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: إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية  
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 : ميّسر الجلسة

 

 مدير شعبة تو،يالسيد فريديريكو ن •
اللجنة االقتصادية ، االجتماعيةالتنمية 

 إلسكوا()ا واالجتماعية لغربي آسيا
 
 

 المتحّدثون:
 

برامج، المسؤولة  السيدة سهى فاروق، •
حدة للمستوطنات المت  برنامج األمم 
 ( البشرية )الموئل

 

أستاذة في الدراسات  السيدة منى حرب، •
األميركية الجامعة  ،الحضرية والسياسة

 في بيروت 
 

بلدديات  اتحادرئيس  السيد محمد سعدي ة، •
 نظمدةبم الضن ية )لبنان( ورئيس مشدار 

فرع  ،المحلية المتحدة والحكومات المدن
 سياآ وسط وغربلشرق األا

 

منسقة المنتدى  السي دة فردوس أوسيدهم، •
 نظمددددددة، مالعددددددالمي للمدددددددن الوسدددددديطة

 المحلية المتحدة والحكومات المدن
 

 
 معلومات أساسية

 

في المائة تقريباً من أهداف التنمية المستدامة إشرا  الجهات  65يتطلب التنفيذ الكامل لنسبة 

في المائة من السكان في المدن. وقد  58الفاعلة المحلية. وفي المنطقة العربية، يعيش 

أسهمت السياسات، التي تُدار على المستوى المركزي، في تعميق التفاوت بين المدن 
واألقاليم في البلدان العربية من خالل حصر األنشطة الصناعية وفرص العمل في العواصم 

كسر العزلة والجمع  والمدن الساحلية بينما تُغفَل المدن الثانوية في الداخل. ومن الضروري
بين جميع مستويات الحكومة في سبيل تحقيق االستدامة. ومن خالل التنسيق األفقي 
والعمودي بين الحكومات الوطنية والمحلية، يمكن اإلسراع في تنفيذ أهداف التنمية 

 المستدامة على نحو متوازن في المنطقة العربية.
 

 أهداف الجلسة

 

دن والحكومات المحلية ليس في تنفيذ أهداف التنمية التأكيد على الدور الهام للم •
المستدامة فحسب بل في صنع السياسات القادرة على توجيه التغيير ونشر الشعور 

 أفراد المجتمع؛بين  2030بملكية خطة عام 

تحديد الثغرات والنظر في التحديات النُظمية في إضفاء الطابع المحلي على  •
 لمنطقة العربية؛أهداف التنمية المستدامة في ا

تقديم لمحة عامة عن جهود الوكاالت الدولية في مساعدة الدول األعضاء على  •
إدماج أهداف التنمية المستدامة في سياساتها على المستوى المحلي، وعلى رصد 

 المتصلة بأهداف التنمية المستدامة. المقاصدالتقدم المحرز في تحقيق 
 

 مواضيع البحث والمناقشة

 

بع المحلي على أهداف التنمية المستدامة هو شرط أساسي في العالم إضفاء الطا •
العربي الذي يتزايد فيه التوسع العمراني. وستُعَرض الممارسات والجهود األولية 
لبناء مدن مستدامة وشاملة ومنيعة من خالل تعزيز اتساق السياسات، ورصد 

 البيانات المحلية، وبناء القدرة على الصمود؛

ئة القائمة، وآليات الحكم، والموارد المتاحة، ومسؤوليات الحكومات تقييم البي •
المحلية وقدراتها في المنطقة العربية، وتحديد الفرص المتاحة لها للتدخل وإجراء 
ما يلزم من إصالحات للتأثير على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المدى 

 الطويل؛

مؤاتية لتنمية مستوطنات بشرية أكثر مناقشة دور المدن المتوسطة بوصفها بيئة  •
ً واستدامةً، وأهمية إدماجها في التخطيط الوطني واإلقليمي لإلسراع في  توازنا

 .تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 

 


