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  املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة
  الذي ُيعقد حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي

        ٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٠-١١
مسامهة املنتدى العـريب اإلقليمـي للتنميـة املسـتدامة يف املنتـدى السياسـي           

  بالتنمية املستدامةالرفيع املستوى املعين 
    

  مذكرة من األمانة العامة    
  

حتيل األمانة العامة طيه مسـامهة املنتـدى العـريب اإلقليمـي للتنميـة املسـتدامة يف املنتـدى          
السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، بالصيغة الـيت أقرهـا املنتـدى العـريب اإلقليمـي      

   ٢٩يف دورتـــه الثالثـــة الـــيت نظمتـــها اللجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا يف يـــومي  
  .٢٠١٦أيار/مايو  ٣٠و 

   



E/HLPF/2016/3/Add.5
 

2/22 16-09697 
 

  
  ٢٠١٦تقريـر املنتدى العريب اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام     
  ٢٠١٦أيار/مايو  ٣٠- ٢٩عّمان،     

  
  ]األصل: بالعربية[

  
  مقدمة  - أوال  

ــدول        - ١ ــة لغــريب آســيا، بالشــراكة مــع جامعــة ال ــة االقتصــادية واالجتماعي نظمــت اللجن
للبيئـة وصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان، وغريهـا مـن اجلهـات          العربية وبرنامج األمم املتحـدة 

أعضــاء آليــة التنســيق اإلقليمــي، وبالتعــاون مــع وزارة التخطــيط والتعــاون الــدويل يف األردن،    
ــام      ــة املســتدامة لع ــريب اإلقليمــي للتنمي ــدى الع ــومي   ٢٠١٦املنت ــان، ي ــار/ ٣٠ و ٢٩يف عّم  أي

  .٢٠١٦  مايو
ويشــكّل املنتــدى منــرباً إقليميــاً رفيــع املســتوى للحــوار والتنســيق حــول آليــات تنفيــذ      - ٢

يف املنطقة العربيـة، وذلـك عمـالً بقـرار      ٢٠٣٠ومتابعة واستعراض خطة التنمية املستدامة لعام 
حتويـل عاملنـا: خطـة التنميـة     ’’املعنـون   ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٥املؤرخ  ٧٠/١اجلمعية العامة 

ــام   ــتدامة لعـ ــدت يف دورهتـــا       ‘‘. ٢٠٣٠املسـ ــكوا قـــد اعتمـ ــار، كانـــت اإلسـ ويف هـــذا اإلطـ
، القــرار ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٨-١٥والعشــرين، الــيت عقــدت يف تــونس يف الفتــرة   الثامنــة
األمانـة التنفيذيـة   ) بشأن املنتدى العريب للتنميـة املسـتدامة، الـذي تطلـب فيـه إىل      ٢٨-(د ٣١٤

التابعة هلا عقد املنتـدى بشـكل دوري باملشـاركة مـع جامعـة الـدول العربيـة واملنظمـات املعنيـة          
بالتنمية املستدامة، لإلعداد لدورات املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنميـة املسـتدامة،   

ملسـامهة يف إطـالق شـراكات    والستعراض التقدم احملرز يف حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، وا    
إقليمية للنهوض بالتنمية املستدامة يف املنطقـة العربيـة. وأوصـت اللجنـة التنفيذيـة التابعـة للجنـة        

الصادر عن اجتماعهـا الثـاين الـذي عقـد      ٣٢٢االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، يف قرارها 
دول األعضـاء يف تنفيـذ   ، بـدعم الـ  ٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ١٦-١٤يف عّمان يف الفترة 

، وطلبت إىل األمانة التنفيذية عقـد املنتـدى، ورصـد التقـّدم     ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام 
احملرز يف املنطقة العربية حنو حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة، وإعـداد تقـارير إقليميـة، وكـذلك      

هـا التنمويـة، ودعـم الـُنظُم     مساعدة دول املنطقـة يف إدمـاج أهـداف التنميـة املسـتدامة يف خطط     
  اإلحصائية، والقيام بعمليات املتابعة على املستوى اإلقليمي.

ــام     - ٣ ــدى لع ــان      ٢٠١٦ويســتند املنت ــاه الســابقتان، اللت ــه دورت ــذي حققت إىل النجــاح ال
ــة  ٢٠١٥ويف املنامـــة يف عـــام  ٢٠١٤يف عّمـــان يف عـــام  ُعقـــدتا ، وإىل الـــدور القيـــادي للجنـ
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احلــوار اإلقليمــي وبنــاء التوافــق يف اآلراء يف مرحلــة اإلعــداد العــريب خلطــة وشــركائها يف تعزيــز 
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد 

  وركّز املنتدى هلذا العام على القضايا الرئيسية التالية:  - ٤
تعزيز فهم أمهية التكامل والترابط بني العناصر األربعة خلطة التنميـة املسـتدامة     (أ)  

لويــات الــدول العربيــة واعتمــاد ُنُهــج متكاملــة للتنميــة يف       مــن أجــل حتديــد أو   ٢٠٣٠لعــام 
  التخطيط والتنفيذ واملتابعة واالستعراض؛

 ٢٠٣٠استعراض عملية تنفيذ ومتابعة ومراجعة خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       (ب)  
  على املستوى الوطين وحتديد األولويات ومعوقات التنفيذ والرصد وكيفية مواجهتها؛

عد اإلقليمي مع عملية التخطـيط والتنفيـذ علـى    ة اتساق وتكامل الُبتأكيد أمهي  (ج)  
  املستوى الوطين لإلسراع يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛

عـــرض التحـــديات والفـــرص يف تنفيـــذ ومتابعـــة خطـــة التنميـــة املســـتدامة          (د)  
عتبـاره مكونـاً   ، واجلوانب التنظيمية واملهام املقبلة للمنتـدى، وُسـبل تعزيـز دوره با   ٢٠٣٠ لعام

  أساسياً من مكّونات اإلطار املؤسسي اإلقليمي للمتابعة واالستعراض.
وألن املنطقة العربية متر بأوضاع بالغة الصـعوبة تقتضـي بـذل جهـود اسـتثنائية للتعامـل         - ٥

معهــا، طــرح املشــاركون يف املنتــدى ســؤاال رئيســيا هــو: كيــف حنقــق خطــة التنميــة املســتدامة   
ف االحــتالل واحلــروب والرتاعــات واللجــوء والــرتوح القســري وتــدمري   يف ظــرو ٢٠٣٠ لعــام

املوارد الطبيعية واملنشآت واالقتصاد واجملتمع والقيم؟ وبعد املناقشة اقترحوا أن ُيعكـس السـؤال   
إىل الصيغة اإلجيابية ليصبح: هـل ميكـن مواجهـة الرتاعـات واحلـروب واالحـتالل ونـدرة املـوارد         

؟ وعلـى هـذا األسـاس اعتـرب     ٢٠٣٠بتنفيذ خطة التنمية املسـتدامة لعـام    وعدم كفاءة اإلدارة إال
  هي األداة الكفيلة بتغيري ذلك الواقع. ٢٠٣٠املشاركون أن خطة التنمية املستدامة لعام 

وبينت العروض اليت قُدمت يف املنتدى، وكذلك املعطيات املتوفرة من املراسـالت مـع     - ٦
ــاً مــع خطــة التنميــة    الــدول األعضــاء حتضــرياً للمنتــدى،   أن معظــم الــدول العربيــة أبــدى جتاوب

بأشكال خمتلفة، وساهم بفعاليـة يف مسـارات التحضـري الـيت أفضـت إىل       ٢٠٣٠املستدامة لعام 
اعتماد هذه اخلطة، وذلك يف إطار الدور النشيط الذي قامـت بـه اجملموعـة العربيـة يف جمموعـة      

أو مــن خــالل آليــات جامعــة الــدول العربيــة،   ،٢٠١٥العمــل املفتوحــة خلطــة التنميــة ملــا بعــد  
يف  ٢٠١٤ومشــاورات اجملتمــع املــدين اإلقليميــة، وصــوالً إىل عقــد دورتــني للمنتــدى يف عــام    

) بكافـة هـذه   ٦٣١يف البحرين. وقد رحبت القمـة العربيـة يف قرارهـا (    ٢٠١٥عّمان ويف عام 
لة التعـاون مـع كافـة الشـركاء،     اجلهود وطلبت إىل األمانة العامـة جلامعـة الـدول العربيـة مواصـ     
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يف ذلك مؤسسات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصـة لـدعم جهـود الـدول العربيـة لتنفيـذ        مبا
  .٢٠٣٠اخلطة حبلول عام 

ــة تبحــث يف صــياغة أطــر مؤسســية لتكييــف واعتمــاد        - ٧ ــدول العربي ــة ال ــزال غالبي وال ت
نيـة والقيـادة الوطنيـة وحتقـق النتـائج املثلـى       اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، جتسد امللكيـة الوط 

ــات         ــرار ومرتبطــة بآلي ــن مراكــز الق ــة م ــل، وتكــون قريب لضــمان الشــمولية والتنســيق والتكام
وهياكل التخطيط الوطين. وينطبق ذلـك أيضـاً علـى آليـات االسـتعراض واملتابعـة الـيت ال تـزال         

بـدأ منـذ وقـت     ٢٠٣٠امة لعـام  قيد البحث، وهذا أمر طبيعي ألن سريان خطـة التنميـة املسـتد   
، مبــا جيعــل توقــع رصــد التقــدم الكمــي يف حتقيــق األهــداف        ٢٠١٦قريــب، أي بدايــة عــام   

غــري واقعــي، وخباصــة أن قائمــة املؤشــرات نفســها مل توضــع بعــد يف صــيغتها      والغايــات أمــراً 
يــة النهائيــة. وتــدرك الــدول العربيــة أمهيــة تعزيــز قــدرات املؤسســات اإلحصــائية وتطــوير مشول   

ونوعية البيانات وطـرق جتميعهـا ونشـرها. وقـد تطوعـت دولتـان عربيتـان مهـا مصـر واملغـرب           
لتكونا من ضمن اجملموعة األوىل من الدول اليت سوف تقـدم تقـارير متابعـة وطنيـة طوعيـة إىل      

  .٢٠١٦املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 
إىل عـدد   ٢٠١٦ملنتدى العريب اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام وَخلص املشاركون يف ا  - ٨

