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 ـةمقدم

ومنظمات  ،مع جامعة الدول العربيةبالتعاون لجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( النظمت  -1
امة الشؤون العالمنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بوزارة المع واألمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، 

تحت عنوان "تفعيل تنفيذ خطة التنمية  2017لعام  لتنمية المستدامةلالعربي المنتدى والحكامة في المملكة المغربية، 
الفترة  يففي الرباط، وذلك  ،وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيّرة" : القضاء على الفقر2030المستدامة لعام 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى وتم اختيار هذا العنوان انسجاماً مع موضوع  .2017 مايو/أيار 5إلى  3من 
 عنوانتحت  2017تموز/يوليو  19إلى  10الذي ينعقد في نيويورك في الفترة من  المعني بالتنمية المستدامة

، والذي ستقدَّم إليه مخرجات المنتدى العربي إلى جانب ر""القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغيّ 
افتتح أعماله و ،2017لعام  العربيت المملكة المغربية رئاسة المنتدى ـّ وتولمخرجات المنتديات اإلقليمية األخرى. 

 دين العثماني.معالي السيد سعد الالحكومة المغربية  رئيس  

 2030 تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام الستعراض ومتابعةرفيع المستوى منبراً إقليمياً  المنتدىيشكل  -2
وبعد نجاح الدورات الثالث . في المنطقة العربية( التقرير هذا سياق في" 2030 خطة" بـ اً )وسيشار إليها اختصار

بشأن تنفيذ إعالن الدوحة " ثبت، 2015، وفي المنامة عام 2016و 2014السابقة التي ع قدت في عّمان في عامي 
كانون  15-13 )الدوحة،الوزارية التاسعة والعشرين  اإلسكواالصادر عن دورة " 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ستدامة بالتنمية الم ةالمعني الجهاتدور المنتدى كلقاء سنوي تجتمع فيه الحكومات العربية و (2016األول/ديسمبر 
على المستويين الوطني  2030لالطالع على التجارب الوطنية واإلقليمية، والبحث في آليات تنفيذ خطة 

لمستدامة، بالتنمية االمعني إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى  المنتدى العربي رفع مخرجاتوت   .(*)يواإلقليم
 .من كل عام /يوليوالذي يعقد في نيويورك في شهر تموز

من الدول  المزيدوشروع  2030وتزامن عقد المنتدى لهذا العام مع بداية السنة الثانية على تنفيذ خطة  -3
العربية في تكييف خططها واستراتيجياتها وإقامة الهياكل المؤسسية الالزمة لدعم تنفيذ الخطة على المستوى 

 الوطني، باإلضافة إلى تصميم آليات للمتابعة واالستعراض على المستويين الوطني واإلقليمي.

 زاراتالو عنالمستوى  يرفيعن يممثل التشاركي. فهو يضمّ  طابعهوتكمن أهمية المنتدى العربي في  -4
عن مجموعة واسعة من عن البرلمانات العربية و ينممثل، و2030المعنية بالتخطيط وبمتابعة تنفيذ خطة  والجهات

 .امنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبيوت الخبرة وغيرهشبكات والمنظمات اإلقليمية والدولية و

تمحورت حول موضوع المنتدى الرئيسي سات عامة جل 2017المنتدى لعام  عملبرنامج  وتضمن -5
وسائل و 2030في تنفيذ خطة التجارب الوطنية " والقضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيّرة"

مثل  في المنطقة العربيةمواضيع ذات أولوية ، وجلسات متخصصة ركزت على على المستوى اإلقليميالتنفيذ 
التخطيط  في، وإدماجها ، والبعد السكاني، واألمن الغذائي، والصحة والفقرالجنسين، والبعد البيئياواة بين المس

 .التنموي

                                                
 المنتدى عمل آليات بشأن( 29-)د 327 قرارال ومنها اإلسكوا، عن صادرة قرارات سلسلةمن  مرجعيتهالمنتدى  يستمد كما )*(

 الصادر ،( بشأن المنتدى العربي حول التنمية المستدامة28-)د 314 القرارو ؛عن الدورة التاسعة والعشرين المستدامة الصادر للتنمية العربي
الصادر  ،2030ل األعضاء في تنفيذ خطة عام دعم الدو شأنب 322 والقرار ؛(2014أيلول/سبتمبر  18-15الثامنة والعشرين )تونس،  الدورة عن
 (.2015كانون األول/ديسمبر  16-14الثاني )عّمان،  اجتماعهالإلسكوا في  التنفيذية اللجنةعن 



-2- 

 

رفيع لالى المنتدى السياسي إ رفعهال المنطقة العربيةمن منظور رئيسية رسائل  نتج عن المناقشاتو -6
التابعة يذية االجتماع الثالث للجنة التنف يف، ولعرضها في نيويوركالتنمية المستدامة الذي ينعقد ب المعنيالمستوى 
عقد في ن ت  ألإلسكوا، وفي المنتديات األخرى ذات الصلة التي يمكن الوزارية  لجنةالدورة الثالثين لفي ولإلسكوا 

 وقت الحق، بما في ذلك األسبوع العربي للتنمية المستدامة.

 المستوى الرفيع السياسي المنتدى إلىالرئيسية  الرسائل  -أوالا 
 المعني بالتنمية المستدامة

 رسائل عامة -ألف

رفعها والتي تم  2016الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام الرئيسية التأكيد على الرسائل  -
، وتجديد االلتزام بإعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية 2016إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

 بخطة الصلة ذات القطاعية وأ العامة اإلقليميةالتي تضمنتها المنتديات  وبالتوجهات، 2030لعام  المستدامة
 .ومضمونها مبادئها مع تتوافق والتي المستدامة، التنمية

سرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحصول إلوإنهاء االحتالل ااألمن والسلم التأكيد على أن  -
لتحقيق  شروط أساسية هي ،هبما في ذلك حقه في تقرير مصير ،على حقوقه المشروعةالشعب الفلسطيني 

 التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في المنطقة العربية.

القضاء على الفقر وتحقيق العدالة والحوكمة الرشيدة هي أولويات قائمة بذاتها، وشروط التأكيد على أن  -
 لالستدامة واالستقرار.

للمنتدى الدور األساسي و ،في البلدان العربية 2030 خطةلبعد اإلقليمي في الدفع بالتأكيد على أهمية ا -
شواغل الوطني وإيصال إنجازات واإلقليمي و يينفي تحفيز العمل على المستو العربي للتنمية المستدامة

 . والتأثير على مسار الخطة العالمية المنطقة إلى المستوى العالمي

ضرورة إيجاد حلول عملية لمعالجة المسائل التي اعتبرت ذات طابع إقليمي في المنتديات العربية  تأكيد -
 تمكين قضية سيما الالسابقة من خالل برنامج عمل واضح يراعي قدرات الدول والموارد المتاحة، 

 .المستويات مختلف على القرار صنع وفي التنمية في الفعالة مشاركتها وضمان المرأة

تفعيل مبدأ المشاركة على كل المستويات واعتماد آليات تضمن مساهمة كل الفاعلين  تأكيد ضرورة -
 .2030في تنفيذ ومتابعة خطة  ةوغير الحكومي ةالحكومي الجهات المعنيةو

 التجارب الوطنية والتقارير الطوعية الوطنية  -باء

 2030التجارب الوطنية في تنفيذ خطة 

لمعالجة األولويات  هاضافياً على عاتق الدول، بل هي إطاٌر يكّمل وينّسق جهودإليست عبئاً  2030خطة  -
 الوطنية نحو أهداٍف مشتركة.
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وفق الخصائص واألولويات الوطنية بالشراكة مع  2030أهمية القيادة والملكية الوطنية في تكييف خطة  -
 بالتنمية.  ةالمعني الجهاتكافة 

ينة لمناقشة تجارب الدول العربية على مستوى األطر المؤسسية يوفر المنتدى العربي فرصة سنوية ثم -
واإلجراءات الدستورية والقانونية الرامية إلى مأسسة الحق في التنمية والسياسات وآليات العمل الفنية 

 كل بلد.  تشريعاتالسياسات المناسبة بما يتالءم مع  اقتراحو

دسترة لتلك التي اعتمدتها بعض الدول العربية رار على غأهمية اعتماد أطر مؤسسية وإجراءات تشريعية  -
 الحقوق أو التوافق على ميثاق وطني للتنمية المستدامة.

 التقارير الطوعية الوطنية

لوعي وزيادة ا ألهداف التنمية المستدامة، تعزيز الملكية الوطنية تساهم فيالتقارير الطوعية الوطنية  -
 .ةالوطني، وتحديد األولويّات والمقاصد هابمبادئ

ً لمبادئ  التشاركي في إعداد التقارير النهجأهمية  - الطوعية الوطنية لضمان المصداقية والشمولية وفقا
 .2030 خطة

عها واالسترشاد بالتقارير الدورية التي ترف ،المتابعة واالستعراض اتاعتماد المقاربة الحقوقية في عملي -
بالحقوق االقتصادية  وخاصة اللجنة المعنية ،ت المعاهداتوهيئا ،إلى اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان الدول

 لتوحيد آليات المتابعة واالستعراض من خالل نماذج متشابهة. ،واالجتماعية والثقافية

 القضاء على الفقر وتعزيز االزدهار  -جيم

 املة.شمفهوم واسع للسياسات االجتماعية وسياسات القضاء على الفقر في إطار خطط تنمويّة  اعتماد -

ّ  لمعالجة األسباب المول االعتبارفي  خذ الروابط بين الفقر والالمساواةأ - اعتماد و ،ئمةوالتفاوتات القا دة للفقرـ
 .  هياته المحلية، وتطوير منهجيات مناسبة لقياسـّ دراسة الفقر في تجلومفهوم الفقر المتعّدد األبعاد، 

مة سوق حوك وإصالح البيئية األبعاد ودمج جتماعيةالاسياسات التغيير في الهياكل االقتصادية وإجراء  -
 الفساد، وتقليص التضارب بين األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية.  العمل، ومكافحة

، وااللتزام الفعلي باالتفاقيات الدولية، القوى العاملةإيالء األهمية الكافية لسياسات التشغيل وحماية  -
 لحوار االجتماعي في تحقيق العمل الالئق.واالعتراف بدور النقابات وا

 ووضع حدإصالح السياسات المالية والضريبية من أجل إعادة التوزيع وتحقيق العدالة االجتماعية،  -
  .وترسيخ النهج الحقوقي لمعالجة التفاوتات والالمساواة ،ةللسياسات التمييزي

 أهم باعتبارها منتالل والحروب والنزاعات العمل على معالجة األسباب واآلثار في آن واحد: إنهاء االح -
افة إلى باإلض ،مسبّبات الفقر والهشاشة، واعتماد سياسات تجمع بين اإلغاثة والعمل اإلنساني والتنمية

 .والمرونة القدرة بناء
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ق الحتالل والنزاعات، بما في ذلك ما يتعلااستراتيجيات مواجهة دمج كل األبعاد التنموية دون استثناء في  -
 من أجل تعزيز القدرة على، وتوفير الخدمات للجميع وحمايتها الطبيعية الموارد وإدارةباإلنتاج والعمل 

 الصمود. 

