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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 2017المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
 : القضاء على الفقر 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  تفعيل

 عربية متغيّرةوتعزيز االزدهار في منطقة 
 2017أيار/مايو  5-3 ،الرباط

 مذكرة توضيحية
 

 منتدى العربي للتنمية المستدامةال خلفية  -أوالا 

 

اآللية الرئيستتتتتتية اة ليمية لديذ ونتيب ة تابعة ةا تتتتتتتعراة   ة التنمية هو المنتدى العربي للتنمية المستتتتتتتدا ة 

 في الو ت ذاوه، يروبط إ ليمي  تتتتتتيا  في عقالمنتدى البي يهبا ة. (1)في المن قة العربية 2030لعام المستتتتتتتدا ة 

توى ى المنتدى السيا ي الرفيع المسإل ةو لعاوهاالمن قة  صوتإيصال في   خرجاوهوساهذ إذ  ،بالمستوى العالمي

 ول فرصحالحوار اة ليمي    أهذ الر تائ  المنبققة العربي المنتدى  يتضتم  وقرير. ةالمعني بالتنمية المستتدا ة

 .في المن قة العربية التنمية ونتيب   ة ةوحديات

 

 جهاتةال الوزارات ي المستتتتتوى  ي  رفيعي مقل يضتتتتذ   . فهونهج التشتتتتار يالفي العربي  ة المنتدىأهميةوكم  

يب   بالتخ يط ةبمتابعة ونت ية  عام المعن تدا ة ل ية ة ي  مقل، ة2030 ة التنمية المستتتتتت نات العرب ما ي  ي  البرل

 نظمات المجتمع المدني ةالق اع الخاص ةبيوت شتتتتتبكات ةالمنظمات اة ليمية ةالدةلية ة جموية ةا تتتتتعة    

  .ذةغيره الخبرة

 

المنا ة في ، ة2016ة 2014 ييا في ان في يم   ُيقدتيلى نجاح الدةرات القالث الستتتتتابقة التي المنتدى يبني ة

سمبر خ دةره ةحضوره  ورة د .  2015يام   لقاء  نوي وجتمع ، 2016في إيالن الدةحة في  انون األةل/دي

الطالع يلى اللتداةل في التقدم المحرز، ة ،ةأصحاب المصلحة المعنيي  بالتنمية المستدا ةالعربية فيه الحكو ات 

يلى  2030   ة التنمية المستتتتتدا ة لعام ونتيبةالبحث في آ ر المستتتتتجدات ةآليات  ،التجارب الوطنية ةاة ليمية

 .(2)ليميالمستويي  الوطني ةاة 

 

                                                           
أيلول/ بتمبر  25المؤرخ  ،2030التنمية المستدا ة لعام  وحوي  يالمنا:   ة، بشأن 70/1 ، القرارلجمعية العا ة لأل ذ المتحدةا (1)

2015. 

آليات يم  المنتدى العربي للتنمية  بشأن (2015 انون األةل/ديسمبر  15-13( )الدةحة، 29-)د 327:  رارات اة كوا (2)

الصادر ي   322 ؛مستدا ة( بشأن المنتدى العربي حول التنمية ال2014أيلول/ بتمبر  18-15( )وونس، 28-)د 314 ؛المستدا ة

ان،  االجتماع  .2030ل األيضاء في ونتيب   ة يام ديذ الدةشأن (، ب2015 انون األةل/ديسمبر  16-14القاني للجنة التنتيبية )يم 
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 2017العربي للتنمية المستدامة لعام  المنتدى  -ثانيا  

 في منطقة عربية متغيّرة االزدهار: القضاء على الفقر وتعزيز 2030خطة التنمية المستدامة لعام تنفيذ  تفعيل

 

 

 2017العربي للتنمية المستدامة لعام  المنتدىموضوع   -ألف

 

ع  ع  و تتتوع المنتدى الستتتيا تتتي ة، المنتدى العربيالخاص بآليات يم  وتعي  إيالن الدةحة في  تتتيا   انستتتجا ا

يوليو وز/مو 19إلى  10عقد في نيويورك  الل التترة    الرفيع المستتتتتتوى المعني بالتنمية المستتتتتتدا ة البي  تتتتتيُ 

يالذ  تغير القضتتتتتتتاء”وحت ينوان  2017 يات ة "يلى التقر ةوعزيز الر اء في  تد ية األ رىالمن لتي ا اة ليم