من الرسائل لتقدميها إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املسـتدامة الـذي ينعقـد    
ــرة مــن      ــة اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي يف الفت ــمتوز/ ٢٠إىل  ١١حتــت رعاي  ٢٠١٦ هيولي

ســتقدَّم أيضــا نتــائج املنتــدى العــريب  و‘‘. الركــب أحــد ضــمان أال يتخلــف عــن’’حتــت شــعار 
ــام    ــتدامة لعـ ــة املسـ ــي للتنميـ ــة    ٢٠١٦اإلقليمـ ــرين للجنـ ــعة والعشـ ــة التاسـ ــدورة الوزاريـ إىل الـ

. وقــد صــيغت  ٢٠١٦االقتصــادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا الــيت ســتعقد يف أيلول/ســبتمرب       
اطق األخـرى، وكمسـامهة   الرسائل من منظور املنطقة العربية، مبوازاة املسـارات اجلاريـة يف املنـ   

  إقليمية يف صياغة املسارات العاملية.  
ومشلــت الرســائل الــيت قــرر املشــاركون يف املنتــدى العــريب اإلقليمــي للتنميــة املســتدامة    - ٩

ــام ــتدامة،      ٢٠١٦ لعـ ــة املسـ ــين بالتنميـ ــتوى املعـ ــع املسـ ــي الرفيـ ــدى السياسـ ــا إىل املنتـ توجيههـ
  التالية:  اجلوانب
  واملسارات العاملية من منظور املنطقة العربية؛األطر   (أ)  
  التعاون والتكامل بني الدول والشركاء يف املنطقة العربية؛  (ب)  
  التنفيذ واملتابعة واملراجعة على املستوى الوطين؛  (ج)  
  املنتدى العريب اإلقليمي للتنمية املستدامة.  (د)  
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ياســي الرفيــع املســتوى املعــين  الرســائل الرئيســية املقدمــة إىل املنتــدى الس   - ثانيا   
  بالتنمية املستدامة

  األطر واملسارات العاملية من منظور املنطقة العربية    
يتطلب حتقيق التنميـة املسـتدامة يف املنطقـة العربيـة والوفـاء مبتطلبـات اخلطـة التحويليـة           - ١٠

تهالك علـى املسـتويني   تغيرياً يف ُسبل تناول املسـائل املتصـلة بالتنميـة، ويف أمنـاط اإلنتـاج واالسـ      
الفردي واجملتمعي، ويف اخليارات والسياسـات. وهـذا التغـيري يشـكل حتـدياً غـري سـهل، ولكـن         

  وبتنفيذها. ٢٠٣٠تلتزم الدول العربية التزاماً فعلياً مبكونات خطة التنمية املستدامة لعام 
ــام     - ١١ ــة املســتدامة لع ــة   ٢٠٣٠وإن خطــة التنمي ــة وغــري قابل ــة ومترابط ــة،  متكامل للتجزئ
ميكــن إمهــال أي جــزء مــن مكّوناهتــا األربعــة، وال ســيما مــا ورد يف الديباجــة واإلعــالن،     وال

وجيب ضـمان االتسـاق بـني كـل مراحـل التخطـيط والتنفيـذ واملتابعـة. ويؤكـد املنتـدى العـريب            
علـى مـا ورد يف اإلعـالن بشـأن وجـود ثالثـة حتـديات         ٢٠١٦اإلقليمي للتنمية املستدامة لعـام  

ملية متالزمة ومتساوية يف األمهية وجيب التعامـل معهـا بتـوازن وفعاليـة وهـي السـلم واألمـن،        عا
ــر املنــاخ وخمــاطر الكــوارث. ويؤكــد أيضــا أمهيــة      والفقــر والالمســاواة، والتــدهور البيئــي وتغّي

  مفهوم العدالة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
وأسـاس االلتـزام    ٢٠٣٠التنميـة املسـتدامة لعـام     وتشكل حقـوق اإلنسـان أسـاس خطـة      - ١٢

بوضع خطط إمنائيـة ال تسـتثين أحـداً. ويشـمل االلتـزام مبرجعيـة حقـوق اإلنسـان كـل األطـراف           
املعنية بالتنمية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين إىل جانب احلكومات. وسوف يكـون  

الوطنية واإلقليميـة والعامليـة عنـد دراسـة اخليـارات      هلذا االلتزام أثر مباشر على خمتلف املستويات 
واملفاضلة بـني املنفعـة واحلـق يف وضـع السياسـات، األمـر الـذي يتطلـب ابتكـار حلـول وصـياغة            

  سياسات غري تقليدية، ومراعاة املدى الزمين املتوسط والبعيد يف تقييم اجلدوى والنتائج.
املنصوص عليها يف خطـة التنميـة املسـتدامة     ويعد احلق يف التنمية من احلقوق األساسية  - ١٣

، ويشمل حقوق األفـراد واجلماعـات والشـعوب والبلـدان، وهـذا أمـر هـام جـداً،         ٢٠٣٠لعام 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق حبــق تقريــر املصــري، واحلــق يف الســيادة علــى املــوارد الطبيعيــة، واحلــق يف  

صــادية االنفراديــة وغريهــا مــن اختيــار مســارات التطــور الوطنيــة ُحبريــة ورفــض العقوبــات االقت 
ىل إاألمور اليت تتسبب يف إعاقة التنمية. ويكتسي احلق يف التنمية وفق هذه الصياغة الـيت تعـود   

، أمهية بالغة من منظور املنطقة العربية ومن منظور الدول الناميـة وجيـب أن حيظـى    ١٩٨٦عام 
  باملكانة اليت يستحقها.



E/HLPF/2016/3/Add.5
 

6/22 16-09697 
 

توحيــد جهــود كــل  ٢٠٣٠لتنميــة املســتدامة لعــام ويتطلــب النجــاح يف تنفيــذ خطــة ا   - ١٤
األطراف املعنية بالتنمية على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، وبناء شـراكة دوليـة تقـوم    
على االحترام والندية وااللتزام مبنظومة احلقوق وتوجهات اخلطـة العامليـة ومرجعيتـها. ويؤكـد     

ت واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص، باعتبارهــا   املنتــدى علــى حموريــة الشــراكة بــني احلكومــا  
  مكوناً رئيسياً ملفهوم التنمية والعمل اإلمنائي.

ويشــكل البعــدان الثقــايف والسياســي مكــونني رئيســيني يف العمليــة اإلمنائيــة ويف أيــة           - ١٥
دم استراتيجية إمنائيـة، إىل جانـب األبعـاد االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة. ومـن املهـم جـداً عـ          

إغفال هذين البعدين يف العامل املعاصر ويف املنطقة العربيـة حتديـداً، نظـراً ملـا تعانيـه مـن مشـاكل        
معقــدة مرتبطــة هبمــا، وملــا حتــتفظ بــه، كبــاقي منــاطق العــامل، مــن ثقافــات غنيــة وتــراث هائــل     

  وللعامل.ميكن جتاهله، بل جيب البناء عليه يف صناعة مستقبل أفضل للبلدان العربية وشعوهبا   ال
وجيب عدم إغفال التحديات اهليكليـة االقتصـادية واالجتماعيـة والسـكانية واجلغرافيـة        - ١٦

وغريها، اليت تولد الالمساواة وتؤثر ليس فقط يف مسـتوى أداء البلـدان بـل أيضـا يف خياراهتـا.      
كوميـة،  وال بد من تعاون مجيع األطراف الوطنية الشريكة يف التنمية، احلكوميـة منـها وغـري احل   

والقطاع اخلاص، من أجل محاية حيِّز السياسات الوطين الذي يتعرض لضـغوط العوملـة والـذي    
يعترب توفره شرطاً ضرورياً إلعمال احلق يف التنمية وجناح استراتيجية التنمية الوطنيـة، جنبـا إىل   

  جنب مع االلتزام الدويل باحترام سيادة الدول وتقدمي املعونة اإلمنائية.
كــون اخلطــط العامليــة شــاملة حقــاً مبقــدار مــا جتســد القضــايا اجلوهريــة الــيت تــؤثر يف وت  - ١٧

خمتلف مناطق العامل وبلدانه وتعرب عن قضاياها األساسية. وال بد أن يستجيب التطبيق العملـي  
للخطة العاملية يف أي منطقة لألولويات اإلقليمية والوطنية وللقضـايا الـيت تعـاين منـها، وهـي يف      

العربيــة االحــتالل واحلــروب والرتاعــات ومــا ينــتج عنــها، دون إغفــال قضــايا الفقــر           احلالــة
  والالمساواة واملسائل السكانية والتدهور البيئي والتغّير املناخي وغريها، واحلوكمة الرشيدة.

  
  التعاون والتكامل بني الدول والشركاء يف املنطقة العربية    

تعــاين املنطقــة العربيــة مــن أزمــات حــادة بالغــة الصــعوبة بســبب احلــروب والرتاعــات      - ١٨
مبختلف أشكاهلا، مبا يف ذلك اسـتمرار االحـتالل اإلسـرائيلي لفلسـطني وأراض عربيـة أخـرى،       
مما أدى إىل التـدمري املـادي واالقتصـادي واالجتمـاعي وتـدهور القـيم، والتفكـك السياسـي يف         

ــرت   ــدة، واللجــوء وال ــت دول     دول ع وح القســري واهلجــرة وحــدوث مشــكالت إنســانية طال
املنطقة واألقاليم اجملـاورة. وينبغـي إيـالء هـذه األزمـات أمهيـة قصـوى يف التـدخالت اإلنسـانية          
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واإلمنائيــة، مــع ضــرورة التركيــز علــى االحتياجــات اخلاصــة بــاملرأة يف ظــل الرتاعــات املســلحة، 
  ولية بشكل فعلي يف معاجلتها.وااللتزام مببدأ الشراكة اإلقليمية والد

ومثــة إمجــاع علــى ضــرورة دعــم أقــل البلــدان منــواً والبلــدان الــيت تعــاين مــن االحــتالل     - ١٩
واحلروب والرتاعات والكوارث، واليت متثل حـوايل نصـف عـدد الـدول العربيـة. وال ميكـن أن       