مة، ال سيّما النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفقراء والفئات األكثر اإشراك الجميع في إيجاد حلول مستد -
ً هشاشةً و  . تهميشا

روط من أهم شباعتبارها ظم حوكمة تضمينية وعادلة وشفافة، بناء مؤسسات فاعلة تخضع للمساءلة، ون   -
 الخروج من األزمات وعدم االنزالق في الحروب واستدامة السالم.

تعزيز الحيّز الوطني لصناعة السياسات وترسيخ حق الدول في صياغة السياسات التي تخدم مصالحها  -
 على مواردها.وتحفظ سيادتها 

أساسية في  ةكركيز التنفيذوفي  التنموية للقطاعات االستراتيجي التخطيط في المتكاملة اإلدارة ترسيخ -
 .الحكومية عمل المؤسسات

 ذات أولوية على المستوى اإلقليميمواضيع   -دال

 ساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالم

 مراجعة األطر الدستورية والقانونية لضمان حقوق المرأة وتمكينها ووضع آليات عملية لتطبيقها.  -

وشاملة حول المساواة بين الجنسين ضمن خطط التنمية المستدامة على  متكاملةصياغة سياسات  -
 المستويين الوطني واإلقليمي. 

مرأة ال سيّما في مشاركة ال ،هابينوفي ما داخل الدول اإلقليمي لتقليص التفاوتات على المستوى العمل  -
 .بها والممارسات الضاّرةضدها االقتصادية والسياسية وفي الحّد من العنف 

فعّال للرصد والمتابعة من خالل قائمة مؤشرات حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  وضع نظام -
 تراعي القضايا الوطنية واالتجاهات اإلقليمية.

 ي واالستدامةالبعد البيئ

من أجل الحفاظ على الكوكب فاعلة إدماج البعد البيئي في كل مجاالت العمل التنموي، وبناء شراكات  -
 الثقافي تراثوال الطبيعية والثروات ةالبيئللتدمير الذي يلحق ب خاصة أهمية إيالء مع، والثروات الطبيعية

 . الظروف لهذه صامتة ضحية البيئة حيث ،والنزاعات الحروب ظل في

إدماج مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة في كافة مراحل التعليم بما يساعد على بناء جيل مسؤول بيئياً  -
 سلوكيّات مستدامة.يمارس و
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تشكل السيادة على إدارة الموارد إذ ساسي في التنمية االقتصادية واالجتماعية، األ هاالبيئة دورإعطاء  -
 وتسهم ،لرشيد والمستدام عنصراً رئيسياً لمكافحة الفقر وتحقيق االزدهارالطبيعية وحمايتها واستخدامها ا

 . واالستقرار السالم في

 البعد السكاني

 ها منباعتبارإدماج قضايا الهجرة الدولية في السياسات التنموية على المستويين الوطني واإلقليمي  -
 محركات التنمية االقتصادية واالجتماعية.

االهتمام بالهجرة الداخلية وتطوير سياسات حضرية مالئمة لمعالجة آثار التحّضر المتزايد في البلدان  -
 العربية. 

 تهمي صحاالستثمار فبذلك و ،الشباب لتزايد أعداد القيام باستثمارات هادفة لإلفادة من العائد الديمغرافي -
ً اقتصادي هموتمكين هم،وتطوير مهارات هموتعليم هم،ورفاه  ،اركةالريادة والمشتشجيعهم على و هم،وتشغيل ا
 ً   ،والتنمية السكان مؤتمرحول  2013 القاهرة إعالنو ،طار مراجعة مؤتمر السكان والتنميةإل وفقا

 .2030وخطة 

 دنم إلى للوصول ةالجديد ةالحضري خطة األمم المتحدة حول "الثالث الموئل" مؤتمر مقترحات تفعيل -
 تشاركية. حوكمةظم وتدار وفق ن   ومستدامة، الموارد استهالك في رشيدة وصحية، وتضمينية آمنة

 األمن الغذائي

اإلنتاج  ستدامةا الالزم لضمان تقليص التبعيّة الستيراد الغذاء من خالل االستثمار في التطوير التكنولوجي -
 الغذائي بما يخفف من الضغوط على الموارد الطبيعية. 

 ،األمن الغذائي، ويحد من الفقر عززالزراعة بما يساهم في دعم االقتصاد، ويإعطاء األولوية لتطوير  -
 خاصة من خالل خلق فرص عمل في قطاعات تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية.

 من هدر المواد الغذائية من أجل تقليص فجوة األمن الغذائي. الحد -

 الصحة

وزارة الصحة والوزارات األخرى وجميع األطراف التعاون الوثيق بين عبر تنموي متكامل  نهجاعتماد  -
 االحتياجات الصحية للجميع.تلبية المعنيين لمجابهة التحديات الكبيرة و

بعين االعتبار احتياجات الفئات المهمشة واألكثر تعرضاً، بما في تأخذ ياسات صحية تضمينية سوضع  -
 . فيروس نقص المناعة وحامل، واالعاقات، وكبار السن وذلك األشخاص ذو

الصحة لمعالجة ب من أهداف التنمية المستدامة المتعلق 3إدماج ب ْعد المساواة بين الجنسين في الهدف  -
 إقليمية كبرى كتزويج األطفال، وختان اإلناث، والعنف ضد النساء.  تحّديات
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 اإلعاقة

 اإلعاقةتضمين قضايا ل يشمول اعتماد نهجحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل ليالء عناية خاصة إ -
 في الخطط والبرامج التنموية الوطنية.  

ظم حماية اجتماعية تحدّ من الالمساواة والتمييز وتضمن ولوج األشخاص ذوي اإلعاقة اعتماد سياسات ون   -
الى الموارد والفرص االقتصادية والخدمات العامة، بما في ذلك من خالل تطوير تكنولوجيات تعّزز 

 الذاتية على كافة المستويات.  تهماستقاللي

سياسات الضمن  اإلعاقة قضايا إدماجب ة في رصد مدى االلتزاممتخّصصإقليمية  عمل مجموعة تشكيل -
 .ومتابعتها واستعراضها تنفيذ أهداف التنمية المستدامةالمتعلقة بليات اآلو

 إقليمية عمل ورش تنظيماإلقليميين في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك اإلسكوا، إلى  دعوة الفاعلين -
خاص األش وصولخاصة في  ،حول المتابعة واالستعراض لتعزيز دور المجتمع المدني في رصد التقّدم

ً  والمعلومات، والخدمات األماكن إلىذوي اإلعاقة   .للجميع المساواة بمبدأ ربطا

 األسرة

 وذلك من خالل ،للتماسك االجتماعي االهتمام بموضوع األسرة كمكّون أساسي للمجتمعات العربية وحامٍ  -
سد و ،تراعي احتياجات كل األفراد والتحّوالت التي تطرأ على األسرة والمجتمع تكاملةخطط تنموية م
 الفجوة المعرفية.

 نسانإلحقوق ا

لمستدامة االدولية لحقوق اإلنسان كشرط لتحقيق أهداف التنمية احترام الحق في التنمية وااللتزام بالمعايير  -
 .والوصول إلى تنمية ال تستثني أحداً 

الحقوق في السياسات، ال سيما ما يتعلق بالسياسة االجتماعية ومكافحة الفقر النهج القائم على اعتماد  -
 أي أساس كان.وتحقيق العدالة االجتماعية والقضاء على التمييز ضد أي فئة سكانية وعلى 

ً من تفعيل الجهود اإلقليمية لوضع ن   -  يةلحمال نىدمبدأ الحد األظم الحماية االجتماعية الشاملة انطالقا
، والحّد من الممارسات التمييزية بحق النساء والفتيات وذوي اإلعاقة والشباب والمراهقين االجتماعية
ق أو القومية أو الدين أو المعتقد أو أي أساس من الفئات التي تعاني من التمييز على أساس العر وغيرهم

 آخر، واحترام الحق في التنمية وحق تقرير المصير والسيادة على الموارد. 

 وسائل التنفيذ على المستوى اإلقليمي  -هاء

 تكنولوجيةوال البشرية والقدرات المالية الموارد ذلك في بما اإلقليمي المستوى على التنفيذ وسائل حشد -
ظم اإلحصائية والشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات والتجارة والبيانات والن  

 ومراكز البحوث.

 .عهداتتإيجاد آلية إقليمية لبناء توافق حول وسائل التمويل على المستوى اإلقليمي وتفعيل االلتزامات وال -
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هوم من خالل آليات مستدامة تعزز مف إلقليمياالتنمية على المستوى  لتفعيل المقترحات المطروحة لتموي -
 .المشروطة للمساعدات التبعيةوالحد من  تقليص العجز في التمويلالمسؤولية المشتركة وتساهم في 

 ةالدوليراكات والشتعزيز التعاون لتمويل التنمية و خطة عمل أديس أباباتفعيل الحوار اإلقليمي حول تنفيذ  -
 واإلقليمية. انطالقاً من األولويات الوطنية

نشاء إين وتوفير قواعد للباحثو ،ما يقلل الكلفة ويزيد الفعاليةبالتعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا  -
هداف التنمية المستدامة والتمكين وتوطين أخدمة في  العلمي هياكل وآليات إقليمية داعمة للبحث

  .لتكنولوجياا

وذلك  ،في االعتبارخذ خصوصيات الدول والقطاعات اإلنتاجية في كل بلد أمع  ةالتجارال في مجالتعاون  -
 للتخفيف من حدة التنافس وتعزيز التكامل. 

د باألهداف والمقاص ةها، وتحديد قائمة مؤشرات مرتبطالخاصة ب تشريعاتالظم اإلحصائية وتطوير الن   -
 اإلقليمية، وبناء قاعدة معلومات لرصدها. 

