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 )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
 تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية

 2019 لنيسان/أبري 11-9 بيت األمم المتحدة، بيروت،

 مذكرة توضيحية

 معلومات أساسية  -أوالا 

المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية اإلقليمية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
. ويؤدي هذا المنتدى أيضاً دوراً )1(واستعراض التقّدم المحرز في المنطقة العربية على هذا المسار 2030لعام 

ً على الصعيد العالمي؛ فهو يمثّل صوَت المنطقة  في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة،  هاما
من خالل النتائج التي يتوّصل إليها. ويصدر المنتدى العربي تقريراً يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار 

ت ، ويبيّن التقدم المحَرز باتجاه تحقيق أولويا2030اإلقليمي حول الفرص والتحديات المتعلقة بتنفيذ خطة عام 
 التنمية المستدامة.

وتكمن أهمية المنتدى العربي أيضاً في نَهجه التشاركي. فهو يضّم ممثلين رفيعي المستوى عن الوزارات 
، وممثلين عن البرلمانات تنفيذهاوبمتابعة التقّدم في  2030والجهات المعنية بوضع الخطط الالزمة لتنفيذ خطة عام 

ت اإلقليمية والدولية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط العربية وعن مجموعة واسعة من المنظما
 األكاديمية ومراكز البحوث ووسائل اإلعالم، على سبيل المثال ال الحصر.

بنجاح خمسة محافل سابقة ُعقدت في بيروت في  2019ويسترشد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
. وقد 2015، وفي المنامة في عام 2014و 2016، وفي عّمان في عاَمي 2017، وفي الرباط في عام 2018 عام

، الذي عّرفه 2030ُحّدد دور هذا المنتدى وعضويّته في إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
ك للتداول في بوصفه ملتقًى سنوياً يجمع ممثلين عن الحكومات العربية والجهات المعنية بالتنمية المستدامة، وذل

                                                

 25" والمؤرخ 2030المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1الجمعية العامة لألمم المتحدة، القرار  (1)

 .2015أيلول/سبتمبر 

 

https://www.mdps.gov.qa/ar/media1/events/Documents/ArabicStatistics16/Sustainable_Development_Agenda_2030_AR.pdf
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التقدم المحرز، واستعراض التجارب الوطنية واإلقليمية، والبحث في آخر المستجدات وفي آليات تنفيذ خطة عام 
 .(2)على المستويين الوطني واإلقليمي 2030

في إطار شراكة وطيدة مع جامعة الدول العربية، بصفتها شريكاً رئيسياً  2019ينظَّم المنتدى العربي لعام و
في المنطقة العربية. والمنتدى هو جهٌد مشترك بين آلية التنسيق اإلقليمي وفريق  2030في دعم تنفيذ خطة عام 

ادة االتساق والتآزر مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وهو يُنظَّم عمالً بدعوة األمين العام لألمم المتحدة إلى زي
، كما 2019ضمن منظومة األمم المتحدة اإلنمائية على الصعيد اإلقليمي. وقد أُنشئ في إطار المنتدى العربي لعام 

 ق عمل مشترك بين الوكاالت لضمان التعاون والتنسيق في ما بينها.يفي دوراته السابقة، فر

ا   :2019 لمستدامة لعامالرئيسي للمنتدى العربي للتنمية ا ضوعالمو  -ثانيا

 تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية

 2019موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   -ألف

بشأن آليات عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة،  (29-)د 327 ينظَّم هذا المنتدى عمالً بقرار اإلسكوا
ي نيويورك في الفترة نتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المقرر عقده فموذلك في إطار ال

تمكين " ، وهو2019 وتماشياً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام .2019 يوليو/تموز 18 إلى 9 من
تمكين الناس وضمان " حول موضوع 2019 ، سيتمحور المنتدى العربي لعام"الناس وضمان الشمول والمساواة

 ."الشمول والمساواة في المنطقة العربية

 : الهدف ومحاور النقاش2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   -باء

. وفي عام 2030يُعقد المنتدى العربي لهذا العام، وقد مّرت أربعة أعوام تقريباً على اعتماد خطة عام 
أهداف التنمية ، ستنتهي دورة السنوات األربع األولى المحدَّدة إلتمام المتابعة واالستعراض العالمي لجميع 2019