ــرزح       ــا ي ــزال نصــف عــدد دوهل ــة بينمــا ال ي ــة تقــدماً يف مســار التنمي حتــت وطــأة   حتقــق املنطق
الرتاعات اليت تعيق التحاقه بركب املسرية اإلمنائيـة. ومـن الضـروري إجنـاز طفـرة إمنائيـة نوعيـة        
يف أقل البلدان منواً للدفع بالتنمية يف املنطقة العربية، وذلـك بوقـف الرتاعـات واحلـروب وإزالـة      

  االحتالل ورفع العقوبات االقتصادية االنفرادية.  
ــرب اهلــدف    - ٢٠ ــاألمن والســلم      ١٦وُيعت ــق ب ــة، فهــو يتعل ــة العربي ــاً بالنســبة إىل املنطق حموري

واحلوكمة الرشيدة (مبا فيها مكافحـة الفسـاد وحتـديث اإلدارة وتعزيـز الشـفافية والوصـول إىل       
املعلومات). فلن يتحقق األمن أو السلم دون حوكمة رشيدة والعكس صحيح. ويقـع ضـمان   

ــيد     ــة الرش ــق احلوكم ــوق اإلنســان وحتقي ــة      حق ــن والتنمي ــلم واألم ــني الس ــرابط ب ــاة الت ة ومراع
املســتدامة، يف صــلب العمليــة التحويليــة يف املنطقــة. وال جيــب إغفــال الُبعــد الــدويل يف قضــايا    
احلوكمة، ال سيما حتسني متثيل الدول النامية يف اهلياكل العاملية، وكذلك وقف تـدفق السـالح   

  ألصول املسروقة.والتدفقات املالية غري املشروعة واسترداد ا
ــل الُب  - ٢١ ــدان      وحيت ــة حيــث تشــهد معظــم البل ــة العربي ــة كــبرية يف املنطق عــد الســكاين أمهي

حتوالت دميغرافية كبرية تتجلى من جهة يف حركـات سـكانية غـري مسـبوقة كـاهلجرة الداخليـة       
حني واخلارجية والرتوح واللجوء، وما يسّببه ذلك من آثار سلبية علـى حيـاة املهـاجرين والنـاز    

والالجئني، ومن جهة أخرى يف التغريات الطبيعية اليت شهدهتا التركيبة السـكانية، مبـا يف ذلـك    
ــة          ــة لتلبي ــة خمتلف ــاد مقارب ــديناميات ضــرورة إجي ــذه ال ــرزت ه ــدالت اإلجنــاب. وأب ــاع مع ارتف
االحتياجات اإلمنائية للشباب الـذين يشـكلون أكـرب نسـبة مـن السـكان يف بلـدان عربيـة عـدة،          

، ٢٠٣٠جات فئـات سـكانية أخـرى ركـزت عليهـا أيضـاً خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام           واحتيا
  ومنهم األطفال واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة وغريهم من الفئات السكانية اهلشة.

وتشكل قضية املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إحدى األولويـات امللحـة يف املنطقـة      - ٢٢
جلنسـني كـبرية يف خمتلـف اجملـاالت، وتسـجل اجتاهـات متناقضـة يف        العربية حيث الفجوة بـني ا 

ــيم       بعــض املؤشــرات. فالتحســن يف نســب املشــاركة ويف التطــوير التشــريعي ومؤشــرات التعل
والصحة، يقابله ركود أو تراجع يف جمال التشغيل. كما أن تفشـي ظـاهرة العنـف ضـد النسـاء      

ى تراجـع يف املمارسـات االجتماعيـة والثقافيـة     والفتيات يؤثر سلباً على مكانـة املـرأة ويـدل علـ    
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يثري القلق. واعترب املنتدى أن سـد الفجـوة بـني اجلنسـني يف خمتلـف اجملـاالت ومتكـني املـرأة هـو          
  من معايري النجاح يف حتقيق تنمية مستدامة ال تستثين أحداً.

ل. ويـبني  ويتطلب حتقيق أهداف التنمية املسـتدامة إشـراك املـرأة بشـكل حقيقـي وفعـا        - ٢٣
ــا         ــة املســتدامة الســبعة عشــر، وتوضــيح دوره ــرأة يف أهــداف التنمي ــة رصــد دور امل ــك أمهي ذل
كشـــريكة وأيضـــاً كمتضـــّررة، واالعتـــراف هبـــذا الـــدور وجتســـيده يف السياســـات احلكوميـــة. 

  ينبغي التركيز على االحتياجات اخلاصة باملرأة يف ظل الرتاعات املسلحة.  كما
كـون رفـاه اإلنسـان وازدهـاره هـو الغايـة الرئيسـية مـن النمـو          وهناك حرص علـى أن ي   - ٢٤

االقتصادي، وذلك بالربط بني النمو االقتصـادي وتوليـد فـرص العمـل، وتـوفري شـروط العمـل        
ــادة      الالئــق، وتوســيع قاعــدة التنميــة االقتصــادية حبيــث تشــمل كــل املنــاطق والقطاعــات، وزي

ء علــى البطالــة وتــوفري فــرص العمــل واحلمايــة  اإلنتاجيــة، واحلفــاظ علــى البيئــة. وُيعتــرب القضــا 
ــة الشــباب، وخباصــة        ــة حيــث تســجل بطال ــة العربي ــات املنطق ــة والصــحة مــن أولوي االجتماعي

  الفتيات، أعلى نسبة يف العامل.
ــة البحـــث العلمـــي      - ٢٥ ــتويات، وتقويـ ــيم علـــى خمتلـــف املسـ ــة التعلـ وُيعتـــرب حتســـني نوعيـ

ويات اإلمنائيـة الكـربى يف املنطقـة، لـيس فقـط لتعزيـز       والتكنولوجيا وتشجيع االبتكار من األول
  رأس املال البشري، بل أيضاً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة األخرى.

عد البيئـي يف التخطـيط للتنميـة وفهـم الـروابط بـني األهـداف املتعلقـة بالبيئـة          مراعاة الُب  - ٢٦
قتصـــادي واالجتمـــاعي. ونظـــراً واملـــوارد الطبيعيـــة وتغّيـــر املنـــاخ واألهـــداف ذات الطـــابع اال

ــذه القضــايا،         ــابر للحــدود هل ــابع اإلقليمــي والع ــة والط ــدان املنطق ــيت تشــهدها بل للتحــديات ال
سيما استدامة املياه والطاقة والزراعة واألمـن الغـذائي، ال بـد مـن تعزيـز التعـاون اإلقليمـي         وال

يـع. ويف هـذا اإلطــار،   إلجيـاد حلـول وسياسـات تضـمن اسـتدامة املــوارد والعـيش الكـرمي للجم       
ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار نتـائج مجعّيـة األمـم املتحـدة للبيئـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة          

ــرة     ــة الــيت انعقــدت يف نــريويب يف الفت ــة يف دورهتــا الثاني حتــت  ٢٠١٦أيار/مــايو  ٢٧-٢٣للبيئ
  ‘‘.٢٠٣٠عد البيئي خلطة التنمية املستدامة لعام حتقيق الُب’’شعار 
وتستوجب العالقة الوطيدة بني احلد مـن خمـاطر الكـوارث وحتقيـق التنميـة املسـتدامة،         - ٢٧

تفعيل خارطة الطريق العربية حول تنفيذ إطار ِسـنداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث مـن خـالل        
تبين أطـر أو اسـتراتيجيات وطنيـة إلدارة املخـاطر وبنـاء القـدرة علـى الصـمود، وذلـك خلفـض           

وتفــادي املخــاطر اجلديــدة وضــمان االســتدامة. ويتطلــب ذلــك إجيــاد آليــات     املخــاطر احلاليــة
  مناسبة للتنسيق والتمويل.
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وينبغي متويل التنمية من مصادر متنوعة وطنية وإقليمية ودوليـة. ويف ضـوء االجتاهـات      - ٢٨
املـوارد  الدولية، وخباصة التراجع امللحوظ يف متويل التنمية، ال بّد من إجياد ُسبل جديـدة لتـوفري   

  .٢٠٣٠الالزمة لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
ومــن املهــم زيــادة التمويــل مــن داخــل املنطقــة وإجيــاد آليــة متويــل إقليميــة (كصــندوق     - ٢٩
ل مصــرف عــريب إلعــادة اإلعمــار والتنميــة املســتدامة) دون إعفــاء اجملتمــع الــدويل مــن حتمُّــ    أو

يقـوم فيهـا اجملتمـع الـدويل بـدور أكـرب أو يتسـبب بشـكل         مسؤولياته، ال سيما يف اجملاالت اليت 
مباشر أو غري مباشـر يف ظهـور مشـاكل مثـل تغّيـر املنـاخ، واآلثـار السـلبية النامجـة عـن آليـات            
التجارة العاملية، وتفشي احلروب والرتاعات وعدم االستقرار. ويف هـذا الصـدد ينبغـي التأكيـد     

  ألعباء.على مبدأ املسؤولية املشتركة مع تباين ا
وال بد من قيام شراكة حقيقية بـني الشـركاء الثالثـة يف التنميـة، احلكومـات والقطـاع         - ٣٠

اخلـاص واجملتمــع املــدين، علــى املســتويني الــوطين واإلقليمــي. ويف هــذا الصــدد، تشــكل مبــادرة  
 ، فرصـة جيـدة مـن أجـل    ‘‘العقد العريب ملنظمـات اجملتمـع املـدين   ’’جامعة الدول العربية بعنوان 

تطوير هذه الشراكة وتفعيل آلياهتـا وهياكلـها، وتوسـيع نطاقهـا لتضـم القطـاع اخلـاص وتفعـل         
  دوره كشريك فاعل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وطنياً وإقليمياً.