 برامج لدعم القدرات وملء الفجوة المعرفية.  تطوير -

لى المعلومات للجميع، لتمكينهم من المساهمة في رسم السياسات والبرامج إضمان الحق في الوصول  -
 الحرص على مراعاة منظور الحقوق في جميع البيانات وتصنيفها. التنموية مع

 بل ،و شكليأاستنسابي  على نحو غير ،النقابات ا في ذلكبم، التعاون والشراكة مع المجتمع المدني -
ً شرط ذلك باعتبار  ،التعبير والمشاركة والتأثير على المسار حقكل طرف ، يضمن ل2030 خطةلتحقيق  ا

 .تفعيل العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني في هذا اإلطارو

، مع التشديد على التزامه بالمسؤولية االجتماعية التنميةفي كشريك أساسي تفعيل دور القطاع الخاص  -
 .وبحقوق اإلنسان والبيئية

 2018تفعيل الجهود اإلقليمية نحو المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   -واو

الفترة الممتدة حتى موعد خالل تنفَّذ ترجمة االلتزامات إلى خطوات عملية، من خالل أنشطة إقليمية  -
 لمقبل. ويمكن أن تتضمن هذه األنشطة ما يلي:ا المنتدىانعقاد 

 غاياتالتنظيم اجتماع خبراء يضم كل الشركاء المعنيين للتوافق حول قائمة مصغرة من األهداف و 
ها، ق عليعلى القضايا اإلقليمية التي سبق االتفا )بناءً  2030خطة لتنفيذ إقليمي والمؤشرات كإطار 

  (.وتفعيالً إلعالن الدوحة

 بما في ذلك تصميم ومحتوى التقرير ،المتابعة واالستعراض على المستوى اإلقليمي بحث آليات 
 العربي للتنمية المستدامة.

  توسيع قاعدة التشاور والحوار بين الشركاء غير الحكوميين، خاصة منظمات المجتمع المدني
 والقطاع الخاص. 
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  2030ات الوطنية في تنفيذ خطة لبرلمانيين من أجل تعزيز دور البرلمانلتنظيم اجتماع إقليمي  

 وفي الرصد والمتابعة. 

  تعزيز اإلنتاج المعرفي وبناء القدرات من خالل تطوير مواد تدريبية باللغة العربية حول منهجية
 مع الخصائص الوطنية واإلقليمية. 2030مواءمة خطة 

  وأهدافها. 2030إنشاء فريق من الخبراء والمدربين المتخصصين في خطة 

 بين جميع الفاعلين اإلقليميين في مجال التنمية ومن  تنظيم أنشطة مشتركةز الشراكات وتعزي
 ضمنهم منظومة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

  إعداد تقرير حول التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل هذا، ي قّدم إلى المنتدى العربي للتنمية
 . 2018المستدامة في دورته لعام 

ا   سير الجلسات ومضمون العروض  -ثانيا

ع تمحورت حول موضو عامةجلسات  ثماني واالختتام، االفتتاح جلستي إلى باإلضافة ،المنتدى تضمن -7
ي تنفيذ فالتجارب الوطنية " والقضاء على الفقر وتعزيز االزدهار في منطقة عربية متغيّرةالمنتدى الرئيسي "

ي فمواضيع ذات أولوية  حول وخمس جلسات متخصصة ،اإلقليميعلى المستوى وسائل التنفيذ و 2030خطة 
 ،المساواة بين الجنسين، والبعد البيئي، والبعد السكاني، واألمن الغذائي، والصحة والفقرالمنطقة العربية مثل 

 التالية: المواضيعالجلسات العامة تناولت . في التخطيط التنمويوإدماجها 

في عامها الثاني في المنطقة  2030عرض تمهيدي حول خطة التنمية المستدامة لعام  :األولى الجلسة
 العربية

 : منظور الدول العربية2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام   :الثانية الجلسة

 االستعراض الطوعية الوطنيةتقارير  :الثالثة الجلسة

 الفقر واالزدهار: مسألة التوزيع :الرابعة الجلسة

 الفقر واالزدهار: النمو التضميني والعمل الالئق :جلسة الخامسةال

 بناء مجتمعات مزدهرة من خالل السلم واالستقرار :الجلسة السادسة

 نحو تحقيق االزدهار من خالل حشد وسائل التنفيذ على المستوى اإلقليمي  :الجلسة السابعة

 2017حوار حول الرسائل األساسية المنبثقة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  :الجلسة الثامنة

 والخطوات المستقبلية
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 يةاالفتتاح جلسةال  -ألف

الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في المملكة معالي كل من  في الجلسة االفتتاحية تحّدث -8
ة ، والسيدة ندى العجيزي، مديرة إدارة التنميبالوكالة والدكتورة خولة مطر، األمينة التنفيذية لإلسكوا ،المغربية

التي ألقت كلمة األمين العام.  كما شاركت في افتتاح المنتدى جامعة الدول العربية بالمستدامة والتعاون الدولي 
 األمين العام لألمم المتحدة، عبر تسجيل مصّور. ةالسيدة أمينة محمد، نائب

سعد الدين العثماني على التنمية المستدامة كهدف نبيل يحقق العيش الكريم للجميع ويخفف  الدكتورركز  -9
المنتدى العربي للتنمية المستدامة مناسبة للتفكير  أنمن معاناة اإلنسان ويحفظ حقوق األجيال المقبلة.  وأكد 

ً قنطالاالجماعي  الظروف القاسية التي تشهدها.  كما شّدد على أن العربية ومع مراعاة من خصوصيات المنطقة  ا
ي نقاذ ما يمكن إنقاذه وتحقيق حد معقول من التقّدم فإلجماعي ال تحتم العملالبلدان العربية  شهدهاالتوترات التي ت

 دعا إلىودور فاعل على المستوى العالمي.  م بالقيامؤشرات أهداف التنمية المستدامة يمّكن المنطقة العربية من 
ً  ،الواعدة التجاربوالمعرفة لالستفادة من  الخبراتالتضامن والتعاون وتبادل   عتبريالنموذج المغربي الذي ب منوها

ً أساسيّ  لتنمية واالبتكار وفاعالً مفتاح ااإلنسان  ، ام كلمتهومتوازن ومستدام.  وفي خت متكامللتحقيق نمو اقتصادي  ا
 .2030 خطةجّدد السيد العثماني عزم المملكة المغربية االنخراط في الجهود اإلقليمية لتحقيق أهداف 

المنتدى العربي للتنمية المستدامة كفرصة ثمينة للتفكير الجماعي في  أهميةوأكدت السيدة أمينة محمد  -10
التفاوت قضايا  شددت على أنو  .2030المنطقة العربية من خالل خطة  يالتصّدي للتحديات التنموية ف بلس  

تضعف  والتطّرف والعنف اتالنزاع وكذلكالنساء  التمييز ضداالجتماعي واالقتصادي والبيئي وبطالة الشباب و
ي توفير المياه وحماية الطبيعة والتصد إلىتقوض اإلنجازات السابقة والجهود الرامية و قدرة البلدان على التقدم

 البنية التحتية وتعزيز التجارة اإلقليمية والنمو االقتصادي المستدام.   ر المناخ وتطويرآلثار تغيّ 

همية األمن أ فأكدتالمصاعب التي تعيق التنمية في المنطقة العربية  نالسيدة ندى العجيزي ع وتحدثت -11
ياته.  جلاده وتعتساعد على التصّدي للفقر، موضوع المنتدى العربي لهذا العام، بكل أبالتي بيئة ال تهيئةواالستقرار ل

ونّوهت بجهود منظومة األمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتعزيز قدرات الدول األعضاء وبناء المؤسسات.  
أكدت في االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية.  كما  2030 خطةوأكدت أهمية التشاور والحوار الوطني إلدماج 

 ضرورةو حول القضايا البيئية واألولويات اإلقليميةلمنتدى ل التحضيرياالجتماع التوصيات التي خرج بها أهمية 
إدماج البعد البيئي في جهود التنمية كعامل أساسي في تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي، وكذلك أهمية 

رات اال سيما في تطوير االقتصاد األخضر واالستثم ،خرىاألمناطق التبادل الخبرات واالستفادة من تجارب 
 .  مستدامةال إلنتاج واالستهالكاالخضراء وأنماط 

وبعد كلمات الشكر للمملكة المغربية والشركاء، أكدت الدكتورة خولة مطر على وجود اإلرادة اإلقليمية  -12
في سبيل النهوض بالمنطقة العربية نحو مستقبل أفضل، كما عبّرت عن ذلك الدول العربية  2030لتوظيف خطة 
. ونّوهت بالنموذج التنموي المغربي 2016وفي المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  (2016)ة في إعالن الدوح

ما تتضمنه بجدية وأرست المؤسسات والسياسات الداعمة لتحقيق  2030 خطةوبتجارب دول عربية تجاوبت مع 
تكامل التعاون وال عزيزوت الجهات المعنيةإشراك جميع  وأكدت ضرورة .أهداف عالمية طموحةالخطة من 

سكوا بالوكالة شّددت األمينة التنفيذية لإلوقليمي لتوفير العيش الكريم لإلنسان العربي.  على المستوى اإلتضامن الو
في ظل األزمات القائمة والناشئة والحروب وال سيما على التنمية كحق للجميع ومسؤولية على عاتق الكل، 

لتوفير لين ما بين كل الفاع ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق فيوعلى  ،واالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين
 خدمة بلدان وشعوب المنطقة.  ل الالزمةقدرات الموارد وال
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 الجلسات العامة  -اءب

 في المنطقة العربية في عامها الثاني 2030عرض تمهيدي حول خطة التنمية المستدامة لعام  - األولى الجلسة

مدير خطط وبرامج التنمية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ،عبيدات زياد السيد الجلسة هذه استهل -13
وعلى  ،2030 خطة إطارالتنموي في  العمل واستمرارية للمنتدى الدوري االنعقاد أهمية على شددف األردن،في 

 اً مشاركةخصوصو لمنتدىل نوه بالطابع التشاركيو. الدولي المستوى على الفاعلالمنطقة العربية  حضورأهمية 
طة الخ ذينفت بأن روذكّ . الحكومات جانب لىإممثلين عن الشباب والنساء والقطاع الخاص والمجتمع المدني 

 تنمية ال أن مؤكداً  والنزاعات، والحروب باالحتالل المتعلقة تلك سيما العديدة،  تحديات ظل فييجري التنموية 
 رشيدة.  وحوكمةتنمية  دونمن سالم، وال سالم  دونمن 

 في 2030كريمة القري، المسؤولة عن الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة لعام  لسيدةا واستعرضت -14
اإلقليمي  لعمللاالهتمام الكافي  إيالءوشددت على أهمية  .وأهدافه ودوره 2017 لعام المنتدى عمل برنامج سكوا،إلا

نا ضرورة ه منو ،الوطني المستوى على التنموية بالتحديات اإلقليمية القضايا ترابطنظراً ل 2030في تحقيق خطة 
مية بالمعنى أهداف إقلي وتحقيق تحديد إلى باإلضافة ،الوطنية المسارات تساعد إقليمية وسياسات حلول في البحث

