااليــتجابة والتعافي. والادت مل ذلك  و رــمان افاه اللاس وال يــيما الفئات للطوااا مل أجل االيــتعداد  

 زياألمنر رــــعفاا كاألطفاة والمرا قيل واللســــاء والالجئيل والمااجريل واألشــــساص المعررــــيل للعلف  وتعز 
كوفيدعلى  الملاقمـــات  واّكزت.  وافا هصـــمود المجتمن  على الصـــحة اللفســـية  والحاجة    19-ت ثير جائحة 

نام شــــــامل من التركيز على أنظمة الصــــــحة    باعتمادااليــــــتنماا في إصـــــاـلح نظا  الصــــــحة اللفســــــية   ىإل
اللفســــــية المجتمعية المت املة التي تعزز الرفاه العقلي والوقاية مل االرــــــطرابات اللفســــــية والحصــــــوة على 

مل التلمية   كجزء أيايي  ويّلط الممااكون الضوء على أ مية الصحة اللفسية  لاا مل لما أيضاا   الرعاية. 
واألطفاة والمــــياو والتعليم والتوظيف والتمايــــك االجتماعي  ت ثير على الجلســــيل  االقتصــــاد والمســــاواة بيل 
 والسال . 

 
تو      المصتتتتلدة    صتتتتداب  جيم  الشتتتتراكات  وإقامة   2030 عان  خطة جيالجلستتتتة المتخصتتتتصتتتتة الرابعةش 

 الصرا  مج المتضر ة الللداا  في  الخطة  ذيتنا   رل ش جیالمتعدد

ر - 45   حســا  ريالســف  افتتاحية  كلمات وألقى اايــبوا.  مل  إقليمي  مســتمــاا  كر     كر   الســيد  الجلســة  َيســل
 المــرل  لملطقة ميةيااقل  رةيالمد  جودو   اليكاام دةيوالســ     ةيالعرن الدوة لجامعة  المســاعد العا   لياألم  زكي  

  عياس  محمود  لةيبن  دةيالس مل كل الجلسة في  وشااك . للاجرة ةيالدول الملظمة في  ايقيفر أ وشماة األويط
 العرال   في 2030  المســـــتدامة  ةيللتلم  ةيالوطل المـــــيبة في  وعضـــــوة  ة  يوالتلم  لاغاثة حواء ملظمة  ةســـــ يائ
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 عال  دةيوالســـــــ  األادن   في  ةيوالمعلومات ةياالقتصـــــــاد للداايـــــــات  بس يليف مركز  ريمد  عو    أحمد ديوالســـــــ 
 طا ر  ديوالس  ليلان   في  الوزااء  ائاية  مبتب في  ةياالقتصاد الوحدة في أولى  ةياقتصاد مسؤولة  داني  يص
 . ايييل في  طيالتسط وزااة  في  المستدامة ةيالتلم  لجلة  س يائ  الحسل    أبو

كوفيدو  - 46 جائحة  على نقاط الضـــــــــــعف في الملظومة   19-يـــــــــــّلطت الجلســـــــــــة الضـــــــــــوء على ت ثير 
واالقتصـــــــــادية واالجتماعية في الدوة التي تعاني مل اللزال. واكز اللقاش على حلوة عملية المؤيـــــــــســـــــــية  

مل   وتعزيز األايــاتتــ ميل حقوقام االقتصـــــــــــــــاديــة واالجتمــاعيــة أيلمــا ُوجــدوا في المــدن أو   لتمبيل اللــاس 
واالقتصادية واالجتماعية وملظومة العدالة االجتماعي ة ك ياس لتحقيق ملظومة الحقول والحريات السيايية 

 التلمية المستدامة. 
 

 والد وس  والارص  اتياألولو ش  ةيالعرب المنطقة  في  ال جرةالجلستتتتة المتخصتتتتصتتتتة الخامستتتتةش حو مة    
 لل جرة  العالمي لاتاال  األو   مييا قل االستعراض مةتمر مج المستاادة

رت   ه الجلســـــــــة الســـــــــيدة أم - 47    القا رةفي  ةيبيأحمد  دكتواة محارـــــــــرة في الجامعة األمر  رةيَيســـــــــل
مد  لاس يإ دةيوتحدث فياا كل مل الســــــــــــ  في جامعة    والاجرة  ليوالمبترن  ليإدااة شــــــــــــؤون الالجئ رةيفرجاني  

في   ايقيفر أأوة لملطقة المــــرل األويــــط وشــــماة  مييمســــتمــــاا إقل  ســــي  يعنمان اليلي دي  والســــ ةيالدوة العرن
مســـؤولة شـــؤون الســـبان في اايـــبوا  والســـ  دةي  والســـ للاجرة ةيالملظمة الدول يـــلمان   اللواي   ميكر  دييـــااة 

ائ ديفي العرال  والســــ  والماجريل الاجرة  ريوكيل وز  برنتس     ةي أمانة شــــيبة األمم المتحدة المعل  س يجوننان 
والرئيس المؤيــــــس للجمعية   القا رةفي  ةيبيالجامعة األمر    أيــــــتاذ وناح  في ريز   مليأ دي  والســــــ بالاجرة

مل مركز التضـــــــامل وعضـــــــوة في المركز ااقليمي    بيالسط  يـــــــااة دةيالمصـــــــرية لداايـــــــات الاجرة  والســـــــ 
  إبرا يم  ديفريقيا  والســ أإنقاذ الطفولة في شــماة     يئة مل زيالعز  عيد  نوا ان دةيللماجريل والمااجريل  والســ 