المستدامة. وإضافة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيُعقد في تموز/يوليو 
برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي، سيُعقد مؤتمر قمة القادة في نيويورك، برعاية الجمعية العامة لألمم 

 .2019ول/سبتمبر أيل 25و( بعد الظهر) 24المتحدة، يوَمي 

ً للعمل على تنفيذ 2019ويمثّل المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  ً مخصصا ، بوصفه محفالً إقليميا
، فرصةً فريدة الستعراض وتقييم التقّدم المحرز في الدول العربية باتجاه تحقيق التنمية ووضع 2030خطة عام 

 2030النُُهج العملية الالزمة لذلك، وتنسيق الخطط والسياسات اإلنمائية في ضوء المبادئ األساسية لخطة عام 

بية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية وأهداف التنمية المستدامة. والمنتدى هو كذلك فرصةٌ سانحة للبلدان العر
المستدامة، لتبادل التجارب والخبرات والدروس المستقاة من اإلنجازات الوطنية واإلقليمية، وللتداول في أولويات 
العمل للمستقبل، في ضوء التحديات الماثلة أمام المنطقة والفرص اإلنمائية المتاحة لها. ونظراً إلى أّن غالبية 

ربية قد وضعت أُطراً مؤسسية لتحسين التنسيق واالتساق، وأّن عدداً كبيراً منها قد شرع في إعداد الدول الع

                                                

 ( بشأن آليات عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة؛2016ديسمبر كانون األول/ 15-13)الدوحة،  (29-د) 327قرار اإلسكوا  (2)

الصادر عن االجتماع الثاني  322والقرار  المستدامة؛( بشأن المنتدى العربي للتنمية 2014أيلول/سبتمبر  18-15)تونس،  (28-د) 314والقرار 

 .2030ام ( بشأن دعم الدول األعضاء في تنفيذ خطة ع2015كانون األول/ديسمبر  16-14للجنة التنفيذية )عّمان، 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/314.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res.322_a.pdf
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مدى العامة، ال سيما  ات، سيركز المنتدى في هذا العام على السياس(3)0192عام لاالستعراضات الوطنية الطوعية 
 . االتساق على مستوى السياسات لتنفيذ خطة متكاملة على الصعيد الوطني

 2019برنامج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   -جيم

ل والمساواة وينعقد المنتدى على مدى ثالثة أيام، ويتمحور حول موضوع "تمكين الناس وضمان الشم
وورش العمل. وأما الجلسات المتخصصة في المنطقة العربية"، وتنظَّم في أثنائه سلسلة من الجلسات العامة و

 الرئيسية للمنتدى، فهي كالتالي: المحاور

 التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي، واستعراض تنفيذ أهداف محددة -1 المحور

التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي في تحقيق خطة عام يتم تقييم ، المحورفي إطار هذا 
، في جلسات عامة المحورتنفيذ أهداف محّددة من أهداف التنمية المستدامة. وسيسترشد هذا واستعراض ، 2030

، كما سيرّكز 2019، ببعض النتائج األولية التي توّصل إليها التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام ومتخصصة
 .17و 16و 13و 10و 8و 4على أهداف التنمية المستدامة قيد االستعراض في هذا العام، وهي األهداف 

 المحور الرئيسي للمنتدى: تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية -2 المحور

على موضوع المنتدى في هذا العام؛ وسيتوقّف عند كل مكّون من المكّونات الثالثة  المحورسيرّكز هذا 
، ستركّز محوروالمساواة. وفي إطار هذا ال، وهو تمكين الناس وضمان الشمول 2019المنتدى لعام  لموضوع

المداوالت على أوجه الترابط واالتساق على مستوى السياسات، واآلليات، والدروس المكتسبة، وستسلّط الضوء 
 على دراسات حاالت إفرادية من المنطقة العربية وخارجها.