 ،يةوالبطالة وندرة الثروات الطبيع والالمساواة الفقر اتتحدي على توركز. األطراف كل بين تشاركبالالمباشر 
 ولدإقليمية مشتركة لها أثر كبير على  كقضايا ،واالستقرار مناأل وانعداموالنزاعات  لحروبا ظلال سيما في 

ون ، لتكاألسئلة الهامة المتصلة بالمستوى اإلقليمي عن نحو خاص مجموعة منعلى المنتدى وطرحت . المنطقة
 : بمثابة محاور للنقاش

  ؟لالنتقال من االلتزام إلى العمل الفعلي والتنفيذية اإلقليمية الالزمة هو اإلطار اإلقليمي أو اآللما 

 الجة إلى تغيير هيكلية الالمساواة ومع الهادفالتغيير التحويلي إحداث ب ما هو العمل المشترك الكفيل
 عالقات القوة غير العادلة، وإحداث تغيير على المدى البعيد؟

  ئمة؟رصد الموارد المالإلى نوايا الحسنة ال يترجمرنامج عمل للمستقبل القريب ب ن وضعباإلمكاهل 

 اعتماد نَْهج إقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ وما هي آليات المتابعة  ما هي متطلبات
 ؟اعتمادهاكن مماإلقليمية الواالستعراض 

 : منظور الدول العربية2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  - الثانية الجلسة

 هاارك فيش، وللمجلس القومي للسكان في السودان ةالعام ةاألمين ،ترأست الجلسة السيدة لمياء عبد الغفار -15
عضو و نة التوجيهية للتنمية المستدامةعضو اللجووكيل مساعد في وزارة التنمية االجتماعية  ،ود الديكالسيد دا

زارة مدير إدارة التعاون الدولي في و ،نصاريفير طارق األفي فلسطين، والسالفريق الوطني للتنمية المستدامة 
متعدد األطراف في وزارة الشؤون الخارجية في المدير إدارة التعاون  ،الخارجية في قطر، والسيد سامي بوقشة

لمستدامة في وزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة هداف التنمية ارئيسة قطاع أ ،والسيدة هيفاء مقرن تونس،
لشؤون اب المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةوزارة المدير الحكامة في  ،العربية السعودية، والسيد محمد محداد

 العامة والحكامة في المغرب. 
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تعلق ي ما يكة. وفلقضايا المشترابكل منها، مع تناول  ةتفاوتت عروض الدول بحسب التحديات الخاص -16
ً  خطةال بتكييف  العالمية في شراتوالمؤ الغاياتواألهداف  /توطيندماجالعروض أهمية إأكدت  ،العالمية وطنيا

بناء أطر و ،ستقلةخطة مكوعدم التعامل معها  ،والمستحدثة وفي االستراتيجيات القطاعية ساريةالخطط الوطنية ال
راكة ر الدعم الفني والشيالمتحدثون على الملكية الوطنية وتوف. كما ركز األهداف الوطنيةتتماشى مع  ةحصائيإ

 .2030خطة  لتنفيذكمبادئ أساسية 

اإلجراءات بعض استعراض  جرىلمسار التنموي. وإلدارة اأكد المشاركون أهمية اعتماد نظام واضح و -17
قوانين المواثيق الوطنية وال ادالتي اتخذها عدد من الدول العربية لمأسسة مسار التنمية المستدامة، بما في ذلك اعتم

لتزام الاترجمة وي التنمية )كما في تونس(، ودسترة الحق فالمنظمة لذلك )كما في المغرب(،  طر التشريعيةواأل
ية( تشرك و الجمهورأعلى المستويات )رئاسة الحكومة ألى هيكليات قيادية على إالسياسي بخطة التنمية المستدامة 

 جميع الوزارات والقطاعات المعنية، لقيادة مسار التنمية المستدامة. 

إطار مفهومي موحد  وضعاالستدامة في كل القطاعات وأهمية  تحقيق بلس  مناقشات على الكما ركزت  -18
ادر مصذلك بما في  ،لى مصادر للتمويل غير المشروطإالحاجة و ،للتنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي

ً جهود الدول وتناول النقاش . التمويل العربية  التنمية أهداف من 17لهدف ل العربية في تفعيل عملية التمويل وفقا
 6 الغاية سيما وال ،المستدامة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنميةب المتعلق المستدامة
ما ك اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفي ما بين بلدان الجنوب.التعاون تعزيز ب تقضي والتي به المتصلة

وطنية الاالستراتيجيات والتجارب معظم األشخاص ذوي اإلعاقة في  عدم اإلشارة إلىالحظ ممثلو المجتمع المدني 
 تجاهل هذه الفئة في التخطيط والتنظيم.  مما يدل على ،التي عرضت

 االستعراض الطوعية الوطنية يرتقار – الثالثة الجلسة

 المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفةوزارة ال في العام الكاتب أجبيلو، عزيز السيد الجلسة هذه ترأس -19
 ،يةمصرال مساعد وزير الخارجية إبراهيم، شرفأ السفير فيها تحدثوالمغرب. بالشؤون العامة والحكامة ب

يدة السو ،الدولي في األردن والتعاون التخطيط وزارة في التنمية وبرامج خطط مدير ،عبيدات زياد والمهندس
غ يي، السيد إيلشونو ،قطر في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاءب إدارة التخطيط والجودة ةنورة المريخي، مدير
 . معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعيةفي  كبير منّسقي البحوث

على بدء  (2016)إعداد تقرير طوعي في أول عام  عدت علىالتي ساالعوامل على مصر  ةزت تجربكر -20
وأهداف التنمية المستدامة، مما كرس الملكية الوطنية في تحديد األولويات وصياغة المؤشرات  2030 خطةالعمل ب

تشاركية ومنّسقة. وساهم إنشاء لجنة وزارية لمتابعة  ةووضع اإلطار المؤسسي المناسب لضمان مراجعة شامل
ون الدولي، في نجاح هذه التجربة. كما كان ومقّررها وزارة االستثمار والتعالتنفيذ، يرأسها رئيس الوزراء، ا

( أثر القطري، وفريق األمم المتحدة اإلسكوا، ولشؤون االقتصادية واالجتماعيةالدعم األمم المتحدة للعملية )إدارة 
قترح. وتماشياً مع الطابع التشاركي المنصوص عليه، ته بحسب النموذج المالتقرير وصياغ إيجابي على نوعية

عامل الوقت  يف التحّديات وتمثلتالصيغة النهائية.  اعتمادقبل  مع المجتمع المدني لمناقشة التقرير لقاءاتظمت ن  
 وصعوبة قياس بعض األهداف وتحليلها في المرحلة األولية من التنفيذ، لعدم توفر كل البيانات الوطنية.

" كإطار عام للتخطيط التنموي 2030ز على "رؤية قطر الوطنية يركتم التقطر،  تجربة عرضوفي  -21
لدعم ة آليات المتابعووتكييف االستراتيجيات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة، ووضع الهياكل المؤسسية 

ورة التاسعة والعشرين )الد 2030إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  صدوروفور التنفيذ. 
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أكتوبر تشرين األول/ة بشأن ثورة البيانات )إعالن الدوحقبل ذلك (، و2016ديسمبر كانون األول/، لإلسكوا
ومن الخطط  2022-2017(، شرعت قطر في إدراج أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة التنمية الوطنية 2016

، تالها 2030 خطةأطلقت قطر مبادرة لتطوير قاعدة بيانات تفاعلية خاصة بمؤشرات واالستراتيجية المؤسسية. 
مشروع أجندة التحّول في اإلحصاءات الرسمية كأساس لعملية المتابعة واالستعراض وإلعداد التقرير الوطني 

أول قريباً قطر  صدر، ست2030 خطةالطوعي. وتحت إشراف فريق عمل رفيع المستوى تم إنشاؤه لمتابعة تنفيذ 
 تقرير دوري إحصائي بشأن مؤشرات التنمية المستدامة.

الدروس المستفادة من عملية " وعلى 2025"رؤية األردن التجربة األردنية، تم التركيز على  وفي عرض -22
 عملتوقد . 2001، بفضل الترتيبات المؤسسية التي وضعها األردن منذ عام الخطة على المستوى الوطني تكييف

 دورصالتنسيق والتكامل والتعاون بين المؤسسات. وبعد  إرساء مبادئ علىية العليا للتنمية المستدامة اللجنة الوطن
 17ليها عدد من الوزارات والمؤسسات غير الحكومية، وتم إنشاء هيكل اللجنة، فانضم إ ، أعيد تشكيل2030خطة 

ً فريق ً وطني ا  على مواءمة الخطة للعملق الحريات وحقوق اإلنسان، لى فريق النوع االجتماعي وفريإضافة ، إا
. ويعمل األردن حالياً على مؤشر قياس 600ما بادر األردن إلى تطوير أكثر من كالعالمية.  خطةالوطنية مع ال

 ئقالتعليم وتمكين الشباب والعمل الال ومنهاعداد التقرير الطوعي األول انطالقاً من األولويات التنموية الوطنية، إ
بناء ومنها  ،(17)الهدف التقرير وسائل التنفيذ  تناولوالطاقة واألمن الغذائي والصحة وتمكين المرأة. كما سي

 .خاصة في ظل الظروف االجتماعية التي يشهدها األردن ،تمويل التنميةوالقدرات ونقل المعرفة والخبرات 

بة راإلشارة إلى أهمية تجنّب المقاعداد التقارير الطوعية، تّمت في إ رب العالميةاالتج عرضوفي  -23
االستدامة  متكامل لتحقيقكإطار ها وضرورة التعامل مع 2030خطة  في 169 الـ غاياتوال 17 لألهداف الـ األحادية

القضايا  جةمعالعلى ضرورة عدم االكتفاء باألهداف السهلة بل  تم التأكيداالجتماعية واالقتصادية والبيئية معاً. و
 لمعنيةالجهات االتفاعل مع  ال بد من ،التقارير الوطنية الطوعية وإلعدادالتي تحدث التحّول االجتماعي المنشود. 

المشاركة الفعلية لفهم العالقة بين األهداف والغايات واألولويات الحقيقية ورسم مالمح ضمان في كل المراحل، و
 المستقبل الذي تصبو إليه الشعوب.