لمؤيسة نوا الحسيل في األادن.  عقل  مدير معاد العلاية بصحة األيرة التابن 

اللقاش أ مية تحقيق الحوكمة الرشيدة للاجرة في الملطقة العرنية ودوا الحبومات العرنية    تلاوةو  - 48
آملة ونظامية وملظمة   التبيير. المااجريل وتمبيلام ليصــيحوا علاصــَر فاعلة في   وحمايةفي رــمان  جرة 

اآلملة   الاجرةمل أجل  لالتفال العالمي  العرني    مييااليــــتعرا  ااقلنتائم  ويــــّلطت الجلســــة الضــــوء على 
اانمــــائيــــة.    والملظمــــة واللظــــاميــــة   الملطقــــة في دمم الاجرة في جاود ــــا  بلــــدان  الــــ ي أحرزتــــه  والتقــــد  

األزمــات التي نجمــت عل المتحــدثون على أ ميــة إدااج قضـــــــــــــــايــا الماــاجريل في  طط التعــافي مل  وأمــد
الوصـــــــوة إلى الرعاية الصـــــــحية  وعلى الحاجة إلى مبافحة التمييز وكرا ية المااجريل  وتيســـــــير  الجائحة  

وتم  المـــــــــــاملة  بما فياا  دمات الصـــــــــــحة اانجابية واعاية اللاجيات مل العلف  والتعليم والعدالة وغير ا. 
وتحليلاا ونمــــــــر ا ال يــــــــيما المعلومات التي تتعلق بالمجموعات األمنر      التركيز على أ مية جمن الييانات 

عررـــــة للسطر. وأوصـــــى الممـــــااكون بردااج قضـــــايا المااجريل في الســـــيايـــــات التلموية ونتوفير الييانات  
الاجرة قائمة على األدلة وعلى احترا  الحقول.  المصلفة  حسب الجلس والعمر لجعل ييايات 
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 العم  عقد  في  الخاص  القطا   ةمشا   زيالجلسة المتخصصة السادسةش تدا  

رت الحلقة األولى الســـيدة ناديا الســـعيد  الرئيســـة   - 49 انقســـمت   ه الجلســـة إلى حلقتي نقاش حي  َيســـل
التلفي ية ليلك االتحاد في األادن  وتحدث فياا كل مل الســــــــــــيدة أماندا كيلر  مديرة التعليم الدولي في كلية 

قسم المو  مصر.    ودافونڤااد اليمرية في  لوميلوس الجامعية التقلية في مصر  والسيدة نجالء قلاوي  ائيسة 
على المرأة في قطــال العمــل وتفــاقم التحــديــات التي تواجااــا في ظــل  وتلــاولــت الحلقــة األولى أثر الجــائحــة 
الحجر الصـــــــــــحي ال ي تطّيقه الحبومات  وأثر الجائحة على توفر الماااات بيل المـــــــــــياو في ظل تعطل 

ات إلى إبراز بعض األمنلة الجيدة التي تعتمد ا العملية التعليمية في بعض الملاطق. وأفضـــــــــــت الملاقمـــــــــــ 
العمل   الجلســــيل في الوصــــوة إلى العمل  وتطييق يــــيايــــات  المســــاواة بيل  المــــركات في الملطقة لتحســــيل 

قــداات اواد   والتعــاون من المجتمن  واائــدات  المرن  ونلــاء  العقيــات اللــاجمــة عل الجــائحــة   األعمــاة لتسطي 
 طفاة لللساء العامالت. المدني لتوفير  دمات اعاية األ

كلية يولفاي  - 50 السيد يامي محرو   أيتاذ جامعي في  أما حلقة اللقاش النانية مل الجلسة  فيّسر ا 
في بيروت.  األمريبيةبروكســـــــــل لالقتصـــــــــاد واادااة  وكيير الزمالء في معاد عصـــــــــا  فااس في الجامعة 

ومؤيس شركة ايتمرااية    UAE ARISE ــــــــــــ وشااك في   ه الحلقة السيد أحمد ايا   مؤيس ممااك ل
مجلس إدااة في مجموعة   ةلاليــــتمــــااات في اامااات العرنية المتحدة  والســــيدة ميســــاء أبو عضــــل  عضــــو 

يـــّلطت   ه الحلقة الضـــوء على دوا المؤيـــســـات الصـــبيرة والمتويـــطة في التقد  نحو  و  ولداة في ليلان.  
ســـليي للجائحة على عمل   ه المؤيـــســـات وأ مية تعزيز تحقيق أ دات التلمية المســـتدامة  وتلاولت األثر ال

قداتاا على الصــــمود وورــــن  طط لضــــمان ايــــتمرااية األعماة في أوقات األزمات. وتضــــملت عدداا مل 
األمنلة حوة تضــــامل المــــركات في مواجاة األزمة والمســــاعدات التي قدمتاا المــــركات ال يرب لمؤيــــســــات  

ات ااقليمية والدولية كتحالف القطال الساص العالمي مل أجل األعماة الصـــــــــــبيرة  وأشـــــــــــاات إلى التحالف
 المجتمعات المقاومة لل وااث ودوا ا في ترويم مماايات قطال األعماة األمنر صموداا أما  األزمات. 