  
  التنفيذ واملتابعة واملراجعة على املستوى الوطين    

بالتأســيس النطالقــة قويــة يف فيمــا يتعلــق  ٢٠١٧و  ٢٠١٦ومثــة أمهيــة خاصــة لعــامي   - ٣١
على املستوى الوطين وتنفيـذها، وذلـك مـن خـالل      ٢٠٣٠تكييف خطة التنمية املستدامة لعام 

  اخلطوات التالية:
  العاملية مبكوناهتا كافة؛ ٢٠٣٠الشروع يف استيعاب خطة التنمية املستدامة لعام   •  
  اإلمنائي؛البدء بإقامة األطر املؤسسية اليت تتوىل قيادة املسار   •  
حتديــد كيفيــة التعامــل مــع اخلطــة ومــا تتضــمنه مــن أهــداف وغايــات، وتكييفهــا مــع      •  

  اخلصائص واألولويات الوطنية واإلقليمية؛
  البدء يف تطوير القدرات الوطنية؛  •  
  الشروع يف بناء التوافق على آليات االستعراض واملتابعة؛  •  
ية املنظمـــات اإلقليميـــة واملنظومـــة حتديـــد أدوار خمتلـــف الشـــركاء، ال ســـيما مســـؤول   •  

اإلقليميــة لألمــم املتحــدة، وإجيــاد آليــات لضــمان االســتفادة مــن اخلــربات يف اجملــاالت  
  املختلفة، مع احلفاظ على الطابع املتكامل ألهداف التنمية املستدامة.
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وال توجد صيغة واحدة لإلطار املؤسسي الذي جيب على كـل دولـة أن تضـعه إلدارة      - ٣٢
ــة ــة       عملي ــوفره خطــة التنمي التكييــف والتخطــيط واملتابعــة والتنفيــذ وفــق اإلطــار العــام الــذي ت

والتزامــات الــدول جتــاه مبادئهــا وغاياهتــا. فلكــل دولــة أن جتــد الصــيغة  ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 
املؤسسية اليت تراها متالئمة مع الطابع التكاملي للخطة، وتوفر آليات فعالة للتنسـيق والتكامـل   

زارات واملؤسسات احلكوميـة املعنيـة والشـركاء داخـل وخـارج الـبالد، علـى أن تكـون         بني الو
  هذه اآلليات قريبة من مراكز صنع القرار وتسّهل اختاذه ضمن املهل الزمنية املالئمة.

وينبغي أن يسمح اإلطار املؤسسي الـوطين مبشـاركة مجيـع القـوى الفاعلـة املعنيـة، أي         - ٣٣
اخلـاص ومراكـز البحـوث وبيـوت اخلـربة وغريهـا، وباسـتخدام املـوارد          اجملتمع املـدين والقطـاع  

املؤسسية أو البشرية أو املادية أو الطبيعية على حنـو فعـال يف إدارة عمليـة التنميـة ووقـف هـدر       
هذه املوارد. وتعد الشراكة مبـدأ أساسـيا مـن مبـادئ خطـة التنميـة املسـتدامة ال جيـوز إغفالـه،          

ــذ اخلطــط   ــدرة     خصوصــاً وأن تنفي ــه ق ــد يتجــاوز بطبيعت ــاملي اجلدي ــة يف هــذا اإلطــار الع الوطني
  احلكومات على التنفيذ مبفردها.

وينبغي زيادة كفاءة املوارد املاليـة الوطنيـة وتعزيـز الشـراكات مـن أجـل متويـل التنميـة           - ٣٤
 وتطوير آليـات التخطـيط واإلدارة وربطهـا باملوازنـات العامـة وبأمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج يف        

  كل بلد.
وبالتـايل   ٢٠٣٠ومثة تأكيد على امللكيـة الوطنيـة يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام          - ٣٥

ــة والشــراكات مــن جهــة       ــة والتقني ــوفر اإلرادة السياســية مــن جهــة، واخلــربات املعرفي ضــرورة ت
أخرى، لضمان التناسب بني التخطيط وختصيص املوارد والتنفيذ، ووضع خطـط واسـتراتيجيات   

  ت نوعية جيدة ومصداقية عالية يتبناها كل األطراف املعنيني وحتظى بفرص النجاح.ذا
ومثــة تأكيــد أيضــا للحاجــة امللحــة إىل تعزيــز قــدرات الربملانــات الوطنيــة لتمكينــها مــن   - ٣٦

ــة والوصــول إىل املعلومــات مــن أجــل تعزيــز اتســاق      القيــام بــدورها التشــريعي والرقــايب بفعالي
فية العمــل احلكــومي. ويتطلــب ذلــك نقلــة نوعيــة يف العمــل الربملــاين  السياســات وضــمان شــفا

  وشراكة فعالة يف كل مراحل التنفيذ واملتابعة واالستعراض.
ومثــة تأكيــد كــذلك ألمهيــة مراعــاة املســتوى احمللــي يف تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة      - ٣٧
ــاطق داخــل البلــد الواحــد، حيــث     ٢٠٣٠ لعــام ن حتقيــق حتســن يف أوإدراك التفــاوت بــني املن

املتوســطات الوطنيــة ال يعــين بالضــرورة مشــول اجلميــع دون اســتثناء الفئــات أو املنــاطق األكثــر  
حاجة. وتأكيداً علـى الطـابع الشـامل واإلدمـاجي للخطـة، جيـب أن يقـاس التقـدم احملـرز علـى           

  مستوى الفئات السكانية االجتماعية واملناطق األكثر ضعفاً وفقراً وهتميشاً.
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ومثة تأكيد ألمهية املتابعة واالستعراض إىل جانب املبـادئ واألهـداف ووسـائل التنفيـذ       - ٣٨
اليت التزمت هبا الدول األعضاء. ففي املرحلة األوىل يكون التركيز على هتيئة اإلطـار املؤسسـي   
ــدمج أو املواءمــة مــع اخلطــط       ــوطين، مث علــى ال وآليــات التنســيق والتخطــيط علــى املســتوى ال

احمللية. ويتم يف هذه املرحلة أيضاً وضع أسس الشراكة وآليـات إشـراك كـل اجلهـات     الوطنية و
الفاعلــة واملؤسســات املعنيــة، مبــا فيهــا الربملانــات. كمــا يســتوجب الطــابع املركــب واملتكامــل    
ألهداف وغايات التنمية املستدامة زيادة التوعيـة علـى كـل املسـتويات وبنـاء قـدرات اجلهـات        

  يات التمويل املناسبة.املعنية وإجياد آل
ومثـة تأكيــد ألمهيــة تــوفري البيانــات علـى املســتويني الــوطين واإلقليمــي والوصــول إليهــا     - ٣٩
  يتطلبه ذلك من تطوير لقدرات اإلدارات اإلحصائية يف الدول العربية.  وما
ــدقيق        - ٤٠ ــيم ال ــات للتقي ــة واالســتعراض آلي ــة للمتابع وُيستحســن أن تشــمل األطــر الوطني

ــدم       ــل التقـ ــائج وحتليـ ــر والنتـ ــاس األثـ ــربامج وذلـــك لقيـ ــات والـ ــفّاف للسياسـ ــتقلّ والشـ واملسـ
  واالجتاهات وحتديد املعوقات وتسريع التنفيذ.

ومثــة تأكيــد لضــرورة اخنــراط البلــدان العربيــة يف املســارات العامليــة املعنيــة باملتابعــة            - ٤١
من اجملموعة األوىل مـن الـدول الـيت    واالستعراض واإلشادة مببادرة مصر واملغرب بأن تكونا ض

ستعد وتقدم استعراضات طوعية وطنية خالل املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى املعـين بالتنميـة    
  .٢٠١٦املستدامة لعام 

ومثة تأكيد ألمهية بناء قدرات الدول وتوفري الدعم الفين هلا، علـى أن تتـوىل منظمـات      - ٤٢
وشــــركاء التنميــــة يف املنطقــــة تــــوفري منــــاخ داعــــم،  األمــــم املتحــــدة واملنظمــــات اإلقليميــــة

للحكومات وحسب، بل أيضاً جلميع اجملموعات املعنية، ومن ضمنها الربملانـات ومنظمـات    ال
اجملتمــع املــدين، مبــا فيهــا النقابــات والــروابط املهنيــة وهيئــات أصــحاب األعمــال والصــحافيون   

  ة.واملهنيون، والقطاع اخلاص، واجلامعات، وبيوت اخلرب
  

  املنتدى العريب اإلقليمي للتنمية املستدامة    
ومثة تأكيد ألمهية االنعقاد الدوري للمنتدى العريب للتنميـة املسـتدامة بصـيغة تشـاركية       - ٤٣

ــاص       ــاع اخلـ ــدين والقطـ ــع املـ ــة واجملتمـ ــة واإلقليميـ ــات األهليـ ــات واملنظمـ ــع بـــني احلكومـ جتمـ
تكامـل األدوار والتفاعـل والتعـاون بـني كـل      واجملموعات الرئيسية والربملانات، وذلـك لضـمان   
  اجلهات املعنية بالتنمية املستدامة يف املنطقة العربية.

وينبغي اإلعداد للمنتدى العريب للتنمية املستدامة من خـالل إجـراء مسـح شـامل لكـل        - ٤٤
ريـة جلامعـة   النشاطات اإلمنائية اليت تقوم هبا املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة املعنيـة واجملـالس الوزا     
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الدول العربية لتكون نتائجها مدخالت رئيسية يف املنتدى مبا يساعد على نشـر املعرفـة وتعزيـز    
  فرص التكامل والتنسيق.

ويشــكل املنتــدى العــريب اإلقليمــي للتنميــة املســتدامة مســاحة ملناقشــة القضــايا العــابرة     - ٤٥
وميــة وغــري احلكوميــة، للحــدود، مــن منظــور شــامل لعــدة قطاعــات، يشــمل اجملموعــات احلك  

  واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص. وهذه ميزة ينبغي تعزيزها.
ويعد املنتدى املكان املناسب لالطالع على التقارير الوطنيـة الطوعيـة قبـل تقـدميها إىل       - ٤٦

املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى، إذا مــا رغبــت الــدول يف ذلــك، مــن أجــل تبــادل اخلــربات  
  ية والدروس املستفادة.والتجارب الوطن

ويشــكل املنتــدى منــرباً إقليميــاً للــدول العربيــة لبحــث الصــيغ واألطــر وآليــات املتابعــة    - ٤٧
واالســتعراض خلطــة التنميــة املســتدامة يــبين علــى املبــادرات واهلياكــل اإلقليميــة القائمــة. وهــو    

الـيت تعقـدها األمـم     املكان املناسـب لالطـالع علـى نتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة        
املتحدة يف امليادين االجتماعية واالقتصـادية والبيئيـة والسـكانية وامليـادين املتصـلة هبـا، ولعـرض        
ــة حــول         ــة القطاعي ــارير اإلقليمي ــها التق ــق حــول مواضــيعها، ومن ــاء تواف ــة وبن ــارير اإلقليمي التق

ــة     ــاه، واألمــن الغــذائي، واهلجــرة الدولي ، وغريهــا؛ والتقــارير مواضــيع عــابرة للحــدود مثــل املي
  الشاملة مثل التقرير العريب للتنمية املستدامة.