 لطوعيةاعمليات إعداد التقارير التي تواجه التحّديات على الذي تال العروض، تم التركيز نقاش ال فيو -24
 شراتالمؤوالمساءلة وما يتطلبه ذلك من جّدية في تحديد خطوط األساس  ها، وال سيما أهميةالدروس المستفادة منو

 يتطلبوعلى المستويين الوطني والمحلي ليس باألمر السهل  2030خطة  تكييف. كما تم التأكيد على أن الوطنية
 على كل المستويات.وتنسيقها العملية بقيادة مؤسسات قوية قيام و الجهات المعنيةتضافر جهود كل 

وطنياً ومحلياً؛ وإشراك جميع  2030 خطة بتكييفالتزام الدول ضرورة وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على  -25
 اتمؤسسشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز العلوم والتكنولوجيا وفيهم ال نالشركاء بم

ث والجامعات؛ وتوفر هياكل مؤسسية تقود العملية وتضمن التنسيق الجيّد والتكامل في األدوار والبح
 .مظم إحصائية قادرة على توفير بيانات ذات مصداقية يقاس على أساسها التقدّ والمسؤوليات؛ وتوفر ن  

 الفقر واالزدهار: مسألة التوزيع - الرابعة الجلسة
 اإلسكوا ومعهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية( بإشراف)

ً حول موضوع الفقر ، قدم السيد بول الد، مدير معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية -26 عرضا
ن أالسياسة االجتماعية على تدخالت ضيقة لمكافحة الفقر، بل  أن ال تقتصر ضرورةعلى فيه شدد واالزدهار 

 بعاد يجب دراستهاسع للفقر كظاهرة متعددة األأهمية اعتماد تعريف وا أكدجميع. وال تشملسياسة عامة  تكون
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وأشار  .عادبمساواة التي هي بدورها متعددة األليها في نطاقها الجغرافي المحدد؛ والربط بين الفقر والالإوالتعرف 
ل الهياك ن يشمالخطة تحويلية كما هو عنوانها، وأن التحويل والتغيير يجب أخطة التنمية المستدامة  إلى أن

 تمكن من تحقيق التنمية المستدامة. للاالقتصادية والسياسات والعالقات االجتماعية وقواعد العمل 

لتنمية معهد األمم المتحدة لبحوث ا السيد إيلشونغ يي، كبير منسقي البحوث فيالجلسة كل من تحدث في و -27
والتنمية  والسيد محمد بلقاسمي خبير الفقر ،الع مانيةرئيس الجمعية االقتصادية  ،االجتماعية، والسيد سعيد الصقري

تنمية. العربية غير الحكومية لل المدير التنفيذي لشبكة المنظمات ،الصمد البشرية من المغرب، والسيد زياد عبد
 سكوا. إلرئيس قسم العدالة االجتماعية والمشاركة في شعبة التنمية االجتماعية في ا ،السيد أسامة صفا دار الجلسةأو

، روالسياسات االجتماعية للقضاء على الفق األبعاد المختلفة لمسألة التوزيع العروض والنقاشاتتناولت  -28
مل طاره سياسات اجتماعية واسعة تشي إفتندرج مفهوم شامل كالتنمية بااللتزام الفعلي ضرورة على مع التأكيد 

مبدأ  لىإالحماية االجتماعية  شدد المتحدثون على ضرورة أن تستند. ووضمنها سياسات مكافحة الفقر الجميع
مؤسسات دور الو ،العوائد واألعباء بشكل عادل لية رئيسية إلعادة توزيعكآالنظام الضريبي وعلى أهمية  ،الحقوق
والحرية في إنجاح السياسات االجتماعية، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع  ار االجتماعيوالحو

يعني شمول األشخاص ذوي اإلعاقة بصفتهم  ن تحقيق تنمية ال تغفل أحداً شددوا على أوالمدني لحشد الموارد. 
ً يالفئات األكثر تهممن  لطبيعية يادة الوطنية على الموارد الى عالقة الفساد بالفقر، وأهمية السإ أشاروا. كما وفقراً  شا

 وحسن استخدامها كأحد متطلبات القضاء على الفقر وتعميم االزدهار. 

 الفقر واالزدهار: النمو التضميني والعمل الالئق – الخامسة الجلسة
 (واإلسكوا الدولية العمل منظمة إشراف)ب

ة ة التنميبفي شع االقتصاديةول للشؤون جلسة السيد نيرنجان سرنجي، مسؤول أتحدث في هذه ال -29
السيدة شذى غالب الجندي، المسؤولة اإلقليمية للتعاون مع منظمات األمم المتحدة وتعبئة و سكوا،االقتصادية في اإل

ابق األمين العام الس ،والسيد حسين عباسي، منظمة العمل الدوليةل المكتب اإلقليمي للدول العربيةفي الموارد 
لدى يجي االستراتلمجلس القومي للتخطيط األمين العام ل ،والسيد عباس كورينا ،للشغل العام التونسي لالتحاد

مدير المركز المصري لبحوث  ،دار الجلسة السيد ماجد عثمانن رئاسة الجمهورية في السودان. وأوزارة شؤو
 . مصرفي التصاالت وتكنولوجيا المعلومات سابق لوزير و ،الرأي العام )بصيرة(

 التنمية في المنطقة العربية بحيث تعطى أولوية لنمو نهجتغيير ضرورة لى إوض والنقاشات تطرقت العر -30
النمو ه امتصّ  دانبلبعض الالذي تحقق في  النمو االقتصادياقتصادي تضميني يولد فرص العمل الالئق للجميع. ف

رط مواصفات العمل الالئق الذي هو ش تستوف، لم التي تم توفيرها عملالفرص ولى تنمية. إلم يتحول والسكاني 
حصة الكل العمل غير المهيكل يشبقي والبطالة مرتفعة، و اإلنتاجية منخفضةوبقيت لى عائد تنموي. إتحويل النمو ل

ً وال تزال تشكل تحدي ن مشاركة النساء في قوة العمل هي األدنى بين مناطق العالمأمن قوة العمل. كما  الكبرى  ا
 ً  . ل المنطقةفي كل دو مشتركا

 ،الفساد بيئة يسودهاالخصخصة تمت في فإشكاليات كبيرة في حوكمة سوق العمل. لى إ المتحدثون أشارو -31
الدول العربية األهمية الكافية لسياسات التشغيل لم تول وضعاف المساهمة التنموية للقطاع الخاص. إلى إمما أدى 

ي كثير . وفيهاحتى في حال المصادقة علاالتفاقيات الدولية ال تطبق  هي في غالب األحيانوحماية قوة العمل، و
ً ال ي   ،العربيةمن البلدان  حرية ي غياب ف تحقق بالتالي الشروط األساسية للعمل الالئقتبالنقابات، فال  عترف فعليا
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 تؤدي عبء الديونو الفسادومنها عدة عوامل ن أ. كما حقيقيال جتماعياالحوار مقومات التفاوض والتجمع وال
  .منع حسن استغاللهات وأ ة المواردوجهإلى تغيير 

لى التفكير اإلقليمي، ومن التفكير إمن التفكير القطري النتقال إلى االحاجة  وتحدث المشاركون عن -32
عارض بين األهداف االقتصادية تضرورة إزالة ال عنو ،لى التفكير االستراتيجيإ األمدالقطاعي والقصير 

. الناسحياة على  ذلك وآثارالمطلوب من الدول تنفيذها قتصادية االسياسات الو بين أ، هداف االجتماعيةواأل
ا و ما يماثلها وتعزيز دورهأالمجالس االقتصادية واالجتماعية الحوار االجتماعي وتشكيل ن واعتبر المشاركون أ

المشاركون أهمية المقاربة أكد كما التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل الالئق. تحقيق للزامي إهو مدخل 
ا هن الدول ملتزمة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية كما جاءت في االتفاقيات الدولية، ويمكنأوسيما  الحقوقية، ال
 في توجيه السياسات وتقييمها ورصد االلتزام بها، بما في ذلك شروط العمل الالئق.  فعاالً  اً طارأن تشكل إ

 عات مزدهرة من خالل السلم واالستقراربناء مجتم - السادسة الجلسة
 (واإلسكوا ،الالجئين لشؤون السامية والمفوضية ،اإلنمائي المتحدة األمم برنامج إشراف)ب

يد الس، ووزير الصناعة والتجارة في اليمن ،كل من معالي السيد محمد الميتمي هذه الجلسة فيتحدث  -33
ووزير  وزير التخطيطو االقتصادية الفلسطيني )ماس( اساتباحث رئيسي في معهد أبحاث السي ،سمير عبدهللا

 ً يدة رزان زعيتر، والس بالوكالة، سكوالإلاألمينة التنفيذية  ،والسيدة خولة مطر ،العمل في الحكومة الفلسطينية سابقا
لجلسة ا تدارأو. هيئة إدارة الجمعية العربية لحماية الطبيعة ةومؤسسرئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء 

 ي تونس. ف "كوثر" تدريب والبحوثمسؤولة المركز اإلعالمي في مركز المرأة العربية لل ،السيدة اعتدال المجبري

تنمية الجهود ثره على ير المستقر في المنطقة العربية وأتناولت العروض والمناقشات الوضع العام غ -34
 أكد المتحدثونف .اليمنو وفلسطين العربية السوريةالجمهورية في وال سيما والقضاء على الفقر وتحقيق االزدهار، 

التمييز بين حالة االحتالل في فلسطين، وحالة الحرب والنزاع في دول أخرى، وحاالت النزاع المحدود ضرورة 
س و النزاع ليإلى أن اندالع الحرب ألى تعدد الفاعلين الخارجيين والداخليين، وإوعدم االستقرار، مع اإلشارة 

 ً على الفقر وتدمير فرص االزدهار، و زيادةن االحتالل والحرب واألزمات من عوامل على أ أجمعوا. واختياريا
ون التنمويون الفاعليقف ن يعني ذلك أ نلتحقيق التنمية المستدامة، دون أ من واالستقرار شروط مسبقةأن السلم واأل
إلى  ، يمكن أن تتحولظروف صعبةإن في تحقيق التنمية، والشروط. فجهود هذه تتوفر  إلى أنيدي مكتوفي األ

 ماعيةاالقتصادية واالجت وسيلة للحد من العنف وإرساء أسس السالم المستدام والتصدي لبعض األسباب الجذرية
  التي من شأنها أن تولد العنف والتطرف.