 
 ةيالعرب  الدو   في  المناخي واألمج المستدامة ةيالتنم  هدا   جيالجلسة المتخصصة السابعةش الصلة م  

رت الجلســـــة الســـــ  - 51  ممـــــرول مرفق الملاخ  رةيومد  لييالفل  ليالمســـــتمـــــاا  رةيكي  بانت   يـــــوجاال دةيَيســـــل
“  في العرنية الدوة في اليمري األمل أجــــــــل مــــــــل الملا ــــــــي  العمــــل   المســــــــتدامة ــــــــةيالتلم أ ــــــــدات ــــــــقيلتحق

 الد عيد  ديالتابن ليرنامم األمم المتحدة اانمائي. وشـــااك في الجلســـة الســـ   ةيالعرن للدوة  مييالمبتب ااقل
مد  زي  يندب العج دةيفي برنامم األمم المتحدة اانمائي  والســـــــ  ةيللدوة العرن مييالمركز ااقل  ريالمـــــــافي  

والســــ ةيالمســــتدامة والتعاون الدولي في جامعة الدوة العرن  ةية إدااة التلمر يمد   ري أحمد  مد  ويــــفيأحمد  دي  
أم ديفي الصـــــوماة  والســـــ   ئةيعا  دائرة الي   طاال  ديفي األادن  والســـــ   ئةيعا  وزااة الي ليمحمد  مـــــاشـــــلة  

  ري يالحر    يه دةيفي مصــر  والســ  اهيفي المجلس العرني للم ليالمحافظ  مجلس  وعضــو  مســتمــاا  الســمان  
 إدااة  مســــؤولة مصــــطفى    ليايــــمي دةيفي مصــــر  والســــ  اهيفي المجلس العرني للم ةيالفل  اليرامم  ريمد  نائية

في   ال وااث مساطر إدااة  وحدة  ريمد  شـــــــــــا يل    زا ي ديفي برنامم الموئل  والســـــــــــ   ريالتقاا   وكتابة  المعرفة
مجلس الوزااء في والس ائاية  ملسقة  ممرول مرفق الملاخ لتحق دةيليلان    ةيالتلم أ دات  قينواان عاطف  



 E/HLPF/2021/3/Add.5 

 

24/30 21-05465 

 

  للدوة  ميير الملاخ في المبتب ااقليُّلتب  مييااقل  األ صـــائي  ل  يشـــ   ديـــتل  دي  والســـ في“ في جلالمســـتدامة
 المتحدة اانمائي.  التابن ليرنامم األمم  ةيالعرن

ديد ُيســتسد  لوصــف مجموعة اآلثاا يــّلطت   ه الجلســة الضــوء على األمل الملا ي كمفاو  جو  - 52
عامالا مضـــــــــــــــاعفاا للمساطر على الموااد الطييعية واللظم اايبولوجية  اللاجمة عل تبيُّر الملاخ باعتياا ا 

واقُترَحت بعض الحلوة ملاا الجمن بيل أصــــحاو   .والتلمية االجتماعية واالقتصــــادية وااليــــتقراا الســــيايــــي
من مراعاة الترابط بيل المعرفة والسيرة والييانات  لديام  اط القوب  المصـــــــــــــلحة المتعدديل لاليـــــــــــــتفادة مل نق

و ُلصـــت الجلســـة إلى رـــرواة أن تمـــمل المـــرامات   المســـتمدة مل الفاعليل والمـــرامات ك يـــاس لاليـــتجابة. 
االيــــــــتنمااات في اليح  وتطوير الييانات مل أجل إيجاد الحلوة الميت رة   حلوالا مت املة للتمويل وتمــــــــجين 

 اة نحو األعماة التجااية. والموجّ 
 

الماتوبش موابة لتستتر     في  2030 عان  خطة  مستتا  على التقدن عيالجلستتة المتخصتتصتتة ال امنةش العلم 
 19-دي وف بعد  ما حقلة

ر الجلســة الســ  - 53 وتحدث ةيللعلو  في الدوة العرن  مييااقل  ونســبويمبتب ال  ريمد  ز  يفر    يغ ديَيســل  .
 لىيل دةيالعالي واليح  العلمي األيـــيق في األادن  والســـ  ميالتعل ريتول  وز   ليالد ييمح  ديفياا معالي الســـ 

 س  يعصـــا   م دي  والســـ العلمي  للتقد   تيال و   معادفي    ةيالعلم النقافة  ةير يمد في اليرامم رةيمد  المويـــوي  
لمـــركة   ييالتلف ريوالمد  س ينعمه افرا   الرئ دي  والســـ ونســـبويللعلم المفتوح في ال  ةيعضـــو اللجلة االيـــتمـــاا 

في ليلان.   إندف و لاليتمااات 

مياداة العلم المفتوح كحل لمعالجة الفجوة في العلم واليحوث و  - 54 يـــــّلطت   ه الجلســـــة الضـــــوء على 
والتي تمــــــــبل عقية ليس بيل الدوة العرنية فحســــــــب بل بيل المجتمن العلمي العرني وعامة اللاس أيضــــــــاا. 

اليح  العلمي   الجلســـــــــة  تواكز  اانفال والحوافز  ومســـــــــتوب  على رـــــــــرواة معالجة الضـــــــــعف في إنتاجية 
وأشـــــــــــــــاا المتحــدثون إلى الــداعمــة لــه  والمواءمــة بيل اليحوث المقــدمــة واحتيــاجــات المجتمعــات الت لولوجيــة. 