وُيستحسن مراعاة أولوّيات املنطقة يف جدول أعمال املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى    - ٤٨
املعين بالتنمية املستدامة يف نيويـورك، لضـمان التـوازن الـذي يسـمح بتوافـق املنطقـة العربيـة مـع          

  السياسي الرفيع املستوى، وبالتكامل مع املسارات اإلقليمية األخرى.جدول أعمال املنتدى 
ومثــة تأكيــد ألمهيــة جهوزيــة منظمــات األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة،   - ٤٩
فيها جامعـة الـدول العربيـة يف إطـار مـن الشـراكة والتنسـيق والتعـاون، لتقـدمي الـدعم الفـين             مبا
وكفالــة حســن تنظيمــه بشــكل دوري، واملســامهة يف نقــل صــوت   املــادي ألعمــال املنتــدى  أو

  املنطقة إىل املنتديات الدولية.
ومثة تأكيد أيضا لضرورة إجياد آليات للتنسيق بني منظمات األمم املتحدة واملنظمـات    - ٥٠

اإلقليمية والدولية األخرى واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية يف املنطقـة، لضـمان مسـامهة فعالـة     
تطوير القدرات من خالل إعداد أدلة وأدوات معرفية تتماشـى وخصـائص املنطقـة العربيـة،     يف 

ــدعم املؤسســي ودعــم السياســات وتيســري الشــراكات ودعــم القــدرات اإلحصــائية       ــوفري ال وت
  لبلدان املنطقة.
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  سري اجللسات ومضمون العروض  - ثالثا   
ــام، أربــع جلســات للعــرض  تضــمن املنتــدى، باإلضــافة إىل جلســَتي االفتتــاح     - ٥١ واالختت

  واملناقشة تناولت املواضيع التالية:
  ؛٢٠٣٠عرض خطة التنمية املستدامة لعام   اجللسة األوىل:
  من االلتزام إىل العمل على الصعيد الوطين؛  اجللسة الثانية:
التنميـة  حتديد األولوّيـات والتعامـل مـع التحـّديات اإلقليميـة لتحقيـق أهـداف          اجللسة الثالثة:

  املستدامة؛
  العمل معاً لتحقيق تنمية مستدامة ال تستثين أحداً. - املضي قدماً  اجللسة الرابعة:

  
  اجللسة االفتتاحية    

حتدث يف اجللسة االفتتاحية كل من الدكتورة رميا خلـف، وكيلـة األمـني العـام لألمـم        - ٥٢
ــاء  املتحـــدة واألمينـــة التنفيذيـــة للجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة   لغـــريب آســـيا، والســـيدة هيفـ

غزالة، مساعدة األمني العام جلامعة الدول العربية، والدكتور عماد جنيـب فـاخوري، وزيـر     أبو
  التخطيط والتعاون الدويل يف األردن.  

ــتدامة      -٥٣ ــابع التحـــويلي خلطـــة التنميـــة املسـ ــا خلـــف علـــى الطـ وركـــزت الـــدكتورة رميـ
يق االستدامة. وشـددت علـى ضـرورة التـواؤم بـني      ، واعتربته شرطاً ضرورياً لتحق٢٠٣٠ لعام

اخلطة العاملية والتحديات اليت تواجهها املنطقة وأولوياهتا، ال سيما التـرابط القـوي بـني السـالم     
والفقر والالمساواة والتدهور البيئي عامليـاً ويف املنطقـة العربيـة الـيت تعـاين بشـدة مـن االحـتالل         

من جلوء ونزوح وقتل وتدمري للثـروات وإهـدار للفـرص.     واحلروب والرتاعات، وما ينتج عنها
وأكدت أمهية الشراكة العاملية من أجل حتقيق أهـداف التنميـة املسـتدامة، وأمهيـة الشـراكة بـني       
احلكومات واجملتمع املدين يف املنطقة، ومع القطاع اخلاص، ومسـؤولية األمـم املتحـدة واللجنـة     

  ما هو قائم منها. يف تشجيع إنشاء مساحات احلوار وتفعيل
وتطرقت السيدة هيفاء أبو غزالة إىل مسار التحضريات العربية خلطة التنميـة املسـتدامة     - ٥٤

يف الســنوات الســابقة، ال ســيما األنشــطة الــيت نظمتــها أو شــاركت فيهــا جامعــة   ٢٠٣٠لعــام 
 حتقيـق  الدول العربية علـى املسـتوى الـوزاري ومسـتويات أخـرى، وإىل اإلجنـازات املتفاوتـة يف       

ــة العــرب ناقشــوا يف        ــة. وأشــارت إىل أن وزراء الشــؤون االجتماعي ــداف اإلمنائيــة لأللفي األه
، املكــوِّن االجتمــاعي يف خطــة   ٢٠١٦اجتمــاعهم الــذي انعقــد يف القــاهرة يف نيســان/أبريل     

، واختـذوا قـراراً بـإطالق مبـادرة العقـد العـريب ملنظمـات اجملتمـع         ٢٠٣٠التنميـة املسـتدامة لعـام    
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دين، الذي ترى فيها جامعة الدول العربية فرصة مـن أجـل دفـع الشـراكة بـني اجملتمـع املـدين        امل
  واحلكومات العربية إىل مستوى أعلى.

وأكــد الــدكتور عمــاد فــاخوري أمهيــة املنتــدى العــريب اإلقليمــي للتنميــة املســتدامة يف     - ٥٥
الــيت تــبين علــى مــا متّ إجنــازه دوليــاً   مواكبــة املنطقــة العربيــة للمرحلــة اإلمنائيــة العامليــة اجلديــدة   

ــة. وأشــار إىل أن ذلــك يتطلــب      ــة والبيئي ــاً يف اجملــاالت االقتصــادية واالجتماعي ــاً ووطني وإقليمي
ــة          ــريب للتنمي ــتراتيجي الع ــار االس ــتند اىل اإلط ــذ تس ــة التنفي ــة لعملي ــق عربي ــة طري وضــع خارط

أى أن فــرص التعــاون بــني البلــدان  املســتدامة واألولوّيــات والتحــّديات اإلقليميــة والوطنيــة. ور 
العربية تنبـع مـن اإلميـان مببـدأ املشـاركة الفاعلـة مـا بـني احلكومـات والقطـاعني العـام واخلـاص             
  ومنظمات اجملتمع املدين. وركز على أمهية الرصد والتقييم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

  
  ٢٠٣٠اجللسة األوىل: عرض خطة التنمية املستدامة لعام     

، بســياقها ٢٠٣٠كــان اهلــدف مــن هــذه اجللســة عــرض خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   - ٥٦
ومكوناهتا بشكل عام، مث عرض جتارب وطنية من املغرب والسـودان، ومنـوذجني عـن التـرابط     
  بني مكونات اخلطة، األول عن الترابط بني الفقر والنمو والتشغيل، والثاين عن املكوِّن البيئي.

اجللسة السيد أمحد القطارنة، أمـني عـام وزارة البيئـة يف األردن. وحتـدث فيهـا      وترأس   - ٥٧
كل مـن السـيدة ُرىل جمـدالين، مـديرة شـعبة سياسـات التنميـة املسـتدامة يف اللجنـة االقتصـادية           
واالجتماعية لغريب آسيا؛ والسيد مصطفى عبدلّي من املفوّضـية السـامية للتخطـيط يف املغـرب؛     

نــا حممــد العــوض، أمــني عــام اجمللــس القــومي للتخطــيط االســتراتيجي يف   والســيد عبــاس كوري
وزارة شؤون رئاسـة اجلمهوريـة يف السـودان؛ والسـيد خالـد أبـو إمساعيـل، رئـيس قسـم الفقـر           
وسياسات التنمية يف اللجنة؛ والسيدة ميالين هتشنسن، منسقة التنمية اإلقليميـة لربنـامج األمـم    

  مي لغرب آسيا.املتحدة للبيئة/املكتب اإلقلي
وقدمت السيدة روال جمدالين العرض الرئيسي حـول املسـارات الـيت أدت إىل االتفـاق       - ٥٨

ــى خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام      . واستعرضـــت مكوناهتـــا األربعـــة (اإلعـــالن،    ٢٠٣٠علـ
واألهــداف، ووســائل التنفيــذ، واملتابعــة واالســتعراض)، مشــدِّدة علــى وحــدة هــذه املكونــات    

غفــال أّي منــها وعلــى التــرابط بــني أهــداف التنميــة املســتدامة. مث عرضــت أبــرز وعــدم جــواز إ
التحديات الـيت تواجـه مسـار التنميـة املسـتدامة يف العـامل العـريب وأكـدت علـى دور اللجنـة يف           

  دعم هذا املسار.
وعرض السيد مصـطفى عبـديل جتربـة املغـرب يف هـذا اجملـال، فتحـدث عـن اخلطـوات            - ٥٩

حلكومة املغربية أثناء حتضري تقريرها الطوعي الذي سـيقدم هـذه السـنة إىل املنتـدى     اليت اختذهتا ا
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السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة. وشرح العملية التشاورية الـيت اتبعهـا املغـرب    
. وتقضي هـذه املنهجيـة بتجميـع    ٢٠٣٠لوضع منهجية التعامل مع خطة التنمية املستدامة لعام 

ف والغايات وفق اجملاالت اخلمسة اليت تضمنتها ديباجة اخلطة، أي اإلنسان والكوكـب  األهدا
واالزدهار والسـلم والشـراكة، وإعـادة توزيـع األهـداف والغايـات مـن منظـور القـيم الرئيسـية           
للخطة. وأضاف أن املغرب قام مبسـح كـل السياسـات القطاعيـة الـيت يعتمـدها ومطابقتـها مـع         

  وذلك حتضرياً للمرحلة التالية من إدماج اخلطة يف التخطيط الوطين. ،٢٠٣٠حماور خطة عام 
وحتدث السيد عباس كورينا حممد العـوض عـن التجربـة السـودانية فقـال إن السـودان         - ٦٠