ن ضعف المؤسسات وسيادة نمط األنظمة المغلقة أأهمية المؤسسات، حيث لى شاركون عشدد المو -35
 اهم فييسومؤسسات فاعلة ظم حوكمة تضمينية وعادلة وشفافة ن بناء ن  أ، واألزماتقصائية من أسباب نشوء إلوا

ً الم شاروأواستدامة السالم.  زماتالخروج من األ لى البناء على إلى الناس وإلى أهمية اإلصغاء إ تحدثون أيضا
، ال سيما النساء اللواتي يحافظن على طقةالتي تشهدها المن تجارب صمودهم المذهلة في ظل األوضاع الصعبة

غاثية إلوضع خطط التدخل المباشرة، والربط بين التدخالت ا . ويتحقق ذلك من خاللما تبقى من نسيج اجتماعي
دعم دور المجتمع المدني واإلفادة من من خالل بناء المستقبل، وكذلك  علىالناس  ةقدرالثقة في والتنموية، و

 الم وإعادة البناء. قدراته في عملية الس

 ن اجتزاء خطط العمل واقتصارها على الشأن السياسي أوتفيد تجربة فلسطين الطويلة تحت االحتالل  -36
عاد باألن تدمج كل أيجب  الناجمة عنه الحتالل والنزاعاتااستراتيجيات مواجهة ف ،ال يحقق النتائج المرجوة
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 العمل وتوفير الخدمات للجميع ألن ذلك يعزز الصمود. فرص اإلنتاج وتعزيز التنموية دون استثناء، بما في ذلك 
يجاد إلالتنمية، والقانون الدولي كإطار نظري وعملي  نسان، والحق فيلتشديد على أهمية منظومة حقوق اإلوتم ا

 وبناء السلم المستدام. السيادة على الموارد الطبيعية الوطنية وضمان حلول لألزمات 

 يذ على المستوى اإلقليميتحقيق االزدهار من خالل حشد وسائل التنفنحو  - السابعة الجلسة

 ،السيد زياد عبد الصمد، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنميةالجلسة هذه دار أ -37
السيدة زهرة التايق، مديرة الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة في وزارة الطاقة والمعادن وتحدث فيها كل من 

لجهاز افي  مدير السجالت اإلدارية والمراقبة اإلحصائية، والسيد مصطفى خواجه، المغربفي والمياه والبيئة 
يا، آسيا عالم العربي، أفريقمصلحة العالقات مع ال ةرئيس، والسيدة فاطنة لكراني ،المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  في المغرب. إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةوأوقيانا في 

بل تحقيق التنمية المستدامة واالزدهار من خالل حشد وسائل التنفيذ على ركزت هذه الجلسة على س   -38
م اإلحصائية ظرة والبيانات والن  والتجا ية والقدرات البشرية والتكنولوجياالمستوى اإلقليمي بما في ذلك الموارد المال

ة صعوب توقف المتحدثون عندوالشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث.  و
زيادة التآزر واالستعمال األمثل لطاقات وخيرات المنطقة، وكذلك لتحقيق التحّول المنشود ما لم ت تخذ إجراءات 

 الالزمة للتخطيط التنموي السليم. ما لم تتوفر المادة اإلحصائية

أهمية  برزتالمتجددة والنظيفة، وفي إشارة إلى تجربة المغرب في وضع وتنفيذ استراتيجية الطاقة  -39
ونظافتها  استدامة الطاقة لتحقيقأفريقيا،  فيبلدان العربية، كما هو الحال الالتكنولوجيا ونقلها عبر  هتطوير هذ

تخفيض تكلفة الطاقة وبالتالي أسعار الخدمات.  وشّدد المشاركون على دور منظومة ، ووحماية الموارد الطبيعية
 التعليم، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم تطوير المعرفة بما يتناسب مع متطلبات العصر.

ندرة فأهمية البعد اإلقليمي في توفير بيانات ذات نوعية جيدة تؤسس لسياسات ناجعة، وأكد المتحدثون  -40
ً تحديعتبر ت   األرقام أو تضاربها أو صعوبة الوصول إليها ً إقليمي ا ً مشترك ا أهمية وضع مؤشرات  كما أكدوا.  ا

وتم عرض تجربة فلسطين والجهود الوطنية الرامية إلى بناء نظام إحصائي قادر على  .تتماشى وأولويات المنطقة
ت االحتساب والتصنيف وحشد الشراكات الضرورية تجميع كل المصادر وضمان االتساق في المنهجيات وآليا

 مع المجتمع المدني.  

رات المستوى المعني بتحديد ومتابعة المؤش الرفيعفعلية في الفريق عربية مشاركة إلى المتحدثون  ودعا -41
نشاء بنك معلومات عربي على إتوافق ال ضرورة. وجاء من بين التوصيات 2030العالمية وربطها بأهداف خطة 

 االتجاهات وتحليل المحرز التقّدم لرصد إقليمية آليةيوفر  ،مؤشراً  241 وعددها 2030ي بمؤشرات خطة معن
 .المسار تصحيح وآليات الضعف نقاط وتحديد اإلقليمية

ين دول ب التجاريةالعالقات  أن فأشاروا إلىالتجارة في تعزيز التكامل العربي،  تناول المتحدثون دورو -42
درة حيث يتم التركيز على قطاعات إنتاجية تنافسية تقلّص من ق ،بالتنافسية أكثر من التكامليةالمنطقة تتسم عامة 

وظيف خارج المنطقة العربية وت تجاريةالبلدان على التعاون وتفعيل التجارة واالنفتاح على الخارج وخلق فرص 
تطوير سمح بتدراسات الميدانية التي الهجرة لتحقيق التنمية. وجاء في التوصيات ضرورة دعم الجهود المعرفية وال

قدراتها اإلنتاجية تراعي موارد البلدان العربية وتعزز التكامل وسياسات صناعية وتجارية أطر قانونية و
 .واالستهالكية
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ً  –الجلسة الثامنة   المنبثقة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة  الرئيسيةحوار حول الرسائل  :المضي قدما
 والخطوات المستقبلية 2017لعام 

لى ضرورة إيالء األهمية للمستوى اإلقليمي إالتوصيات والتوجهات السابقة والدعوات من نقاش ال لقانط -43
مية مقاربة إقلي اعتمادأهمية  وأكد المشاركون في النقاشفي المنطقة العربية.  2030في خطة التنمية المستدامة لعام 

ً في المنطقة العربية تبني  2030لخطة  يمي، على المستويين الوطني واإلقل على المسارات المتعددة القائمة فعليا
 التكاملي.  بالنهج الكليااللتزام و

لى االنطالق من أولويات التنمية في المنطقة، ومن إالنقاش  ا المشاركون فيدعوفي هذا الصدد،  -44
ة ذات األولوية اإلقليمية مع قائم اياتغجل استخالص األهداف والأتكامل اإلقليمي، من حول الالتوصيات السابقة 

 ىلمسارات األخرلمكمل  أنشطة برنامجتم وضع ين تقييم، على أالبها للرصد و مرتبطةالمؤشرات للمصغرة 
 المقبل العربيانعقاد المنتدى الفترة الممتدة حتى موعد األنشطة خالل عدد من تنفيذ  وشددوا على. ومتناسق معها

 من" "واو الجزءأعاله في  وردت المقترحة)حزمة األنشطة  التنفيذ في التقدم عن تقرير وتقديم ،2018 عامفي 
 .(لمستدامةا بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى إلىالرئيسية  الرسائلب الخاص األول الفصل

 ات المتخصصةالجلس  -يمج

ً تما ،األهداف واألبعاد التنموية ق بعضخمس جلسات متخصصة تناولت بشكل معمّ  في المنتدىقدت ع   -45  شيا
المتابعة واالستعراض على المستوى العالمي، والذي حدد عدداً من  شأنب 70/299 العامة الجمعيةمع قرار 
في الجلسات  اللذين نوقشا 17و 1 ين. فباإلضافة إلى الهدف2017في عام  استعراض تنفيذهاتم يالتي س األهداف

 ةبراجلستان مواضيع ع تناولت، و5و 3و 2ف اهدمتخصصة األ ثالث جلسات تناولتالعامة للمنتدى العربي، 
في ومراعاة قضايا السكان منها ضرورة إدماج البعد البيئي  ،2030ذات أهمية قصوى في تنفيذ خطة  اتقطاعلل

 المتخصصة. عن أهم ما جاء في الجلساتفي ما يلي خالصة و التنموية.والخطط االستراتيجيات 

 األبعاد الجنسانية للفقر واالزدهار منظور مراع العتبارات الجنسين: من 2030تنفيذ خطة  -1
 (واإلسكوا ،وجامعة الدول العربية ،إشراف منظمة األمم المتحدة للمرأة)ب

نمية سرة والتوزيرة التضامن والمساواة واأل ،اويتحدث في هذه الجلسة كل من معالي السيدة بسيمة الحق -46
 ،النمس ىسلموالسيدة ، قضايا المساواة بين الجنسينخبيرة في  ،في المغرب، والسيدة نعمة جنينةاالجتماعية 

. كواسمديرة مركز المرأة في اإل ،العوضي مينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة في األردن، والسيدة مهرينازاأل
 ،دار الجلسة السيد محمد الناصريالعربية. وأحقاوي كلمة باسم منظمة المرأة الكما قّدمت معالي الوزيرة بسيمة 

 تحدة للمرأة في المنطقة العربية.المدير العام لهيئة األمم الم

 رضتع  ، وطار القضاء على الفقر وتعزيز االزدهارقضايا المساواة بين الجنسين في إتناولت الجلسة  -47
واستعرض النقاش  لعربية واإلسكوا.اإلقليمية من خالل جامعة الدول ا ةوالرؤي ،المغربو األردنمن تجارب 

 ،البلدان العربية في مجال المساواة بين الجنسين والتقدم على طريق المناصفةتجربة بعض في  ةجحاجوانب النال
ض مجمل اال ان استعراركة المرأة في دول عربية أخرى. إالمغرب، وتحسين مستوى مشو تونسال سيما في 
ال تزال ون تفاوتات هامة بين الدول. الجنسين في كثير من المجاالت، كما بيّ  ن استمرار الفجوة بينالمؤشرات بيّ 

 لمجالفي اسيما ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة و بعض المشكالت المشتركة قائمة وتتطلب معالجة، ال
و المساواة قدم نحطار التشريعي لتحفيز التإلوعدم كفاية ابها، ة العنف ضد المرأة والممارسات الضارّ و، السياسي
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م ولكن سجلت بعض التقدفقد المؤشرات الخاصة بالتعليم والصحة  أمابين الجنسين بما يتوافق مع الطموحات. 
 فجوات. ال مع استمرار بعض

لى مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتوفير الحماية للنساء والفتيات إ ودعا المتحدثون -48
ات حيث تتحمل النساء مسؤولي ،اللجوء والنزوححاالت ي ظروف النزاع، بما في ذلك في واألطفال بشكل خاص ف

وسائل الحماية والتمكين. وشددت المداخالت على ضرورة إيالء األهمية الكافية للهدف  في ظل عدم كفايةإضافية 
جنسين في مجمل بين الدماج منظور المساواة إو، يهعل خطط وطنية بناءً هداف التنمية المستدامة ووضع أمن  5

 ن تمكين المرأة هو معيار للتقدم في التنمية المستدامة بشكل عام. اعتبار أبد التنموية بعااالستراتيجيات واأل

 وأمكتب األمم المتحدة للمرأة  وألمنظمات اإلقليمية سواء اإلسكوا دور ا إلى أهميةشارت المداخالت أو -49
لى مراجعة ع إقليمية بناءً  ةرؤي صياغةفي  سيما ال ،ى المستوى اإلقليميالعمل عل في تنظيم جامعة الدول العربية