بعض  ترحوارـــــرواة اعتماد مؤشـــــرات لقياس وتقييم أداء اليح  العلمي بمســـــاايه األيـــــايـــــي والتطييقي. واق
دوة الملطقة لمدواا القيادية في   مستلفالحلوة ملاا االيـــــــــــتفادة مل التلســـــــــــيق والتوزين الجيد في ما بيل 

اليعد التلموي والمعرفي للعلم المفتوح على نطال الملطقة  وورــــــن اؤية  المجاالت االقتصــــــادية  وتريــــــيخ 
للملطقة في ايــتسدا  العلم لتحقيق التلمية الملمــود ة. وتم ااعالن عل الملصــة العرنية التفاعلية ايــتمــرافية 

والعلم والنقافة مل أجل  المبتب ااقليمي لملظمة األمم المتحدة للترنية  للعلم المفتوح التي يــــــــــــــيطلقاا قريياا 
تيادة األف اا والملمـــــــواات واألبحاث العلمية الممـــــــتركة  والرنط بيل صـــــــلال القراا ومؤيـــــــســـــــات اانتاج  

 وتطوير المرامات. 
 

 تةيالل على  وئحا ها  19-ديالجلسة المتخصصة التاسعةش جايدة  وف  

رت الجلســـــة الســـــيدة أيـــــ  - 55   ةيللتلم  ااشـــــميفي الصـــــلدول األادني ال  نيممـــــاا  رةيمد مر  يالمس ليَيســـــل
  ئة يوالي  اانســـان  شـــؤون قطال  س يائ  اني  يالز   فةي ل  بل عادة  الدكتوا يـــعادة فياا  وشـــااكش.  جادك   ةياليمـــر 

في  الدكتوااه بعد ما  باحنة مجاد    نز ة  دةي  والســــــــــــــ ةيالعرن  ميفي األمانة العامة لمجلس التعاون لدوة السل
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 في  المســـــتدامة ةيوالتلم  ئةيالي ةيلحما  األاز ةيجمع  س يائ  شـــــلاقر    مـــــا  دي  والســـــ المبرو مل اءيميوكيالج
األمم    19-ديل وف  ئيياألثر الي مييفي ممــــــــرول تق  ريالقادا السراز   ي عيد دي  والســــــــ الجزائر التابن ليرنامم 

 . ايآي لبرو  ئةيالمتحدة للي

والعوامل التي يمبل أن    ةيعلى الملطقة العرن 19-ديكوف  لجائحة  ةيئيتلاولت الجلســـــــــــة اآلثاا اليو  - 56
  تلاوة بٍل أفضـــل. و على االيـــتجابة آلثاا األزمة وإعادة اليلاء بمـــ  ايـــاتيقداة صـــانعي الســـ  زيتســـام في تعز 

ما بعد كوفيد   ورـــــــرواة  19-اللقاش التعافي األ ضـــــــر ال ي يجب أن يبون مل أيـــــــس العمل في مرحلة 
التي وفرتاا الجائحة  وااليـــــــــــــتمراا في الحفا  على الييئة والتلول الحيوي  االيـــــــــــــتفادة مل الفرص الجديدة

ل الحبومات والمجتمن المدني اطالل أمد الممـــــــــــــااكون على أ مية التعاون بيو ومواجاة التبير الملا ي.  
 حلوة ذكية ملا ياا. 

 
ميج الجنستتيج في المنطقة العربية  وإزالة  وج     الجلستتة المتخصتتصتتة العا تترةش تستتريع تدقيق العدالة 

وتم يج األجيا  الدالية   عدن المستتتاواة القايمة على نو  الجنس مج القوانيج وتغييرها لصتتتالأ المر ة  
 والاتيات في المنطقة والمقللة مج النسا 

رت الجلســة الســ  - 57   ةيوالتلم والســبان  ليالجلســ   ليب  العدالة مجموعة  ســةيائ العورــي   لازيمار   دةييســّ
  المتحدة  األمم  ئةيال  ةيميااقل رةيالمد  سائل  يم  يــــــوزان  دةي  وتحدث فياا كل مل الســــــ اايــــــبوا في المــــــاملة

وتمبيل المرأة في الدوة العرن ة العامة  لياألم  صـــــالة    شـــــمســـــة  دةي  ويـــــعادة الســـــ ةيللمســـــاواة بيل الجلســـــيل 
في   المرأة رةيمد  بركان   فاطمة دةي  والسالمتحدة  ةيفي اامااات العرن  ليالجلس  ليلمجلس اامااات للتوازن ب

  العامة رةيالمد وان  يك ايفي المبرو  والدكتواة فاد  واأليـــــــرة والمســـــــاواة  ةياالجتماع ةيوزااة التضـــــــامل والتلم
مددي  والســـــــ ةيلملظمة المرأة العرن نائية  كاايل نريـــــــيســـــــيان   لصـــــــلدول األمم المتحدة    مييالمبتب ااقل رية 

 . ةيللسبان في ملطقة الدوة العرن

في التمــــــريعات والقوانيل مل  الة عر  وملو  - 58 الجلســــــيل  اقمــــــة  اكز اللقاش على المســــــاواة بيل 
الجلســـــــــيل والقانون“ ااقليمية التي تلظر في األطر القانون   العامة    اةيوالح  ةيميوالتلظ  ةيمياداة  العدالة بيل 

  والحقول  ةيواانجاب  ةيالجلســــ  والصــــحة  واأليــــرة    والزواج ة  ياالقتصــــاد ايوالمزا  والعمالة المرأة    رــــد والعلف
الجلســــيل  لمعالجة عد  المســــاواة    دةيويــــّلط الممــــااكون الضــــوء على المماايــــات الج  .الصــــلة ذات في بيل 
المرأة  وتعديل اللصـــــوص وآليات الوصـــــوة  ليالعقيات أما  تمب  ليت ل ةيفي  وكةيالعرن  الملطقةفي   ليالقوان

