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2019المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

 لمـستدامةا التنميـة بـشأن المـستوى الرفيـع السياسي للمنتدى األول االجتماع عقد
 ءبنــا" :عنوان تحت نيويـورك في المتحـدة األمـم بمقـر ٢٠١٣ سـبتمبر/أيلـول في

 بعـد لمـا التنمية خطة إلى ٢٠+ريو مــؤتمر مــن :إليــه نــصبو الــذي المــستقبل
"٢٠١٥ عـام

  2019يوليو /تموز 18إلى  9في نيويورك في الفترة من •
تحت رعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

  2019سبتمبر /أيلول 25و 24في نيويورك يوَمي •
تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة

قبل  كل اربع سنوات، إعادة تأكيد على االلتزام بخطة التنمية المستدامة من
الدول

على مستوى قادة الدول والحكومات 
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2019المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 

2019موضوع المنتدى لعام 

:موضوع المنتدى لهذا العام هو
"تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" 

األهداف التي ستجري مراجعتها على المستوى الدولي

تتم مراجعته كل عام ترابط هذه األهداف مع البعد البيئي
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االجتماع التشاوري اإلقليمي حول البيئة والموارد 
الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

2019والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 
2019فبراير /شباط 28-27القاهرة ، 

االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ 
للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى 

2019السياسي الرفيع المستوى 
2019مارس /آذار 22-21بيروت، 

االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ 
للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى 

2019السياسي الرفيع المستوى 
2019مارس /آذار 22-21بيروت، 

نتائج ومخرجات االجتماعات
الرسائل الرئيسية

     2019 التحضير للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام

المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة 
في المنطقة العربية 2030لعام 

2019يناير /كانون الثاني 25-24بيروت،  
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عربي نّظمت اإلسكوا مع شركائها، جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، االجتماع األول للمنتدى ال
2014إبريل /نيسان 4إلى  2الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة في عّمان من 

"في المنطقة العربية تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة": 2019موضوع المنتدى لعام 

عيد الوطنيالتركيز على السياسات العامة، ومدى االتساق على مستوى السياسات لتنفيذ خطة متكاملة على الص      

في  2030خطة عام  ينظَّم في إطار شراكة وطيدة مع جامعة الدول العربية، بصفتها شريكاً رئيسياً في دعم تنفيذ      
المنطقة العربية

العام لألمم  جهٌد مشترك بين آلية التنسيق اإلقليمي وفريق مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، عمالً بدعوة األمين     
.  المتحدة إلى زيادة االتساق والتآزر ضمن منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على الصعيد اإلقليمي

:محاور المنتدى

محددةالهداف األالتقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي، واستعراض تنفيذ �
تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية�
تحملها المسارات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما فيها االستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي س�

مؤتمر القمة العالميو المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى

2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
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:المخرجات المتوقعة من المنتدى

ستوىخالصةً للمناقشات يُسترَشد بها إلعداد رسائل موّجهة إلى المنتدى السياسي الرفيع الم

:تقييم االجتماعات التحضيرية وحصيلتها
في المنطقة العربية 2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام  •
ستدامة لعام االجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالبيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية الم •

والمنتدى السياسي الرفيع المستوى 2019
2019االجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير المناخ للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام •

  2019 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى مخرجات ستشكل السابقة، العربي المنتدى دورات غرار على
 الذي العام لهذا دامةالمست بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى في العربية للمنطقة الرئيسية المساهمة

2019 يوليو/تموز في نيويورك في سيُعقد

2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
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التفويض االقليمي

)2018اكتوبر ( 30قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته ال

 آسيا لغربي ةواالجتماعي االقتصادية اللجنة مع والتنسيق بالتعاون للمجلس الفنية األمانة الى الطلب"
 واالقليمية ربيةالع المنظمات مع التعاون وكذلك آسيا لغرب اإلقليمي المكتب/للبيئة المتحدة األمم وبرنامج

 المستدامة تنميةال لخطة البيئي البعد وبرامج أنشطة تنفيذ بمتابعة الصلة ذات المدني المجتمع ومؤسسات
 عاتاجتما لتنظيم ودعوتها العربية، المنطقة في الطبيعية والموارد البيئة واولويات ،2030 لعام

 ةللتنمي العربي المنتدى من كل في المجلس مساهمات إلعداد المواضيع هذه لمناقشة تحضيرية
 تقرير وتقديم ،2019 لعام المستدامة للتنمية المستوى الرفيع العالمي والمنتدى 2019 لعام المستدامة

)30ع.د - 551ق( ."للمجلس المقبلة الدورة إلى القرار هذا تنفيذ بشأن
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هدف االجتماع والنتائج المتوقعة

نتدى السياسي االجتماع التشاوري اإلقليمي حول البيئة والموارد الطبيعية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة والم
2019الرفيع المستوى 

 للدول خاللها من يمكن التي السبل الى التطرق مع 16و 10 ،8 ،4 األهداف تحقيق  في البيئي البعد أهمية إبراز�
 النمو ارمس فصل على تعمل وان للبيئة، المراعية الوظائف ومبادرات البيئي التعليم تشجع أن العربية

النزاعات عن لناشئةا البيئة على السلبية لآلثار للتصدي مرونة أكثر تصبح وان البيئي، التدهور عن االقتصادي

النتائج المتوقعة 

:الهاّمة والتوصيات واالستنتاجات الرسائل من مجموعة حول ختامية وثيقة�
 وال ،2030 لعام المستدامة التنمية لخطة الطبيعية والموارد البيئة بُعدَي بشأن المنطقة نظر وجهة تعكس �

2019 املع المستوى الرفيع السياسي للمنتدى االستعراضية الدورة ستتناولها التي األهداف سيما
 العرب الوزراء مجلس من كمساهمة ،2019 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى إلى سترفع�

البيئة شؤون عن المسؤولين

مجال  مشاركة الدول األعضاء في اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي، وعدد من الخبراء في
البيئة والمنظمات العاملة في المجال البيئي
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برنامج االجتماع

:2019فبراير /شباط 27اليوم األول، 
امةالمستد التنمية تحقيق بهدف البيئي التعليم وتطوير تعزيز :االولى الجلسة•

للجميع الحياة مدى التعّلم فرص وتعزيز للجميع والشامل المنصف الجيد التعليم ضمان  -4 الهدف

الخضراء الوظائف تعزيز مبادرات تشجيع :الثانية الجلسة•
للجميع ئقالال العمل وتوفير والمنتجة، الكاملة والعمالة والمستدام، للجميع والشامل المطرد االقتصادي النمو تعزيز  -8 الهدف

:2019 فبراير/شباط 28 :الثاني اليوم

البيئي التدهور عن االقتصادي النمو مسار فصل سبل :الثالثة الجلسة•
 للجميع؛ ئقالال العمل وتوفير والمنتجة، الكاملة والعمالة والمستدام، للجميع والشامل المطرد االقتصادي النمو تعزيز  -8 الهدف
وآثاره المناخ لتغيّر للتصدي عاجلة إجراءات اتخاذ  -13 الهدف

السلبية اآلثار من الحد وسبل البيئة على النزاعات أثر :الرابعة الجلسة•
بينها؛ وفيما البلدان داخل المساواة انعدام من الحد  -10 الهدف

 وصول يةإمكان وإتاحة المستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد فيها ُيهّمش ال مسالمة مجتمعات إقامة على التشجيع -16 الهدف 
المستويات جميع على للجميع وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات وبناء العدالة، إلى الجميع

األساسية والرسائل الختامية الجلسة•
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شكرا لحسن اإلصغاء