ع له   المنتدى العربي للتنمية المستدا ة اوخب، ونظمها لجان األ ذ المتحدة اة ليمية اال تصادية ةاالجتمايية و ويا

في منطقة  االزدهار: القضتتتتاء على الفقر وتعزيز 2030تنفيذ خطة التنمية المستتتتتدامة لعام  تفعيل" 2017لعام 

 .عربية متغيّرة"

 

نتدى توصتتيات المةيمالع بأهمية المنتدى  لقاء إ ليمي  و تتع للتشتتاةر حول  ستتائ  التنمية المستتتدا ة، إلى ةنظراع 

ع في ايتمدت اة كوا ، (3)2016العربي للتنمية المستدا ة لعام  ع وشار يا حيث ، 2017للمنتدى لعام التحضير نهجا

 أةرا هفي إيداد  ،األ ذ المتحدة العا لة في المن قة ةهيئاتجا عة الدةل العربية   نها ،يدة  نظمات شتتتتتتتار ت

  العا ة ةالخاصة.جلسات العم  الخلتية ةبلورة 

 

 

 2017العربي للتنمية المستدامة لعام  المنتدى هدف ومحاور  -باء

 

  ة التنمية  ايتماديلى بعد  رةر  تتتتتتنة ةنصتتتتتت   2017العربي للتنمية المستتتتتتتدا ة لعام المنتدى يأوي انعقاد 

يربية في العم  يلى بلورة التوجهات العملية لتكيي     ها دةل ة د شتتتتتتريت يدة  2030المستتتتتتتدا ة لعام 

ويات ةفي في وحديد األةل  ام بعضتتها بتوفير إطار  ؤ تتستتي يضتتم  التنستتي  ةاالوستتا ةالوطنية.  ةا تتتراويجياوها

ية طويية ةطن وقارير ،العربية ةالمملكة المغربية جمهورية  صتترهما  ،دةلتان ةأيدتووفير الموارد ةالخبرات. 

 .هبا العاما ال ويي موقريرهالمملكة األردنية الهاشمية ةدةلة   ر ة تقد م ، 2016يام في 

 

بادل لت بالتنمية المستتتتتتدا ةالمعنيي  أصتتتتتحاب المصتتتتتلحة لبلدان العربية ةلفرصتتتتتة  هو في هبا اةطار المنتدىة

يوام لألالعم  أةلوي ات يلى المستويي  الوطني ةاة ليمي، ة بلك  هةز ا أنجالتجارب ةالخبرات ةالدرةس حول 

 .ظ  الظرةف التي وشهدها المن قةفي المقبلة 

 

 

                                                           
، E/ESCWA/SDD/2016/WG.1/Report 2016وقرير المنتدى العربي للتنمية المستدا ة لعام  (3)

2016-development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/arab 

https://www.unescwa.org/arab-forum-sustainable-development-2016
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 2017العربي للتنمية المستدامة لعام  المنتدى برنامج -جيم

 

، البي "ةوعزيز االزدهار في  ن قة يربية  تغي رةالقضاء يلى التقر "وحت ينوان  المنتدىبرنا ج ميذ وصجرى 

 هي: ثالثة  حاةر رئيسيةفي يستمر لقالثة أيام، 

 

 ؛التنتيب ةالمتابعة ةاال تعراة يلى المستوى الوطني  -1

 

وعزيز التقر ةيلى المستتتتتتتوى اة ليمي: القضتتتتتتاء يلى  2030وتعي  ونتيب   ة التنمية المستتتتتتتدا ة لعام  -2

 ؛االزدهار

 

 .يلى المستوى اة ليمي ة ائ  التنتيبووفير  :2030  ة التنمية المستدا ة لعام وتعي  ونتيب  -3

 

 هبا العام يلى  تتتجري  راجعتها فيالتي األهداف بعض ص ةلقاء الضتتوء يلى وخصتت  المنتدى جلستتات  ةيشتتم 

حول وعزيز ة تتتتتائ  التنتيب ةونشتتتتتيط الشتتتتترا ة العالمية    أج  التنمية  17الهدف  ة نها، (4)المستتتتتتوى الدةلي

 .المستدا ة

 

 التنفيذ والمتابعة واالستعراض على المستوى الوطني: المحور األول
 

ع ير  المحورهبا يتضم   ع ومهيدي ا ع ةوقييم ا ع يا  ا المن قة  يا ها القاني في في 2030خ ة التنمية المستدا ة لعام ل ا