دا القوانيل مصــــــــــــا  تعدد لمعالجةبعض الحلوة  واقترحواااليــــــــــــتجابة للجائحة.   في  مايإلى العدالة  ال يــــــــــــ 
قطاعي القضاء واألمل.   وايتمراا المماايات العرفية وغياو التلسيق بيل 

 
الجلستتة المتخصتتصتتة الدادية عشتترةش مراعاة الترابا ميج العم  ا نستتاني والتنمية والستتان  باعتلا ه   

بما في ا   ستتتتتلياا لتدقيق تغيرر جذ ي في تنايذ  هدا  التنمية المستتتتتتدامة في األزمات الطويلة األمد  
والارص19-كوفيد  ش التدديات 

رت الجلســـة الســـ  - 59 في   ايقيالمـــرل األويـــط وشـــماة أفر   ايـــاتيوحدة يـــ   ســـةيشـــادن  الت  ائ  دةيَيســـل
وألقى مالحظات افتتاحية كل مل الســـــــ ليلممم المتحدة لمـــــــؤون الالجئ  ةيالســـــــام  ةيالمفورـــــــ   الد عيد  دي. 
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 و  ييم  لايســـــتيكر  دةيفي برنامم األمم المتحدة اانمائي  والســـــ  ةيللدوة العرن  مييالمركز ااقل ريالمـــــافي  مد
المد ايـــاتياألولى لالتصـــاة والســـ  ةيميالمســـؤولة ااقل  ايقيفي المـــرل األويـــط وشـــماة أفر   مييااقل  ريونائية 

ســـق ومل ليمبتب إشـــراك المانح  س يائ  ويـــف  يأيـــد   ديللاجرة. وتحدث في الجلســـة الســـ  ةيفي الملظمة الدول
في   ةياالقتصــــــاد  ةيوااليــــــتنماا والتلم  طيطالتس ريلوز   ســــــييممــــــرول التعافي مل األزمات والمســــــتمــــــاا الرئ

 مل  يفي ال  مييلوحدة المتابعة والتق ةيالصـــلدول االجتماعي للتلم  ســـةيائ  اني  يااا   س يلم دةيالصـــوماة  والســـ 
اللزوح والاجرة في إدااة وملن األزمات التابعة للوزااة  رةيومد  ليالالجئ  اياتيمفورة ي  ل  يإل ه لون دةيوالس

  المؤيـــــســـــة الممـــــااكة لجمعية  الييك  ليايـــــمي دةيوالســـــ   ا  يفي ألمان  ةيوالتلم  االقتصـــــاديللتعاون   ةياالتحاد
لاغاثة والتلمتونةي" بسمة وز   ليلان.  في  ةي“ 

يّلطت الجلسة الضوء على أ مية العمل اانساني والتلموي الممترك ليلاء التمايك االجتماعي و  - 60
في حاالت اللزوح  من الت ميد على أن الدعم يليبي أن يبون شامالا ويضم اللازحيل والمجتمعات المضيفة  

كيفية  مل  ةيوالتلم  اانســــاني  العمل  ليب  الترابطتفعيل نام والفئات األمنر رــــعفاا. واكزت المدا الت على 
ك  مســـــــاايل   لجاود التعافي على المدب الطويل؛ و1 الة  ش دعم 2ك  ش رـــــــمان دعم المســـــــاعدة اانســـــــانية 

األيـــايـــيةجاود التلمية وأمد        بما في ذلك تعزيز اليلية التحتية  اليـــتمراا وصـــوة المســـاعدات اانســـانية. 
في   الترابط. ز   ا تعزيالممااكون على دوا المجتمن المدني كمريك ائيسي 

 
خاصة -دا       حداث 

ك  - 61 ش حدث  اص حوة مؤتمر قمة الُلُظم الب ائية 1تضــــــــمل الملتدب أانعة أحداث  اصــــــــة و ي  
ك 2الحواا ااقليمي العرني حوة الُلُظم الب ائية؛ ك     2021لعا    ش جلســــة حوة 3ش طاولة مســــتديرة للمــــياو؛ 

ك  أصــــــــحاو المصــــــــلحة  4تعزيز التعاون ااقليمي في الملطقة العرنية؛  ش جلســــــــة حواا افين المســــــــتوب بيل 
 المتعدديل. 

 
ا قليمي العربي حو  الُنظم الغذايية    الدوا  

المدير العا  للايئة العامة للب اء والتب ية في ال ويت.  - 62 رت الجلســـــة الســـــيدة نواة الحمد  نائية  َيســـــل
كل مل الســيدة اوال دشــتي  األميلة التلفي ية لايــبوا  ومعالي الســيد الدي ولد الزيل   كلمات افتتاحية   وألقى

الجمعيــة العــامــة للملظمــة العرنيــة للتلميــة الزااعيــة. وتضــــــــــــــملــت   موايتــانيــاوزير التلميــة الريفيــة في   وائيس 
 الجلسة ثالث حلقات نقاش. 