 منالمرأة  مكنعدم تبالشكل الكافي مسألتي  ناولتت لم ألن هذه االستراتيجياتتحليلية لالستراتيجيات الوطنية 
عملية التكييف ن تتضمن من أال بد و. مدفوع األجرالوموضوع العمل غير  هاوالتحكم بإلى الموارد الوصول 

، طار القانوني وتنقيته من العناصر التمييزيةتطوير اإل هاات بشكل واضح ومنتحديد األولويالوطني واإلقليمي 
مة في االتجاهين بين ءووضع نظام فعال للرصد والمتابعة باستخدام قائمة مؤشرات مالئمة، وتحقيق الموا

  لي. الوطني واإلقليمي من جهة والمستوى الدو يينالمستو

 العربية المنطقة في الغذائي مناأل تحقيق وتحديات فرص -2
 (واإلسكوا والزراعة ألغذيةل المتحدة األمم منظمة إشراف)ب

من الغذائي العالمي لألمم المتحدة، ومعالي ، رئيسة لجنة األميرة قرناصالسيدة أهذه الجلسة  فيشارك  -50
ة رئيس المجلس العام للتنمي ،وزير البلدية والبيئة في قطر، والسيد محمد آيت قاضي ،السيد محمد الرميحي

يدة السالجلسة  توأدارالفالحية في المغرب، والسيد محمود الجمعاني، األمين العام لوزارة الزراعة في األردن. 
قليمي حمد، المدير اإلأسالم ولد ال والسيد عبد سكوا،إلمديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في ا ،لى مجدالنير  

 لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة.

مثل التنمية  ،يات تواجه المنطقةعّدة تحدّ  مع هتداخلل نظراً أهمية األمن الغذائي الى  المداخالتشارت أ -51
ي تبذل الحثيثة التالجهود والعالم العربي. في تغيّرات الوخاّصةً في ظل  ،والقضاء على الفقر وتعزيز االزدهار

، مثل الحروب التي تشّل القدرة على الزراعة أو القائمةيات لتحدّ ابسبب غير كافية  تبقى على جميع األصعدة
المجاعة مثل اليمن والصومال، أو في دول أخرى  تعاني منالحصول على الغذاء كما هي الحال في دول عربية 

ً ه دوراً  الزراعةقطاع كما تم التأكيد على أن ل. العراقوودان عرف بأنها سلة الغذاء العربية مثل السكانت ت   في  اما
 ةوخاص ،الموارد الطبيعيةدور  إضافة الىفي الناتج المحلي، إسهامه تعزيز وعلى أهمية خلق فرص العمل، 

نتاج تعزيز أنماط اإلوضرورة اعتماد زراعات مستدامة . كما أكد المشاركون في تعزيز األمن واالستقرار ،المياه
 واالستهالك المستدامة.

ستفادة اال ولكن األمن الغذائي متطلبات للعالم العربي القدرة واإلمكانيات الستيفاءن أكدت المداخالت أو -52
في  بيةالعر الدول جامعةتها متنفيذ الخطة التي رس ودعت إلىتخطيط. الو اتستراتيجياالسياسات وال منها رهن
ي والت ستهلكت  نتج وال ت  كميات هائلة من األغذية والموارد التي لى مسألة هدر ولفت المتحدثون إ .هذا المجال

لتكنولوجيا والبحث العلمي لو مليون جائع. 80من الغذاء المنتج وهذا كاٍف إلطعام  في المائة 30 لىإتصل 
العربية،  ي المنطقةمن الغذائي فون اإلقليمي والدولي دور حاسم في التصدي لمشكالت األوالحوكمة الرشيدة والتعا
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ن اعتماد ال بد م. كما وضع استراتيجيات إقليمية في هذه المجال مع وسائل التنفيذإليها في  االستناد من بد الو
 . ةاإلقليمي أبعادهامن الغذائي والمياه والطاقة واألنهج الترابط بين 

 2030المتكامل والبعد البيئي في خطة التنمية المستدامة لعام  النهج -3

  ،العربية الدول وجامعة ،واإلسكوا ،للبيئة المتحدة األمم برنامج إشرافب)
 (البشرية للمستوطنات المتحدة األمم وبرنامج

من إدارة البيئة في جامعة الدول العربية، والسيد  يالسيدة شهيرة وهبكل من تحدث في هذه الجلسة  -53
والتنمية في الوطن العربي، والسيدة كاتيا شايفر من للجنة المشتركة للبيئة  زغلول سمحان من فلسطين ممثالً 

ات المندوبية السامية للمياه والغاب من كبيري حفيظموالي للمستوطنات البشرية، والسيد  برنامج األمم المتحدة
نية التنمية المستدامة في المغرب، والسيدة مب كتابة الدولة المكلفةوالسيد سليمان المليكي من  ،التصحرومحاربة 

ات التنمية سياس مديرة شعبة ،لى مجدالنير  السيدة لجلسة . وأدارت امن تونس ، خبيرة في التنمية المستدامةبراهام
ألمم مج ابرناالمنسقة اإلقليمية ل ،السيدة ميالني هتشنسون ، كما لخصت رسائل الجلسةسكواالمستدامة في اإل

 . للبيئةالمتحدة 

ئي في مخططات واستراتيجيات التنمية المستدامة على يالبعد الب دماجإبل وس  ركز المتحدثون على أهمية  -54
ً  أن واحظالمستوى المحلي والوطني واإلقليمي. وال  التنفيذكن ول وفيرة االستراتيجيات والخطط اإلقليمية خصوصا

وأجمع  .2030طة دماج البعد البيئي بعد إقرار خإلم تراجع بالنسبة حصل تقّدم أ حول ما إذا، متسائلين ضعيف
كما جاء  ،ية المستدامة في المنطقة العربيةبعاد األخرى للتنمن البعد البيئي هو األضعف بين األأالمشاركون على 

 الذي انعقد في ،حول القضايا البيئية واألولويات اإلقليمية 2017لعام لمنتدى ل االجتماع التحضيري مخرجات في
 اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية.  بشأنالتوصيات  وأبرزها، 2017أبريل /نيسان 24و 23 يوميالقاهرة 

ارة مع اإلشدفع النمو واالزدهار، في  هاموضوع المستوطنات الحضرية في المنطقة ودور تناول النقاشو -55
ً إلى أن المدن، في المقابل،  ً  تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة وتنتج نسبا ً ت ام عالية من الغازات، وغالبا  كون مسببا

التوجه و التي تطرحها المستوطنات الحضرية تحدياتفهم ال من الضروري ،اقفي هذا السيوفي تلوث البيئة.  كبيراً 
 سس سليمة ومستدامة. لسياسات الحضرية في المنطقة على أإرساء ا نحو

اف التزام جميع األطر لضمانفي خطط التنمية  دماج البعد البيئيإأهمية قوننة مبادرات  وأكد المتحدثون -56
ي ف الموارد الطبيعيةف استنزا عدمو ،( بمبادئ التنمية المستدامةوغيرهاحكومات ومستثمرين ووزارات من )

تونس والمغرب. من تجارب ناجحة في كل  ومنها . وع رضت تجارب وطنية في هذا المجالاديةاألنشطة االقتص
الل، وتلك حتالناجمة عن الحروب والنزاعات والكلفة الباهظة لال لى التحديات البيئية الجسيمةق النقاش إكما تطرّ 

 مية دماج البعد البيئي في التنفي إتحقيق نجاحات أفضل  ومن الممكنالناجمة عن إهمال تاريخي للبعد البيئي. 
ة مع القطاع قووضع آليات فعالة وملزمة للتنفيذ والمساءلة، وتفعيل العال ،دماجت قوننة ومأسسة عملية اإلإذا ما تمّ 

ت دماج بالترافق مع تعزيز القدرااضحة لتنفيذ اإلالخاص لاللتزام بالمسؤولية البيئية، ووضع خطط زمنية و
 واالستخدام األمثل للتكنولوجيا والبيانات. 
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 2030 لعام المستدامة التنمية خطة في الديمغرافي البعد -4
 (للسكان المتحدة األمم صندوق إشراف)ب

 الجلسة السيد ماجد عثمان، مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة( ووزيرشارك في هذه  -57
ألردن، المجلس األعلى للسكان في من ا المطلقعلي  ا المعلومات في مصر، والسيدالتصاالت وتكنولوجيل سابق

بير في ، خلعربيوكيل مساعد في وزارة التنمية االجتماعية في فلسطين، والسيد مروان ب ،د الديكوالسيد داو
مكتب  ،لصندوق األمم المتحدة للسكان ةاإلقليميالجلسة السيدة هالة يوسف، المستشارة  تأدار. وشؤون الشباب

 لبلدان العربية. ا

على االلتزام بمبدأ هداف التنمية المستدامة من منظور السكان يساعد أن مقاربة أركزت المداخالت على  -58
الوطني  ىفي السياسات التنموية على المستو دماج قضايا الهجرة الدوليةإلى المتحدثون إا دعو. حدأعدم استثناء 

طة خأهمية العمل في إطار  وأكدوا ماعية.التنمية االقتصادية واالجت محركاتمن باعتبارها  ،والدولي واإلقليمي
برامج إلدماج قضايا الهجرة في مسار التنمية  وضع، ووالوجهةالمنشأ  بلدانلمواءمة الخطط الوطنية في  2030

 لدان. البهذه في البلدان العربية، بما في ذلك االهتمام بالهجرة الداخلية، في ظل نسبة التحضر العالية في 

ً ليس  العائد الديمغرافين أنت العروض من جهة أخرى، بيّ  -59 ً أ مضمونا تقوم  نأعلى البلدان  ، وأنو تلقائيا
من إلفادة لالسياسات والتدخالت المناسبة على المستويين الوطني واإلقليمي  وأن تضع وواعية باستثمارات هادفة

؛ التعليم وتطوير المهاراتونات األربعة التالية: الصحة والرفاه؛ المكوّ السياسات تشمل هذه  أن ، علىهذا العائد
ً من بد الوالتشغيل والريادة؛ والشباب والحوكمة والحقوق. التمكين االقتصادي وو إيالء أهمية خاصة  أيضا

حيث و رات في الهكيل العمري للسكان، والنزوح والهجرة.سقاطات السكانية، والتغي  غرافية واإلرات الديمللتغي  
من خالل  العائد الديمغرافيالتعامل مع  يحقق، من سكان البلدان العربية في المائة 30كثر من أيمثل الشباب 