بوصـفهما   ٢٠٦٣واخلطـة األفريقيـة املشـتركة لعـام      ٢٠٣٠يعترب خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    
ــة  ــاء عليــه، اتبــع الســودان آليــات التخطــيط الــوطين    إطــارين مــرجعيني للسياســات اإلمنائي . وبن

املعمول هبا مع حتقيق املواءمة بـني خطـة التنميـة الوطنيـة السـودانية وهـذين اإلطـارين، وعـرض         
املبــادئ الناظمــة لتحديــد األولويــات الوطنيــة، كمــا أوضــح أن الســودان اختــذ خطــوات عمليــة 

ــة الـــيت ســـ    ــية الوطنيـ ــر املؤسسـ ــان واألطـ ــكيل اللجـ ــتدامة   لتشـ ــة املسـ ــة التنميـ ــل خطـ تتابع عمـ
  وطنياً على كل املستويات.   ٢٠٣٠  لعام
وقدم السيد خالد أبـو إمساعيـل مثـاالً عمليـاً علـى التـرابط بـني مكافحـة الفقـر والنمـو             - ٦١

االقتصادي وفرص العمـل يف املنطقـة العربيـة، موضـحاً الـدورة احلميـدة الـيت تنـتج عـن مراعـاة           
للتحديات الرئيسية يف املنطقة العربية اليت تعاين من معدالت بطالة عاليـة  هذا الترابط ومالءمته 

وضــعف املشــاركة االقتصــادية وتــرّدي شــروط العمــل الالئــق، ال ســيما وأن معــدالت الفقــر     
تتراجــع خــالل العقــدين األخرييــن يف معظــم الــدول العربيــة. وبــيَّن الســيد أبــو إمساعيــل أن      مل

يف املائـة، وتسـجل البطالـة أعلـى      ٢٠ىن) يف املنطقة يبلغ حـوايل  متوسط نسبة الفقر (اخلط األد
يف املائـة يف صـفوف الشـباب، وال تتجـاوز      ٤٠يف املائة وتصل إىل  ١٢النسب يف العامل وتبلغ 

يف املائـة وهـي النسـبة األدىن عامليـاً. وأشـار إىل أن       ٢١حصة املرأة من القوى العاملة ما نسبته 
عـاة التـرابط بـني خمتلـف األهـداف والغايـات واألبعـاد، كانـت مـن          جتزئة التدخالت وعـدم مرا 

  أسباب القصور يف حتقيق النتائج املرجوة يف املرحلة السابقة.
وتناولــــت الســــيدة مــــيالين هتشنســــن املكــــوِّن البيئــــي يف خطــــة التنميــــة املســــتدامة   - ٦٢
تــرابط اهلــدف ، وبّينــت مــدى التــرابط بــني أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل  ٢٠٣٠ لعــام

هدفاً آخرا، على سـبيل املثـال؛ وأكـدت إمكانيـة      ١٢املتعلق باالستهالك واإلنتاج املستدام مع 
معاجلة قضايا األمن الغذائي بإشكالياهتا املتشّعبة واملتمثلـة يف اسـتمرار اجلـوع رغـم تـوفر غـذاء       

طبيعيـة وفقـد األغذيـة    يكفي اجلميع، وتذبذب أسعار املواد الغذائية، وزيادة استهالك املـوارد ال 
وهـــدرها، وذلـــك مـــن خـــالل إجيـــاد حلـــول مترابطـــة. كمـــا أشـــارت الســـيدة هتشنســـن إىل  
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عـد االقتصـادي علـى حسـاب األبعـاد      التحّديات املتمثلة يف نزعـة صـانعي القـرار إىل تـرجيح البُ    
األخرى للتنمية املستدامة، والنظر إىل قضايا محاية البيئة كعـبء مكلـف ولـيس كفرصـة جيـب      

تنامها، واعتبار األمن والسالم من القضايا املنفصلة عن التنمية. وحتـدثت عـن ُسـبل إحـداث     اغ
التغــيري الــالزم لتحقيــق التحــول باجتــاه تنميــة حقيقيــة مســتدامة، ومنــها اعتمــاد النــهج املتكامــل 
واملتــوازن للتنميــة املســتدامة، وتغــيري األفكــار الســائدة، وتــذليل العقبــات املؤسســية الــيت تعــزز    
الرتعــة القطاعيــة علــى حســاب التكامــل، وتعزيــز التــآزر بــني آليــات التمويــل املتنّوعــة واملتاحــة 

  لألهداف املختلفة للتنمية املستدامة، وإقامة الشراكات، ووضع االستراتيجيات املبتكرة.
  

  اجللسة الثانية: التخطيط والتنفيذ على املستوى الوطين    
ترأس اجللسة الثانية السفري جمدي راضي، ممثل وزارة اخلارجية املصـرية، وحتـدث فيهـا      - ٦٣

كل من السيدة نتايل بوشـي، رئيسـة فريـق النمـو الشـامل والتنميـة املسـتدامة يف برنـامج األمـم          
املتحدة اإلمنائي/املركز اإلقليمي للدول العربية؛ والسيد أديـب نعمـة، املستشـار اإلقليمـي لـدى      

؛ ٢٠٣٠االقتصـــادية واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا املعـــين خبطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  اللجنـــة
لؤي شبانة، املدير اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان؛ والدكتورة هنال املغربـل،   والسيد

نائبة وزير التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري يف مصر؛ والسـيدة عنايـة زيـدان، مـن اجلهـاز      
لإلحصاء الفلسـطيين؛ والسـيد زيـاد عبيـدات، مـدير خطـط وبـرامج التنميـة يف وزارة         املركزي 

  التخطيط والتعاون الدويل يف األردن.
وعرضت السيدة نتايل بوشـي األدوات املسـاعدة علـى إدمـاج خطـة التنميـة املسـتدامة          - ٦٤

ــام  ــة األ      ٢٠٣٠لع ــا جمموع ــيت طورهت ــة. واستعرضــت بعــض األدوات ال ــم يف اخلطــط الوطني م
ــة لفــرق األمــم        ــائي، ال ســيما املــذكرة التوجيهي ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــة وبرن املتحــدة للتنمي
املتحدة العاملة على املستوى الوطين والـيت تتـبىن منهجيـة ثالثيـة اخلطـوات: اإلدمـاج، وتسـريع        
ــة خمتصــرة حبســب األهــداف أعــدها      ــذ، ودعــم السياســات، باإلضــافة إىل أوراق توجيهي التنفي

  ج األمم املتحدة اإلمنائي.  برنام
وقدم السيد أديب نعمه مقارنة بني األهداف اإلمنائية لأللفية وخطـة التنميـة املسـتدامة      - ٦٥

أكثــر صــعوبة مــن األهــداف   ٢٠٣٠مشــرياً إىل أن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   ٢٠٣٠لعــام 
ابع الكلـي خلطـة التنميـة    اإلمنائية لأللفية وتتم يف ظروف دولية أكثر تعقيداً. مث حتـدث عـن الطـ   

وعدم قابليتها للتجزئـة؛ واالتسـاق بـني أبعـاد التنميـة البشـرية املسـتدامة         ٢٠٣٠املستدامة لعام 
اخلمســة االقتصــادي واالجتمــاعي والبيئــي والسياســي والثقــايف مــن جهــة، واخلطــة العامليــة          

هـة ثالثـة.   وخصائص املنطقة واألهداف الوطنيـة مـن جهـة أخـرى، والغايـات والوسـائل مـن ج       
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وعــرض منوذجــاً ملنهجيــة تفكيــك األهــداف وجتميعهــا يف ســياق عمليــة التكييــف الــوطين مــع    
  االلتزام بالتكامل والترابط.

وحتدث السيد لؤي شـبانة عـن أولويـة القضـايا السـكانية يف البلـدان العربيـة، ال سـيما           - ٦٦
البلـدان يف املراحـل   ن معظـم  أقضايا الشباب الذين يشكلون نسبة كـبرية مـن السـكان، حيـث     

األوىل مــن التحــول الــدميغرايف أو يف املراحــل الــيت تســبقه مباشــرة. وركــز الســيد شــبانة علــى     
التحـديات اجلسـيمة الـيت تشــهدها املنطقـة مثـل اللجـوء والــرتوح بسـبب احلـروب والرتاعــات،         

مــن  واهلجــرة بوجهاهتــا املختلفــة ســعياً وراء فــرص العمــل وحيــاة أفضــل، مبــا يف ذلــك اهلجــرة  
األريــاف إىل املــدن. وشــدد علــى الــديناميات الســكانية وتفاعلــها مــع الــديناميات االقتصــادية    
واالجتماعية، األمر الذي ميكن أن يـؤدي إمـا إىل حتسـن فـرص حتقيـق التنميـة إذا مـا اعُتمـدت         
ــادة الالمســاواة والتفــاوت يف حــال مل تعــالَج القضــايا      السياســات املالئمــة، أو العكــس أي زي

    نية.السكا
ــة مصــر        - ٦٧ ــة املصــرية يف التخطــيط وصــياغة رؤي ــل التجرب وعرضــت الســيدة هنــال املغرب
. وأوضـحت أن مصـر بـدأت    ٢٠٣٠ومواءمتها مـع خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       ٢٠٣٠ لعام

منــذ ثــالث ســنوات، أي قبــل اعتمــاد  ٢٠٣٠العمــل علــى صــياغة خطــة التنميــة الوطنيــة لعــام  
، وذلك باتباع آليات التخطـيط الـوطين، واالسـتناد    ٢٠٣٠ستدامة لعام اخلطة العاملية للتنمية امل

إىل قاعـــدة معلومـــات وطنيـــة وإجـــراء عمليـــة تشـــاور شـــاركت فيهـــا كـــل الـــوزارات املعنيـــة 
والشركاء واخلرباء، وهـي خطـة مكتملـة العناصـر، مبـا يف ذلـك األهـداف واإلجنـازات الكميـة          

يف  ٢٠٣٠اعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  واملؤشــرات وآليــات الرصــد واملتابعــة. وعنــد  
، عمـدت احلكومـة املصـرية إىل مواءمـة األهـداف والغايـات الوطنيـة مـع         ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 

األهداف والغايات العاملية، وعززت مسـار التخطـيط الـوطين بتوسـيع عمليـة التشـاور يف اجتـاه        
  بني اخلطتني العاملية والوطنية. املواءمة
الســـيدة عنايـــة زيـــدان إىل معضـــلة عـــدم تـــوفّر البيانـــات وُســـبل معاجلتـــها   وتطّرقـــت  - ٦٨

والتوجهات املستقبلية وآليات املتابعـة. وشـددت علـى أمهيـة تكييـف املؤشـرات علـى مسـتوى         
املنطقة العربية ضمن السياق العاملي للمؤشرات وكذلك حتديد أولويات كل دولة علـى حـدة.   