فياا   “  وشــــااك  تعريف ومســــاا الحوااات2021 قمة اللظم الب ائية  علىالحلقة األولى اّكزت و  - 63
  والســــيد 2021الســــيد مااتل فريك  نائب الميعوث الساص لمميل العا  لممم المتحدة لقمة اللظم الب ائية 

وجاات نظر  اللقاش في الحلقة النانية  كيير مســــــــــــــتمــــــــــــــااي حواا قمة اللظم الب ائية. وتلاوة  دافيد نيااو  
ية حوة نظم الب اء  وشــــــااك في الحلقة كل مل يــــــعادة الســــــيدة جااد عيد   الفارــــــل  عضــــــوة في إقليم

المــيبة اليرلمانية لممل الب ائي والتب ية في  ائيس  ونائية  فريقيا والعالم العرني  أمجلس المــواب اليحريلي  
ي في الســــــودان  والســــــيد طاال  والســــــيدة فاطمة الطا ر الحســــــل  األميلة العامة لممانة الفلية لممل الب ائ

شـــيبة المـــياو العرني للتلمية المســـتدامة. ثم اكزت الحلقة النالنة على الحواا من الممـــااكيل  حســـل  ائيس 
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ر اللقاش الســـــــيد اامي زايق  أيـــــــتاذ في إدااة اللظم  في كلية الزااعة والعلو  الب ائية في  اايبولوجيةوَيســـــــل
الــد يري  مــدير عــا  الملظمــة العرنيــة للتلميــة في بيروت. وألقى  األمريبيــةالجــامعــة   معــالي الســــــــــــــيــد ابرا يم 

 الزااعية ال لمة الستامية لا ا الحدث الساص. 

 لصـــت الجلســـة إلى بعض الحلوة المقترحة ملاا اعتماد نام اللظم الب ائية ال ي يقر بالروابط و  - 64
المتعددة لللظم الب ائية عير القطاعات  و بيل األنظمة و  على األمل الب ائي والتب ية والييئة  اللتائم  وت ثير ا 

. وتم التوصـــــــــل إلى مجموعة مل الحلوة المقترحة األ رب ملاا تقديم والمـــــــــؤون االجتماعية واالقتصـــــــــادية
من التركيز على الترابط بيل المياه والب اء والطاقة   الحوافز العتماد الزااعة الصــديقة للييئة وال كية ملا ياا  

. وتلاولت المدا الت عملية التحوة الملمودة وال ييما تطوير عمليات ات الجديدة والمالئمةوايتسدا  التقلي
صـــــــــــــلن القراا القائمة على األدلة مل  الة جمن الييانات حوة اللظا  الب ائي وتيادلاا وتحليلاا بمـــــــــــــبل 

والعمر ويــيل   علمي. ويــّلط الممــااكون الضــوء على أ مية معالجة قضــايا عد  المســاواة المرتيطة بالجلس 
 العيش  ورمان مرونة اللظم الب ائية وايتدامتاا وقداتاا على الصمود أما  الصدمات والضبوط. 

 
مستدیرة للشلاب     اولة 

نقطة االتصـــــاة ااقليمية لملطقة المـــــرل   - 65 ملاقمـــــات الطاولة المســـــتديرة الســـــيد حاتم أزناك   ر  َيســـــل
المعلية باألطفاة والمــياو في المبرو. وشــااك  فريقيا في مجموعة األمم المتأاألويــط وشــماة  حدة الرئيســية 

في اللقاش الســـــيد صـــــدا  يـــــياله  المدير التلفي ي ومؤيـــــس مياداة  أنا اتعلم“ في األادن  والســـــيدة يااا أبو 
الصحية في موت مامدونالد ك  سة Mott MacDonaldالوفا  المستمااة الفلية للرعاية  ش في مصر  والمؤيّا

في قضــايا Health 2.0ك  2.0ظمة الصــحة الممــااكة لمل و يير  يــيايــي  ش  والســيد ويــا  الصــبير  ناشــط 
مديرة اليرامم  والســـيدة كريســـتل  ليل   المـــياو والحركات المـــيابية في المرصـــد الوطلي للمـــياو في تونس  

لريادة األعماة ك  ش في ليلان  والســــــــــــــيد محمد علي أحمدي  مدير االيــــــــــــــتنماا في Berytechفي بيريتك 
والســــــــيدة ميســــــــاء محجوو  صــــــــل دول العمل  تمبيل“ وعضــــــــو في االتحاد التطوعي العرني في اليحريل  

مؤيــــســــة ملتقى التطول في الســــودان  والســــيدة فدوب با دة  المديرة ااقليمية اقليم العالم   ســــة وائيســــة  مؤيــــا
عودة  المديرة  العامة للجمعية المل ية  العرني في االتحاد الدولي لتلظيم األيــــرة في المبرو  والســــيدة حليل 

للتوعية الصـــــحية في األادن  والســـــيدة يـــــلمى األصـــــيحي  المديرة التلفي ية لملظمة ثري ترامس في اليمل  
في تلظيم  لاَحّقي“  ييايي  مياداة  دليل تضامل“ وملّظم وناشط  ميت ر اجتماعي في  والسيد عالء الصايغ  

 في ليلان. 

الملحة و  - 66 ُتلّيي احتياجات  اكز اللقاش على الحاجة  إلى ملظومة تعليمية جديدة ومتطواة وتفاعلية 
والســعي   التوعية والت  يل  وعلى رــرواة ورــن حلوة اشــراك المــياو في برامم   المــياو والســول المتبّيرة  

مســتدامة يبون المــياو اكيزة أيــايــية لاا. وتضــملت المقترحات تمبيل المــياو وإشــرامام في  لتحقيق تلمية 
والسطط بمــبل عا   وفي مجاة الصــحة بمــبل  اص  عمليات تطوير وااليــتراتيجيات  توفير   و الســيايــات 

وأولوياتام. وأمد الممـــااكون على  من احتياجاتام   دمات الصـــحة اانجابية لفئة المـــياو والمرا قيل تماشـــياا 
تمبيلية لا م وإدماجام  أ مية إزالة العقيات التي تحوة دون ممــــــــااكة المــــــــياو في مجتمعاتام  وتوفير بيئة 

في ما بيلام رـــــــــــمل  وتســـــــــــايل التمـــــــــــييك  في مستلف المراحل والمجاالت اانمائية والمياداات التطوعية  
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الفرصـــــة لاليـــــتفادة مل التجااو الرائدة واللاجحة في  شـــــمولية وديمقراطية وتضـــــاملية تتية  شـــــيبات عرنية 
 الملطقة. 