  .على كل الفئات السكانية اً ثرأاالستثمار في الشباب 

 من المشتركالعمل  إلى مواصلةألمم المتحدة واللجان اإلقليمية ا ومنظماتالحكومات  المتحدثون اودع -60
العمل اإلحصائي  ، وتعزيز2030خطة  إطارفي الدول العربية في  للعائد الديمغرافيجل تنفيذ خارطة الطريق أ

 . امللقضايا السكانية وللتنمية بشكل ع تحسين الرصد والمتابعةجل المالئمة من أواالستناد إلى قائمة المؤشرات 

 العربية المنطقة في 3والصحة: تحقيق الهدف  الفقر -5
 (العالمية الصحة منظمة إشراف)ب

ان والشراكات في المكتب اإلقليمي دلمديرة وحدة دعم الب ،ريانة بوحاقةشارك في هذه الجلسة السيدة  -61
ب، والسيدة المغر منخبير الصحة والفقر  ،في منظمة الصحة العالمية، والسيد عبد السالم بوطيب لشرق المتوسط
د كلية عمي ،حمدأ، والسيد عبدهللا سيد "كوثر"ية للتدريب والبحوث بمديرة مركز المرأة العر ،سكينة بوراوي

ي للمنظمة العالمية لألشخاص ذوالصحة العامة في السودان، والسيدة سيلفانا اللقيس، رئيسة المكتب العربي 
 الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في المغرب.  ،اإلعاقة. وأدار الجلسة السيد إيف سوتران

األردن من تجارب  وع رضت خاللهاالجلسة قضايا عامة تتعلق بالصحة والتنمية والفقر،  تناولت -62
 نأعلى  المتحدثونركز وإلعاقة وصحة المرأة. ا لى قضايا قطاعية وتحديداً إالسودان والمغرب، باإلضافة و

ً ن الشأن الصحي ليس بأالقناعة لى توفر وإلى مقاربة شاملة إالوضع الصحي يحتاج تحسين  ً حصري اختصاصا  ا
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شراك البرلمانيين في وضع السياسات إأهمية وأكدوا تعاون الوزارات األخرى.  يقتضيلوزارة الصحة، بل 
 لى نتائج صحية متوازنة وعادلة.إلتوصل اجل أمر حيوي من أن التخطيط السليم والفعال أوسيما  ال ،الصحية

علق يت في مادان وداخل كل بلد االعتراف بوجود تفاوتات هامة بين البللى ضرورة إ المتحدثونشار أو -63
العتبار ان تأخذ بعين أالسياسات الصحية التضمينية يجب ف بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

 ً ة. قص المناعفيروس ن وحاملو ةعاقاإل واألشخاص ذو، بما في ذلك احتياجات الفئات المهمشة واألكثر تعرضا
حسين صحي وعدم االكتفاء بتلالتفاوتات في المجال ا لتصحيحهداف التنمية المستدامة فرصة حقيقية أوتوفر 

ير األبحاث عه، وتطويتوزحسن ر الكادر الطبي ويتوفالسياسات الصحية ينبغي أن تضمن و المتوسطات الوطنية.
 ولويات الصحية للفئات السكانية المختلفة. سيما في مجال اإلعاقة واأل ال ،لويةوالمهارات في المجاالت ذات األو

في كل المتعلق بالصحة كما  3في الهدف دماج بعد المساواة بين الجنسين إ وأكد المتحدثون ضرورة -64
د ناث، والعنف ضتزويج األطفال، وختان اإل رى هيثالثة تحديات كبينبغي معالجة  ،ياقاألهداف. وفي هذا الس

 نيةالوطالطوعية في التقارير  ،سيما العنف ضد النساء ويجب تضمين التقدم في هذه المجاالت، ال .النساء
ة بيانات ت وقاعدتطوير منهجيالن بالصحة يالشركاء المعنيبين  التعاون ودعوا إلى تعزيز .الستعراض التقدم

تماعية للفقر لمحددات االجلتعريف سيما  ، البل المعنيينمتوافق عليها تساهم في بناء معرفة قابلة لالستخدام من ق  
 . ودراستها ورصدها ومعالجتها

 الختامية الجلسة  -الد

 توافقوأكد  ،تلته السيدة كريمة القري فياصحببيان  2017 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى اخت تم -65
لعمل وذلك من خالل ا ،2030تفعيل البعد اإلقليمي لخطة لعلى عدد من األفكار والخطوات المشاركين في المنتدى 

إقليمية تلتزم بها األطراف، وتكون قابلة للقياس، وتشكل برنامجاً  غاياتلى أهداف وعلى تحويل أولويات المنطقة إ
ً 2030تنفيذياً إقليمياً للتنمية المستدامة حتى عام  ً أساس . وسوف تكون آليات المتابعة واالستعراض اإلقليمية مكونا  يا

اهزاً للعرض ضمن هذا البرنامج الذي سوف يجري العمل على بلورته خالل األسابيع القادمة، بحيث يكون ج
 . 2018عام في للمنتدى  المقبلةأمام الدورة 

تالل االح إلنهاءللشعب الفلسطيني في سعيه  المشاركين في المنتدى على دعمالبيان النهائي  وأكد -66
 اإلنسانيةبهم مطاللو اإلسرائيليةالفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون  لألسرى مساندتهمو اإلسرائيلي

 اإلنساني.والقانون الدولي  اإلنسانب القانون الدولي لحقوق العادلة بموج

 التشاركي كأساس إلنجاح المنتدىالنهج على  ،مةبصفتها الجهة المنظ   وفي ختام المنتدى، أكدت اإلسكوا، -67
ي رفع الى المنتدى السياسي العالمرسائل التي ست  من خالل إشراك كل المشاركين في إعداد الصيغة النهائية لل

 .يع المستوىالرف

ا فيه أكد كلمة ختامية، معالي السيد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في المغربألقى و -68
أهمية تكثيف الجهود اإلقليمية للدفع بعجلة التنمية في عالم عربي يشهد تحوالت كبرى وتواجه بلدانه تحديات 

الدكتورة خولة ألقت و .2018عام  المقبل فيأعرب عن ترحيب المملكة المغربية باستضافة المنتدى و ،جسيمة
هم وكل المشاركين على مساهمت لمملكة المغربيةلشكر وتقدير كلمة  ،بالوكالةلإلسكوا مطر، األمينة التنفيذية 

  في المنطقة العربية. 2030ية المستدامة لعام للدفع بتنفيذ خطة التنمكمنصة القيّمة في إنجاح أعمال المنتدى وإرسائه 
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ا   المشاركون  -ثالثا

مة، أي من المستوى الرفيع، بمن فيهم ممثلون عن الجهات المنظ  شاركاً م 150من ى أكثر حضر المنتد -69
آلية التنسيق أعضاء ) ومنظمات األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية، وجامعة الدول العربيةاإلسكوا، 
 عن نوممثلو ،الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة في المغربو ،(اإلقليمي

المنطقة  في وصناديق النقدالرئيسية والجهات اإلقليمية المعنية بالتنمية المستدامة  المجموعاتعن والحكومات 
 .الجهات اإلعالميةعدد من مندوبو و وعدد من البرلمانيين العرب العربية

برنامج ، ومنظمة العمل الدولية، واألمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعيةمعهد األمم المتحدة  تمثيلشمل و -70
 ،األمم المتحدة للبيئةبرنامج و ،منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة للمرأةاألمم المتحدة اإلنمائي، و

منظمة وومنظمة الصحة العالمية، ، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ات البشريةوبرنامج األمم المتحدة للمستوطن
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، 

 وبرنامج األغذية نسان،ضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإل، ومفوومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة  العالمي، ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،

 .المنظمة الدولية للهجرةو (،البشرية )اإليدز

هي: ثالث عشرة منها أعضاء في اإلسكوا و ،دولة عربيةخمس عشرة مندوباً عن  70وشارك أكثر من  -71
جمهورية وجمهورية السودان، والجمهورية التونسية، واإلمارات العربية المتحدة، و، الهاشميةالمملكة األردنية 

ة المملكة العربيوالمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، ووليبيا، دولة قطر، ودولة فلسطين، والعراق، 
الجمهورية الجزائرية باإلضافة إلى رية اليمنية، والجمهو ،الجمهورية اإلسالمية الموريتانيةوالسعودية، 

الشؤون العامة والحكامة، جاؤوا من وزارات متخصصة عدة كوزارات  وقد الديمقراطية الشعبية، وجيبوتي.
والتضامن والمرأة واألسرة، ، والتنمية االجتماعية والعمل، والتعاون الدولي لتخطيط، والشؤون الخارجيةوا

البيئة، البلدية وووالطاقة والمعادن، والصحة، ، والصناعةالمالية، والتجارة، والتنمية اإلدارية، ووالتنمية القروية، 
 ةوعدد من أجهزة اإلحصاء المركزي والتعليم العالي،والمياه، والزراعة، والتنمية المستدامة، والتجهيز والنقل، 

برلمانيين من كل من ة، باإلضافة إلى والبيئي ةواالجتماعي ةاالقتصاديالمجالس و والمجالس القومية للسكان
 فلسطين، ومصر، والمغرب.

 لحكوميةا غير العربية المنظمات شبكة والمنظمات اإلقليمية والدولية المجموعات الرئيسية تمثيلوشمل  -72
 ""رائد والتنمية للبيئةاإلقليمية  العربية شبكة، وال(AFED) والتنمية للبيئة العربي المنتدى، و(ANND) للتنمية

(RAED)الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والجمعية العربية لحماية الطبيعة، و (APN)المنظمة العربية ، و
والمنظمة ، ""كوثرللتدريب والبحوث  العربيةومركز المرأة منظمة المرأة العربية، و ،لألشخاص ذوي اإلعاقة

نك اإلسالمي ، والبوالصندوق السعودي للتنمية، لشفافية الدولية، ومنظمة االعربية للتنمية الصناعية والتعدين
الجمعية و ،المجموعة الكبيرة للمرأةو ،المكتب العربي للمنظمة العالمية لألشخاص ذوي اإلعاقةوللتنمية، 

 ،(ماس)معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني و ،االتحاد العام التونسي للشغلو ،االقتصادية العمانية
لتحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص في وضعية ، واالمركز المصري لبحوث الرأي العام )بصيرة(و

تنمية لل "تاركة"جمعية ، والجمعية المغربية للتقييمو ،المنتدى العربي لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةو ،إعاقة
 (.يوان والتنمية المستدامةالشبكة التعاونية لرعاية الح) (RAPAD)المغرب  "رباد"جمعية و ،المستدامة

دة وجري، جريدة المغرب، وفريقيا والشرقألالمرصد المغربي : التالية الجهات اإلعالمية حضر مندوبون عنو
 وغيرها. غرب العربي لألنباء،موكالة ال، وFood Magazineوالغد، 