بــني صــانعي القــرار واألجهــزة اإلحصــائية عنــد حتديــد  وأشــارت إىل وجــود فجــوة يف العالقــة  
األولويــات، وضــعف يف التعــاون والتنســـيق والشــراكة احلقيقيــة مـــع كافــة الشــركاء لتـــوفري        
البيانــات، وعــدم التــزام اجلهــات املختلفــة املنتجــة للبيانــات باملعــايري والتصــنيفات والتعريفــات    

  ؤشرات على بعض الدول.الدولية املعتمدة، إضافة إىل عدم انطباق بعض امل
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ــة فقــال إن خطــة األردن لعــام      - ٦٩ ــاد عبيــدات التجربــة األردني  ٢٠٢٥وعــرض الســيد زي
تعتمد على رؤية بعيدة املدى هلا طابع عام ومرن، تقترن خبطط إمنائية تنفيذية لـثالث سـنوات.   

ــة فيهــا       ــة املمهــدة إلدمــاج األهــداف العاملي ــة واملواءم ــة املقارن ــاً عملي مــع مراعــاة  وجتــري حالي
األولويات الوطنية ومبساعدة الوزارات املعنية والشركاء اآلخرين. وأشار إىل أن هـذه املنهجيـة   
حتقق ترابطاً أوضح بني األهداف والغايات املطلوب بلوغها وامليزانيات العامة، مما يعـزز فـرص   

إىل تـوفريه مـن   النجاح يف حتقيقها، إضافة إىل تبيان مواقع النقص يف التمويل مـن أجـل السـعي    
مصادر أخرى، مبا يف ذلك املساعدات الدوليـة. وأشـار إىل أن اخلطـط التنفيذيـة تتضـمن أيضـاً       

  مكوناً هاماً يتمثل يف التوعية والتواصل مع الناس.
  

  اجللسة الثالثة: حتّديات التنمية على املستوى اإلقليمي    
ضاء بشأن األولويات اإلقليميـة  ُخصصت اجللسة الثالثة ملناقشة موّجهة مع الدول األع  - ٧٠

ــة املســتدامة، ودور الشــراكة        ــق التنمي ــى حتقي ــا عل ــة، وتأثريه ــة العربي والقضــايا اخلاصــة باملنطق
  ستدامة ويف املتابعة واالستعراض.والتعاون بني دول املنطقة يف تنفيذ أهداف التنمية امل

نفيذيـة للجنـة االقتصـادية    وترأس اجللسـة الـدكتور عبـداهللا الـدردري، نائـب األمينـة الت        - ٧١
واالجتماعية لغريب آسيا لشؤون الربامج. وتعاقب على التحـدث فيهـا السـيدة رمي النجـداوي،     
رئيســة قســم سياســات الغــذاء والبيئــة يف اللجنــة، والســيد فــاتح عــزام، مــدير معهــد األصــفري  

الصـمد، املـدير    للمجتمع املدين واملواطنة يف اجلامعـة األمريكيـة يف بـريوت، والسـيد زيـاد عبـد      
  التنفيذي لشبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنية بالتنمية.  

وعرضت السيدة رمي النجداوي أبرز النتائج اليت خلص إليها العـدد األول مـن التقريـر      - ٧٢
العريب للتنمية املسـتدامة، ومنـها ازديـاد معـدالت الفقـر، وضـعف أنظمـة احلمايـة االجتماعيـة،          

وفرة الغـذاء بسـبب تقّيـد اإلنتـاج الغـذائي بنـدرة امليـاه وتـدهور نوعيـة األراضـي.            والتراجع يف
وتطرقت إىل مواضيع حيوية أخـرى مـؤثرة يف املنطقـة العربيـة كـالعنف وعـدم االسـتقرار ومهـا         
مــن أكــرب العقبــات الــيت حتــول دون حتقيــق التنميــة املســتدامة حيــث ُســجل وجــود حــوايل            

ــ ١٥ مليــون الجــئ و ١١ . وأكــدت ضــرورة ٢٠١٤ازح يف املنطقــة العربيــة يف عــام  مليــون ن
تنــاول هــذه القضــايا مــن منظــور احتــرام كرامــة اإلنســان ورفاهــه، وتــأمني جمتمعــات مســتدامة 
ومنيعــة، وحتقيــق الســالم. كمــا أكــدت أمهيــة العمــل اإلقليمــي لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة   

ْوكمـة الرشـيدة وتعزيـز الشـفافية واملسـاءلة      يف املنطقة العربية، وضرورة إرسـاء احلَ  ٢٠٣٠ لعام
ــة التحــّديات املتجــذّرة يف ضــعف املؤّسســات.         ــة ملواجه ــانون واملشــاركة اجملتمعي ــيادة الق وس

أشــارت إىل حتمّيــة التخطــيط املتكامــل وحتســني آليــات التنســيق واســتخدام األدوات         كمــا
ذلك املواءمـة بـني التمويـل    احلديثة لدعم القرار كالنمذجة والربط بني العلـم والسياسـات، وكـ   
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واحتياجات التنمية املستدامة، وحتسني القدرة على مجـع البيانـات ومعاجلتـها مـن أجـل صـياغة       
سياسـات فاعلـة مسـتندة إىل األدلّـة. وشـّددت علـى ضـرورة بنـاء القـدرات البشـرية، وحتســني           

القطـاعني العـام   البحث والتطوير، وتضافر جهود كافة الشـركاء العـاملني يف جمـال التنميـة مـن      
واخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين واألوساط األكادمييـة ووسـائل اإلعـالم وعـدم انتقـاص دور      

  أيٍّ منهم.
وحتدث السيد فاتح عزام فأشار إىل ضرورة اعتماد منظور احلقـوق يف كـل مـا يتصـل       - ٧٣

يـات الدوليـة اخلاصـة    باخلطط اإلمنائية العاملية والوطنية. وأكد أنه ال يكفي التوقيـع علـى االتفاق  
حبقوق اإلنسان، وهو أمر قامت به معظم الدول العربية، بل ينبغـي االلتـزام الفعلـي بـذلك مـن      
خــالل مراجعــة التشــريعات الوطنيــة ومواءمتــها مــع منظومــة حقــوق اإلنســان. وأشــار إىل أن    

ــة ويف صــنع السياســات يف املنطقــة العرب    ــة اإلمنائي ــزال مشــاركة اجملتمــع املــدين يف العملي ــة ال ت ي
ضعيفة وطنياً وإقليمياً مؤكداً احلاجة إىل توسيع نطاق هذه املشاركة وإضفاء الطـابع املؤسسـي   
  عليها يف املؤسسات اإلقليمية والوطنية من أجل زيادة فرص حتقيق أهداف التنمية املستدامة.  

مسـار  وتناول السـيد زيـاد عبـد الصـمد مسـامهات منظمـات اجملتمـع املـدين العـريب يف            -٧٤
إقليميـاً ودوليـاً، وأشـار إىل أن اجملتمـع املـدين يـدعو        ٢٠١٥التحضري خلطة التنمية ملا بعـد عـام   

إىل اعتماد منوذج إمنائي جديد على الصعيد العـاملي، يأخـذ بعـني االعتبـار معاجلـة االخـتالالت       
اصــل يف اهليكليــة يف االقتصــاد العــاملي الــيت تولــد الالمســاواة. وحتــدث عــن التقــدم اجلزئــي احل   

يتعلــق بالشــراكة بــني احلكومــات واجملتمــع املــدين، معتــرباً أن مبــادرة جامعــة الــدول العربيــة  مــا
الداعية إىل تنظيم العقد العريب ملنظمات اجملتمع املدين خطوة إجيابية جيـب البنـاء عليهـا. وشـدد     

ّيــز الــوطين علـى أمهيــة التــزام القطــاع اخلــاص مبنظومــة حقــوق اإلنســان، وعلــى أمهيــة محايــة احل 
لصناعة السياسات من خالل تضامن كـل أطـراف التنميـة الوطنيـة، علـى أن تلتـزم احلكومـات        
ــات الســكانية.         ــاة مصــاحل خمتلــف الفئ ــيح مراع ــة تشــاركية تت ــة بطريق بصــياغة اخلطــط اإلمنائي

مــن أهـداف التنميــة املسـتدامة للمنطقـة العربيــة ألنـه يتعلــق      ١٦شـدد علــى أمهيـة اهلـدف     كمـا 
  واحلوكمة، وأمهية إصالح السياسات الضريبية من أجل احلد من الالمساواة.بالسلم 

ــة       - ٧٥ وُعرضــت خــالل هــذه اجللســة نتــائج املســارات الســابقة ذات الصــلة باخلطــة العاملي
  للتنمية املستدامة على النحو التايل:

 ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٧-٦نتــائج املــؤمتر الــوزاري الــذي عقــد يف القــاهرة يف   (أ)  
ــة املســتدامة لعــام    بشــأن ــذ خطــة التنمي ــة   ٢٠٣٠تنفي ــدول العربي ــة،   -يف ال األبعــاد االجتماعي

وعرضــتها معــايل الســيدة غــادة وايل، وزيــرة التضــامن االجتمــاعي يف مصــر ورئيســة املكتــب     
  التنفيذي جمللس وزراء الشؤون االجتماعية العرب؛
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 ٢٠١٦ســتدامة لعــام نتــائج االجتمــاع التحضــريي للمنتــدى العــريب للتنميــة امل  (ب)  
 نيســــان/ ١٤والــــدورة الثانيــــة جلمعيــــة األمــــم املتحــــدة للبيئــــة الــــذي عقــــد يف بــــريوت يف 

، وعرضتها معايل السـيدة عدالـة األتـرية، رئيسـة سـلطة جـودة البيئـة يف فلسـطني         ٢٠١٦ أبريل
  وممثلة جملس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة؛