 
تعزيز التعاوا ا قليمي في المنطقة     العربيةجلسة حو  

 ر يمل  ديالعا  لممم المتحدة حي  ايـــــــتعر  الســـــــ   ليتلاولت   ه الجلســـــــة أجلدة ااصــــــاـلح لمم - 67
  المحرز  التقد  للتعاون   ةيميااقل للملصــــة  الممــــتركة  األمانة وممنل  لايــــبوا    ةي يالتلف لةياألم  نائب  ثابت  
. وذّكر ب ن  مييعلى المســـتوب ااقل    ال يـــيما ااصــاـلحات2020 عا    الة  الواعدة األجلدة   ه  تلفي  في

 ميعلى اللحو األمنل  وتقد المتحدة لممم  ةيمي دت   ه ااصـــــــاـلحات  و ايــــــــتسدا  القداات والموااد ااقل
الوكاالت مل  الة    ليالتعاون ب  زيعير تعز   2030 طة عا      يأفضــــــــــــــل دعم للدوة األعضــــــــــــــاء في تلف

. كما ايـــــــــتعر  ايالقضـــــــــا على القائمة  االئتالفات مل  مجموعة اا“ التي تدعمللتعاون  ةيمي لملصـــــــــة ااقل
المسطط ل  . 2021لعا    ااالسيد ثابت اللتائم 

 
 جلسة حوا   فيع المستوى ميج  صداب المصلدة المتعددیج  

ُعقدت  الة الملتدب جلسة حواا افين المستوب بيل أصحاو المصلحة المتعدديل حوة أولويات  - 68
تال عقد العمل مل أجل تحقيق أ دات التلمية المســـــتدامة والتطلن إلى المســـــتقيل.  الملطقة العرنية في مســـــ 

األميل العا  لممم المتحدة. وترأيــــــــت الجلســــــــة الســــــــيدة  وكانت رــــــــيفة الحواا الســــــــيدة أميلة محمد  نائية 
لمية دشـــــتي  األميلة التلفي ية لايـــــبوا  ويســـــرتاا الســـــيدة ميســـــاء يويـــــف مل أمانة الملتدب العرني للت اوال

في الجامعة  2021المســـــــتدامة لعا    . وشـــــــااك في اللقاش كل مل الســـــــيدة  انيا شـــــــلقامي  أيـــــــتاذة وناحنة 
ومعالي   األمريبية للعلو  الترنوية   في القا رة  والسيد عدنان األميل  أيتاذ جامعي ومؤيس الايئة الليلانية 

ي يابقاا في اليمل  والسيدة الز رة للقي  السيد محمد الميتمي  أيتاذ جامعي ووزير التسطيط والتعاون الدول
ســـة ممـــااكة والمديرة التلفي ية لملير المرأة اللييية مل أجل  عضـــوة في ملتدب الحواا الســـيايـــي اللييي ومؤيـــّا
ماجد الفطيم  والدكتواة  ية غلدوا   مســــؤوة أوة لاليــــتدامة في مؤيــــســــة  الســـاـل   والســــيد إبرا يم الزعيي  

القلب وناشطة مجتمعية مل ليلان. زميلة أبحاث ما بعد الدك  توااه في جراحة 

وأمد المتحدثون  و  - 69 التلموية الملحة التي تواجه الملطقة العرنية.  اكز اللقاش على بعض التحديات 
على الحاجة إلى تحوة في السطاو حوة الفقر وعد  المســــــــــــاواة والتضــــــــــــامل على الصــــــــــــعيديل ااقليمي  

المعرفة  والدفن نحو اؤية   والعالمي  وفي السطاو حوة التلمية المســــــــــــــتدامة في بلدان اللزال  وفي إنتاج 
مستلفاا ال يـــــــــيما لدب المـــــــــياو العرني.  ممـــــــــروعاا مجتمعياا وحقوقياا  جديدة للعلم والنقافة واابدال بما يسد  

الساص وأشـــــااوا إلى الدوا المحواي للمرأة العرنية في بلاء الســــاـل  وحل اللزال  والدوا ال ي يؤديه القطال 
في التحوة نحو ايتاالك وإنتاج أمنر ايتدامة  والحاجة إلى بيئة تمبيلية تتية للمياو العرني إجراء تحوة  

وصحة.   في الفام السائد لصحة اانسان والدفن نحو مجتمعات أمنر عدالا واعاية 

 الجلسة الختامية -ها    

في  تا  الملتدب  شــــــبر ائيس الملتدب  معالي األيــــــتاذ فيصــــــل بل فارــــــل اابرا يم  اايــــــبوا   - 70
إلى الملتدب   وشــــــــــــركاء ا على تلظيم الملتدب. وأمد على التزا  الممل ة العرنية الســــــــــــعودية بلقل ايــــــــــــائله 
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في تموز/يولي أن ت        وعلى يـــــعي الممل ة إلى2021  هالســـــيايـــــي الرفين المســـــتوب الملعقد في نيويواك 
   ه الريائل حيزاا  اماا في ااعالن الوزااي ال ي ييصدا عل الملتدب السيايي. 