 دى  يستتتلط الضتتتوء يلىة، ة ةاال تتتتعراة يلى المستتتتوى الوطنييلى  ضتتتايا التنتيب ةالمتابع ير ز، ةالعربية

 . الدةل لهبه الخ ةا تجابة 

 

 راةا تتتتتتعب ةذلك ،لدفع يجلة التنتيب في المن قة العربية األ ران االطالع يلى  ا حققه هبا المحورةالهدف    

 لتقديمها إلى دةرات المنتدى الوطنيةال ويية  هاوقاريرة برات بعض الدةل في إيداد  التجارب الوطنية يدد   

 مستوى المعني بالتنمية المستدا ة.العالمي الرفيع ال

 

 وجربتها في ةالمملكة المغربية  صتتتتر العربيةجمهورية ، ةلمملكة األردنية الهاشتتتتمية، ةدةلة   را      وقدم ة

 ة.في ونتيب الخ وجربتها لعرة للدةل العربية األ رى  ح المجال ما يُتس   ،ال وييةع الوطنية إيداد وقاريرها

 

على المستتتتتوى امقليمي: القضتتتتاء على الفقر  2030تفعيل تنفيذ خطة التنمية المستتتتتدامة لعام : المحور الثاني

 وتعزيز االزدهار

 

 وء يلىةيستتلط الضتت ،بمختل  أبعاده ةأشتتكاله العربية البلدانالتقر في القضتتاء يلى  و تتوع هبا المحور يتناةل 

هبا المحور في  تتتب  وستتتريع يجلة التنمية ةيجري البحث في  .ةالال ستتتاةاةإلى وتا ذ التقر  أد تالتي العوا   أهذ 

 لتحقي  االزدهار للجميع.

 

                                                           
 (14 ،9 ،5، 3، 2، 1: )2017 راجعتها العام   تجريالتي  األهداف  (4)

 (15 ،12، 11، 7، 6: )2018األهداف التي  تتذ  راجعتها العام  

 (16 ،13، 10، 8، 4): 2019األهداف التي  تتذ  راجعتها العام  

     نة.، وعزيز ة ائ  ونتيب ةونشيط الشرا ة العالمية    أج  التنمية المستدا ةحول  17ة يجري وناةل الهدف  
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ة   ة التنمي    أ تتتتتتسةهو ،  نب يقودبلدان العربية الالتحديات التي وواجه  هو    أ برالقضتتتتتتاء يلى التقر ة

يه    ة ا وعن األهداف،العضتتتتتتوية الوثيقة بي   ي يتروب لتنتيبها فهذ يال ات الترابطالت، 2030المستتتتتتتدا ة لعام 

 .المنشوداألثر التنموي ةحداث في السيا ات ةوآزر  وكا  

 

طار القضتتتتتتتاء  ية وتغي رةفي إ هار في  ن قة يرب ية ، يلى التقر ةوعزيز االزد تدى العربي للتنم نا ت المن  تتتتتتي

    لحد  لالشا   ةالمستدام اال تصادي  ونشيط النمو    نها ضايا ة التحد يات اةنمائية العربية 2017لعام المستدا ة 

ةالنهوة  ،ةريادة األيمال ،الالئ  ةإواحة فرص العم ، ا بة لتعزيز الق ايات اةنتاجيةالبيئة المن ةوهيئة ،التقر

التئات األ قر وضتتتتترراع  ق  النستتتتتاء، ةالشتتتتتباب، ة بار الستتتتت ، ةالالجئي ،  ةيدم إغتالا ةاالبتكار، بالتكنولوجي

 أ تتتتتتا تتتتتتها بناء  جتمعات  زدهرة ةذلك بهدف ،ةالمهاجري ، ةاألشتتتتتتخاص ذةي اةيا ة، في الجهود التنموية

المخاطر ةبناء  الحد    في ةدةرهما  الستتتتلم واالستتتتتقرار ضتتتتايا هبا المحور  ةيتناةل. الحقو نهج ةالمستتتتاةاة 

  .العيت الكريذ للجميعيتحق  فيها ةالر اء يسودها  جتمعات 

 

 : توفير وسائل التنفيذ على المستوى امقليمي2030تفعيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  :المحور الثالث

 

ز ة الاليبني هبا المحور يلى  درة المن قة العربية يلى ووفير الموارد المالية ةغير المالية ةإيجاد المصتتتتتتتادر 

محور  تتتتر  ز الجلستتتة الرئيستتتية في هبا الةلتحقي  التنمية المستتتتدا ة بأبعادها اال تصتتتادية ةاالجتمايية ةالبيئية. 