فين العريب املعين باملؤشرات السـكانية يف أهـداف   نتائج اجتماع فريق العمل ال  (ج)  
، وأوجزهتـــــا ٢٠١٦أيار/مـــــايو  ١٢-١١التنميـــــة املســـــتدامة الـــــذي عقـــــد يف القـــــاهرة يف 

إخالص عرنكي، مساعدة املدير العام لدائرة اإلحصاءات العامة يف األردن والعضـو يف   السيدة
  هداف التنمية املستدامة؛فريق العمل الفين العريب املعين باملؤشرات السكانية يف أ

حملة عن املسارات اإلقليمية املعنية بدور اجملتمع املدين مبا يف ذلك نتـائج املـؤمتر     (د)  
الـذي عقـد يف الدوحـة     ٢٠٣٠العريب املعين بدور اجملتمع املدين يف خطة التنمية املستدامة لعـام  

  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢١-٢٠يف 
  

  العمل معاً لتحقيق تنمية مستدامة ال تستثين أحداً - اجللسة الرابعة: املضي قدماً     
ترأس اجللسـة السـيد لـؤي شـبانة، املـدير اإلقليمـي لصـندوق األمـم املتحـدة للسـكان،             - ٧٦

وتعاقب على التحـدث فيهـا السـيدة نـدى العجيـزي، مـديرة إدارة التنميـة املسـتدامة والتعـاون          
لقـري، رئيسـة قسـم السياسـات السـكانية يف      الدويل يف جامعة الدول العربية، والسيدة كرميـة ا 

يف اللجنـــة  ٢٠٣٠إدارة التنميـــة االجتماعيـــة ورئيســـة وحـــدة خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام  
  االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا.  

وتناولت السيدة ندى العجيزي التحديات الـيت تواجـه املنطقـة العربيـة وتعرقـل املسـار         - ٧٧
ــدان،  ــائي يف عــدة بل ــة      اإلمن ــذ خطــة التنمي ــة يف تنفي ــدول العربي ــة ال ــة جلامع ــة العام ودور األمان

. وأشارت إىل ضرورة دعم اجلهود العربية يف جمال التنمية ووضـع رؤيـة   ٢٠٣٠املستدامة لعام 
عربيــة موحــدة بشــأن تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة عــن طريــق تعزيــز التعــاون مــع اجلهــات  

ابياً على املواطن ويسهم يف رفع مستوى معيشته. كما أكـدت  العربية والدولية، مبا ينعكس إجي
ــاع اخلــاص كشــركاء           ــدين والقط ــع امل ــات اجملتم ــع منظم ــة التواصــل م ــزي أمهي ــيدة العجي الس
أساســيني يف عمليــة التنميــة. ولفتــت إىل أن األمانــة العامــة جلامعــة الــدول العربيــة بــادرت إىل     

ويل لالسـتجابة الحتياجـات البلـدان العربيـة وتعزيـز      إنشاء إدارة التنمية املسـتدامة والتعـاون الـد   
  التعاون مع املنظمات اإلقليمية والدولية.

ــا         - ٧٨ ــة واالســتعراض بأبعاده ــة املتابع ــري عرضــاً حــول عملي ــة الق ــدمت الســيدة كرمي وق
الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة، مــع التركيــز علــى مبــادئ امللكيــة الوطنيــة والشــمولية واألســلوب 
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ــة وإعــداد       التشــاركي ــات إجــراء االستعراضــات الوطني ــى آلي ــائج، وعل ــق النت والشــفافية وحتقي
التقــارير املواضــيعية واإلقليميــة. وتطرقــت إىل دور املنتــدى العــريب اإلقليمــي للتنميــة املســتدامة   
كمنرب إقليمي يتيح احلوار بني خمتلف اجلهات املعنية ويساهم يف اتساق السياسـات واملقاربـات   

. وأكــدت الســيدة القــري أمهيــة املتابعــة  ٢٠٣٠لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  اإلقليميــة 
واالستعراض يف نشر التوعيـة واملناصـرة وتبـادل اخلـربات والتحفيـز علـى العمـل اجلـدي لتـوفري          
البيانــات وحتســني نوعيتــها وحتليــل التقــدم احملــرز لتقيــيم اإلجنــازات وحتديــد املعوقــات وتســريع  

حملــة عــن املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى املعــين بالتنميــة املســتدامة، الــذي   التنفيــذ. وقــدمت
وسـتقدم فيـه نتـائج وتوصـيات املنتـديات اإلقليميـة،        ٢٠١٦ هيوليـ سيعقد يف نيويـورك يف متوز/ 

  .٢٠١٦فيها الرسائل الرئيسية الصادرة عن املنتدى العريب اإلقليمي للتنمية املستدامة لعام   مبا
  

  تامية: عرض الرسائل الرئيسيةاجللسة اخل    
بعـــرض  ٢٠١٦اخُتتمـــت أعمـــال املنتـــدى العـــريب اإلقليمـــي للتنميـــة املســـتدامة لعـــام   - ٧٩

الرسائل اليت توصل إليها املنتدى واليت تبني وجهات نظر وخربات املشاركني فيه ومـا عرضـوه   
شاركون علـى هـذه   من إجنازات حققتها دول املنطقة وحتّديات ال تزال تواجهها. وقد وافق امل

الرسائل مبجملها وهي ُمدرجة يف هذا التقرير حول املنتدى العـريب اإلقليمـي للتنميـة املسـتدامة     
سـتدامة، الـذي   الذي يقدم إىل املنتدى السياسي الرفيـع املسـتوى املعـين بالتنميـة امل     ٢٠١٦لعام 

  ُيعقد يف نيويورك.
    

  املشاركون  - ثالثاً  
مشاركاً رفيع املسـتوى، مبـن فـيهم ممثلـون عـن اجلهـات املنظمـة،         ١٥١حضر املنتدى   - ٨٠

أي اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، وجامعة الدول العربية، وبرنامج األمم املتحـدة  
للبيئة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وآليـة التنسـيق اإلقليمـي، ووزارة التخطـيط والتعـاون      

ــون  ــدويل يف األردن، وممثل عــن احلكومــات، وهيئــات األمــم املتحــدة وبراجمهــا، واملنظمــات     ال
الدولية، والقطاع اخلاص، واجملموعات الرئيسية واجلهات اإلقليمية املعنية بالتنمية املسـتدامة يف  

  املنطقة العربية، وعدد من الربملانيني العرب.
يف اللجنـة   مندوباً عن ست عشرة دولة عربية، مخسة عشرة منـها أعضـاء   ٥٣وشارك   - ٨١

ــونس،      ــرين، وتـ ــدة، والبحـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــي: األردن، واإلمـ ــر، وهـ ــافة إىل اجلزائـ باإلضـ
واجلمهورية العربية السـورية، والسـودان، والعـراق، ودولـة فلسـطني، وقطـر، ولبنـان، ومصـر،         
واملغرب، واململكة العربية السعودية، وموريتانيا، واليمن. وقد جـاؤوا مـن وزارات متخصصـة    
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ة كوزارات التخطيط اإلمنائي واالقتصادي، والشؤون اخلارجية والتعـاون الـدويل، والتنميـة    عد
االجتماعية والعمل، والتنمية احملليـة، والتنميـة اإلداريـة، واملاليـة، والتجـارة، والصـحة، والبيئـة،        

  وعدد من أجهزة اإلحصاء املركزي واملصارف املركزية.
ممــثالً عــن املنظمــات   ٢٠ سســات األمــم املتحــدة، وممــثالً عــن مؤ ٤٢وشــارك أيضــاً   - ٨٢

ممثالً عن اجملموعات الرئيسية ومـن ضـمنها شـبكة املنظمـات العربيـة       ٢٢ اإلقليمية والدولية، و
ــري احلكوميــة للتنميــة، واملنتــدى العــريب للبيئــة والتنميــة، والشــبكة العربيــة اإلقليميــة للبيئــة           غ

كــز دراســات الوحــدة العربيــة، ومعهــد األصــفري      والتنميــة، والعربيــة حلمايــة الطبيعــة، ومر   
للمجتمع املدين واملواطنة، ومجعية البحرين النسائية للتنميـة اإلنسـانية، واجمللـس األردين لألبنيـة     
ــة،        ــة املزارع ــرأة العربي ــات املنتجات/شــبكة امل ــوعي للمزارعــات األردني اخلضــراء، واالحتــاد الن

ألرض واإلنسان لـدعم التنميـة، وعـدد مـن املشـاركني      ومجعية أصدقاء البيئة األردنية، ومجعية ا
  من القطاع اخلاص.

ومشــل متثيــل األمــم املتحــدة معظــم اهليئــات األعضــاء يف آليــة التنســيق اإلقليمــي، وهــي   - ٨٣
منظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة الصــحة العامليــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وهيئــة  

اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)، ومنظمـة األمـم   األمم املتحدة للمساواة بني 
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة،     
ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية، ومكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر الكـوارث،         

ــم املتحــدة ال   ــم املتحــدة للمســتوطنات      ومفّوضــية األم ــامج األم ــوق اإلنســان، وبرن ســامية حلق
البشرية، وبرنامج األغذيـة العـاملي، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املشـاريع، ومركـز األمـم          
املتحدة لإلعالم، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة لألمـم املتحـدة، باإلضـافة إىل ممـثلَني      

  عن املنظمة الدولية للهجرة.
ومن بني املنظمات اإلقليمية املشاركة، منظمة العمل العربية، واملنظمـة العربيـة للتربيـة      - ٨٤

والثقافــة والعلــوم، واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة املــرأة العربيــة، وجملــس الوحــدة  
ــرأة العربيــ       ــدريب والبحــوث اإلحصــائية، ومركــز امل ــريب للت ــة، واملعهــد الع ة االقتصــادية العربي

للتدريب والبحـوث (كـوثر)، والصـندوق السـعودي للتنميـة. أمـا املنظمـات الدوليـة املشـاركة          
فهـي املركــز الـدويل للبحــوث الزراعيــة يف املنـاطق اجلافــة، ومنظمــة الشـفافية الدوليــة، واملعهــد     

  العاملي للنمو األخضر، واملعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، وغريها.
 