وشـــــبرت الســـــيدة اوال دشـــــتي الممل ة العرنية الســـــعودية على ائايـــــة الملتدب  وتوّجات بالمـــــبر  - 71
يـــبوا  أيضـــاا إلى جمين الممـــااكيل والممـــااكات والمـــركاء ال ي يـــا موا في إنجاحه. وأمدت على تمســـك اا

بالَلام التمـــــــــااكي يـــــــــييالا للوفاء بااللتزامات مل أجل تحقيق ازد اا اليلدان وكرامة اانســـــــــان في الملطقة  
 العرنية. 

  
 المشا  وا  -حال اا   

ممـــااكاا وممـــااكةا بمل فيام ممنلون افيعو المســـتوب عل   1 655حضـــر جلســـات الملتدب حوالي   - 72
والمجتمن المـــدني    والقطـــال الســـاص   ومجموعـــات المــــــــــــــيـــاو   الحبومـــات  واليرلمـــانـــات   السيرة   ونيوت 

والملظمات ااقليمية والعرنية والدولية  والجاات ااقليمية المعلية بالتلمية المســــــــتدامة  وصــــــــلاديق التمويل 
مة.   في الملطقة العرنية    وملدونو عدد مل الجاات ااعالمية  وممنلون عل الجاات الملظا

معليـــة بـــالتلميـــة   - 73 بوفود مل وزااات و يئـــات  وتمنلـــت في الملتـــدب إحـــدب وعمــــــــــــــرون دولـــة عرنيـــة 
المســــــــــــــتدامة في كل مل الممل ة األادنية الااشــــــــــــــمية  ودولة اامااات العرنية المتحدة  وممل ة اليحريل   

وجماواية والجماواية التون والجماواية العرنية الســـــواية   الديمقراطية المـــــعيية   والجماواية الجزائرية  ســـــية  
ويلطلة ُعمان  ودولة   وجماواية جييوتي   السودان  والجماواية الديمقراطية الصومالية  وجماواية العرال  

وجماواي ودولة ليييا   ودولة قطر  ودولة ال ويت  والجماواية الليلانية   ة مصر العرنية  والممل ة  فلسطيل  
 المبرنية  والممل ة العرنية السعودية  والجماواية اايالمية الموايتانية  والجماواية اليملية. 

األميل العا   ووكيل األميل العا  للمــــــــــــــؤون االقتصــــــــــــــادية  - 74 األمم المتحدة نائية  وشــــــــــــــمل تمنيل 
ملظمــة العمــل الــدوليــة  ونرنــامم     المتحــدة  األمم   يئــةاألمم المتحــدة اانمــائي  و واالجتمــاعيــة  وممنليل عل  

ونرنامم   وتمبيل المرأة  وملظمة األغ ية والزااعة  ونرنامم األمم المتحدة للييئة   للمســــــــــاواة بيل الجلســــــــــيل 
وصـــلدول األمم المتحدة للســـبان  وملظمة الصـــحة العالمية  وملظمة   األمم المتحدة للمســـتوطلات اليمـــرية  

والعلم والنقافة  وملظمة األمم المتحدة للطفولة  ومفورــــــــــــــية األمم المتحدة لمــــــــــــــؤون األمم المتحدة للترني ة 
األغ ية العالمي  والملظمة الدولية  ومفورـــــية األمم المتحدة الســـــامية لحقول اانســـــان  ونرنامم  الالجئيل  

ون اانســانية  للاجرة  ومبتب األمم المتحدة للحد مل مساطر ال وااث  ومبتب األمم المتحدة لتلســيق المــؤ 
 ونرنامم األمم المتحدة للمتطوعيل. 
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 المرفق
وللمنتدى     العربي للتنمية المستتتتدامة  للمنتدى  التدضتتتيرية  الختامية لاجتماعات  الوحايق 

المستدامة لعان   المعني بالتنمية  الرفيع المستوى   2021السياسي 
 

التلميــة المســــــــــــــتــدامــة لعــا   النــاني/في   2030 الملتــدب اليرلمــاني حوة  طــة    الملطقــة العرنيــة  تمــــــــــــــريل 
 “2020 نوفمير

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2020-

parliamentary-forum-agenda2030-final-report-ar.pdf 

ألجلدة التلمية المستدامة  آذاا/مااس    “2021 االجتمال التماواي حوة األبعاد الييئية 

https://www.unescwa.org/Regional-Consultation-Environmental-Dimension-

SDG12-ArabRegion 

آذاا/    االجتمـــال ااقليمي لملظمـــات المجتمن المـــدني حوة التلميـــة المســــــــــــــتـــدامـــة في الملطقـــة العرنيـــة  
 “2021 مااس 

http://www.annd.org/ar/publications/details/ - لملظمــــــات -ااقليمي-االجتمــــــال-توصــــــــــــــيــــــات
الملطقة-في-المستدامة-التلمية-حوة-المدني-لمجتمنا  

 
----- 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2020-parliamentary-forum-agenda2030-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2020-parliamentary-forum-agenda2030-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/Regional-Consultation-Environmental-Dimension-SDG12-ArabRegion
https://www.unescwa.org/Regional-Consultation-Environmental-Dimension-SDG12-ArabRegion
http://www.annd.org/ar/publications/details/توصيات-الاجتماع-الإقليمي-لمنظمات-المجتمع-المدني-حول-التنمية-المستدامة-في-المنطقة
http://www.annd.org/ar/publications/details/توصيات-الاجتماع-الإقليمي-لمنظمات-المجتمع-المدني-حول-التنمية-المستدامة-في-المنطقة
http://www.annd.org/ar/publications/details/توصيات-الاجتماع-الإقليمي-لمنظمات-المجتمع-المدني-حول-التنمية-المستدامة-في-المنطقة
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