ةاال تتتتتتتقمارات اةنمائية الر تتتتتتمية انختاة المستتتتتتايدات    المن قة    وأ ي  الموارد يلى أثر يتية ومك  يلى 

ائ  المستتتور ز الجلستتتة يلى ة. ةوتا ذ المخاطر ةيوا   يدم اال تتتتقرارةودني أ تتتعار النتط، األجنبية المباشتتترة 

   بتكار التكنولوجيا ةاالالعلذ ةة الشرا اتوتعي  ةبناء القدرات ة اوسا  السيا ات ةالمؤ ساتالمتعلقة بالعا ة 

  أج   البيانات المعرفة ةالتجارة ة ة نها ،أ لمة ةووطي  ة تتتتتائ  التنتيبفي  وبحثأج  التنمية المستتتتتتدا ة،  ما 

 .2030ديذ ونتيب   ة التنمية المستدا ة لعام 

 

  2017للتنمية المستدامة لعام  المنتدى العربي مخرجات  -دال

 

 2017لعام المنتدى العربي للتنمية المستتتتتدا ة   خرجاتك  شتتتتت،  تتتتالستتتتابقةالمنتدى العربي دةرات  يلى غرار

 هبا العاملللمن قة العربية في المنتدى الستتتيا تتتي الرفيع المستتتتوى المعني بالتنمية المستتتتدا ة  الرئيستتتيةالمستتتاهمة 

 تتتتتتيقد م وقرير المنتدى إلى اللجنة ة .2017في وموز/يوليو  في نيويورك تتتتتتتتولى المملكة المغربية وقديمها حيث 

 التنتيبية ةالدةرة الوزارية للجنة اال تصادية ةاالجتمايية لغربي آ يا.

 

ود  إيصتتالها والر تتائ  األ تتا تتية التي ليبرز  ،الجلستتات  وا تتيع النقاف فيإلى يستتتند التقرير الختا ي للمنتدى ة

  .الدةل األيضاء المشار ة ةأصحاب المصلحة اآل رةن

 

 ةيالتفاصيل التنظيمية واللوجست  -ثالثا  

 

 ومكان انعقاد المنتدى زمان -ألف

 

في  2017 ايو أيار/ 5إلى  3في التترة     يلى  دى ثالثة أيام 2017ة لعام للتنمية المستدا  العربيعقد المنتدى ي

ع التالي البي  يجري وحديقه دمو ع اليلى التتاصي  اللوجستية ة تتاح الرباط، المملكة المغربية،  دينة  : ةريا
2017-development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/arab 
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 تنظيم المنتدى  -باء

 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكو ة المكلتة بالشتتتتؤةن العا ة ةالحكا ة في المملكة  ع  تعاةناة تتتتكوا، بال وتولى

ونظيذ المنتتدى العربي جتا عتة التدةل العربيتة ة نظمتات األ ذ المتحتدة العتا لتة في المن قتة العربيتة، ةالمغربيتة 

 .2017للتنمية المستدا ة لعام 

 

 وإجراءات التسجيل ونالمشارك  -جيم

 

ةزارات التخ يط ةالوزارات المكلتة ةال  يما  ،المنتدى  مقلون رفيعو المستوى    الدةل العربيةيشارك في 

 ،اة كوا  مقلي  ي باة افة إلى ، ةيدد    البرلمانيي  العرب، 2030بمتابعة ونتيب   ة التنمية المستدا ة لعام 

دة ةهيئات ةبرا ج األ ذ المتح ،لتنسي  اة ليميةآلية ااأليضاء في ة االت األ ذ المتحدة ةجا عة الدةل العربية، ة

ة ةهيئات المجتمع المدني المعنيةأصحاب المصلحة ، العا لة في المن قة العربية المتخصصةالدةلية ةةالمنظمات 

ع.  ة مسي   ائة نحو . ة   المتو ع أن يستق ب المنتدىربيةالتنمية المستدا ة في المن قة الع بقضايا  شار ا

 

 ائمة إل كوا ل ، حتى وتوفروعبئة ا تمارة التسجي  المرفقةيرجى ، المشاركة وتسهيال  مجراءات الدخولولتأكيد 

ي  جواز  لونة ةةا حة صورة إر ال يرجى ة . 2017نيسان/أبريل  10موعد أقصاه نهائية للمشار ي  في 

في فقرة  ي المبين ي العنوانلى ي (jpegبحجذ صورة جواز الستر، بمواصتات )شخصية الستر أة الهوية ةصورة 

 المرا الت.

 

 تأشيرات الدخولالسفر و  -دال

 

 .بلدانهذارة المملكة المغربية في المشار ي  وأ ي  وأشيرات د ولهذ  باشرة لدى  ت يرجى   

 

 والتنقّلامقامة   -هاء

 

اةلكترةني  المو عل المنتدى     الالمشار ي  بمكان انعقاد  يالمإة يتذ وذ وحديد يدد    التناد  في  دينة الرباط 

 . لمنتدىالخاص با

 

 قادالرباط  الل فترة انعلتنق  ةاة ا ة في الخاصة بااللوجستية المعلو ات يلى الطالع ايرجى    المشار ي  

  development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/arab-2017.يلى الرابط التالي: المنتدى

 

 

https://www.unescwa.org/arab-forum-sustainable-development-2017
https://www.unescwa.org/arab-forum-sustainable-development-2017
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 الوثائق  -واو

 

المتعلقة بمو وع  الخلتيةالور ات باة افة إلى بعض  التالية الوثائ     ةبيانات بمعلو ات المنتدى وزةيد  يتذ

 :المنتدى 
 70/1- 2030  ة التنمية المستدا ة لعام  :وحوي  يالمنا 

 A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development  
 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld: عالعربية ةاةنكليزية يلى المو   توفر باللغتي 

 لمو ع ى االعربية يل توفر باللغة  :وقرير فري  الخبراء المشترك بي  الو االت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدا ة

  A.pdf-SDGs-IAEG-2-session/documents/2016-https://unstats.un.org/unsd/statcom/47thالتالي: 

 Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators to the 

 47th Session of the United Nations Statistical Commission,  :توفر باللغة اةنكليزية يلى المو ع التالي  
  E.pdf-SDGs-IAEG-2-session/documents/2016-http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th 

   المعالذ الرئيسية لعملية المتابعة ةاال تعراة يلى الصعيد العالمي بشك   تس  ةناجع ةشا 
 A/70/684 - Critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and review at the 

 global level  up-https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/follow 
 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development 

 content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf-http://www.un.org/esa/ffd/wp  
 لجنة للعشري  الدةرة التا عة ةاالى المقد ة  في الدةل العربية 2030ونتيب   ة التنمية المستدا ة لعام حول اال كوا  ةر ة

  توفرة يلى  و ع اة كوا التالي:، اة كوا الوزارية
 essions/documentss-bodies/ministerial-advisory-and-escwa/governing-https://www.unescwa.org/about 

  2016وقرير المنتدى العربي للتنمية المستدا ة لعام E/ESCWA/SDD/2016/WG.1/Report 

 2016-development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/arab 

  تضمنا إيالن الدةحة 2016ديسمبر / انون األةل 15-13التا عة ةالعشري  للجنة اة كوا الوزارية، وقرير الدةرة  ،

 E/ESCWA/29/12/Report، 2030بشأن ونتيب   ة التنمية المستدا ة لعام 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/reports/e_escwa_29_12_report_e.pdf 

 

 

الخاص بالمنتدى يلى  و ع اة كوا البي  يتذ وحديقه التالي  الرابط يلى  تاحة المنتدى ةثائ  وكون  وف بلك 

ع   development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/arab-2017. دةريا

 

 المراسالت  -زاي

 

ه المرا الت ةاال تتسارات بشأن   إلى: 2017المنتدى العربي للتنمية المستدا ة لعام ووجَّ

 ريتا وهبهالسيدة 

 2030الوحدة المعنية بخ ة التنمية لعام 

 التنمية االجتمايية شعبة

 اة كوا

 بيرةت، لبنان –بيت األ ذ المتحدة 

 + ) باشر(961-1-978513الهاو : 

 +961-71-199533الجوال: 

 +961-1-512/511/981510التا س: 

  wehbe@un.orgالبريد اةلكترةني: 

 nassarp@un.org: نسخة إلى السيدة باميال نّصاركذلك توجه 
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