 ضات الوطنية الطوعية والرسائل المسارات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما فيها االستعرا -3 المحور
 التي ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي

، ستسلّط المداوالت الضوء على مسارات المتابعة واالستعراض الوطنية واإلقليمية المحورفي إطار هذا 
متابعة والعالمية. وفي نشاط تفاعلي خاص، ستناقَش االستعراضات الوطنية الطوعية بوصفها أهم عمليات ال

واالستعراض على المستوى الوطني، مع مراعاة االتجاهات اإلقليمية والدروس المستفادة وُسبُل المضي قدماً. 
في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيُنظَّم على مرحلتين، في هذا المحور مساهمة المنطقة العربية  طّ يخُ و

 وفي أيلول/سبتمبر برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة. تموز/يوليو برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي

 2019نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام   -دال

، كما في دوراته السابقة، خالصةً للمناقشات التي تخلّلته يُسترَشد 2019تتضمن نتائج المنتدى العربي لعام 
ً تقييم االجتماعات الرفيع المستوىالمنتدى السياسي بها إلعداد رسائل موّجهة إلى  . وتتضمن نتائجه أيضا

التحضيرية وحصيلتها. ومن هذه االجتماعات، على سبيل المثال ال الحصر، المنتدى البرلماني حول خطة التنمية 
منتدى في المنطقة العربية؛ واالجتماع التشاوري اإلقليمي المعني بالبيئة والموارد الطبيعية لل 2030المستدامة لعام 

                                                

 .2019ستقّدم تونس والجزائر والعراق وعُمان والكويت وموريتانيا التقارير حول استعراضاتها الوطنية الطوعية في العام  (3)
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والمنتدى السياسي الرفيع المستوى، واالجتماع التشاوري اإلقليمي حول تغير  2019العربي للتنمية المستدامة لعام 
 والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. 2019المناخ للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

م رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام ير النهائي ألعمال المنتدى، بوصفه التقر 2019 وسيقّدِّ
  .يوليو/المساهمة الرئيسية للمنطقة العربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيُعقد في تموز

ا   التفاصيل التنظيمية واللوجستية  -ثالثا

 المكان والزمان  -ألف

 9في بيت األمم المتحدة في بيروت، في الفترة من  2019ينعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
  :الصفحة الخاصة به على اإلنترنت. وستُتاح التفاصيل اللوجستية للمنتدى على 2019نيسان/أبريل  11إلى 

.https://www.unescwa.org/ar/events/ 2019-المستدامة-للتنمية-العربي-المنتدى   

 تنظيم األعمال  -باء

، بالتشاور مع الدول األعضاء 2019تتولى اإلسكوا إرشاد التحضيرات لبرنامج المنتدى العربي لعام 
 ووكاالت األمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجموعة واسعة من االختصاصيين والخبراء. وسيُعرض البرنامج

 على صفحة المنتدى على اإلنترنت، وسيجري تحديثه بانتظام.

 المشاركون وإجراءات التسجيل  -جيم

يشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن الدول العربية، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار عن 
والمنتدى  2019مة لعام . وتماشياً مع موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدا2030التخطيط وعن تنفيذ خطة عام 

ً 2019السياسي الرفيع المستوى لعام  ممثلين عن المؤسسات الحكومية  ، قد تتضمن وفود الدول األعضاء أيضا
العاملة في مجاالٍت عدة منها التنمية االجتماعية، والتخفيف من حدة الفقر، والتنمية االقتصادية، والتشغيل، والبيئة 

واإلحصاء، والتكنولوجيا. ويشارك في هذا المنتدى السنوي، الذي يجمع أصحاب  والموارد الطبيعية، والبيانات
مصلحة متعددين، ممثلون عن المنظمات الحكومية اإلقليمية وشبكات وهيئات المجتمع المدني، وبرلمانيون، 

هذا العام نحو  وممثلون عن وكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية. ويُتوقع أن يشارك في المنتدى في
 مشارك. 300

.  https://reg.unog.ch/event/28330/registration :لتأكيد الحضور، يرجى التسجيل عبر هذا الرابط
 جيل. نرجو من حضرتكم تحميل صورة ملّونة وواضحة عن جواز سفركم عند استكمال استمارة التس

مة تسديد تكاليفهم أن يتسجلوا في موعد أقصاه   15ويرجى من المشاركين الذين تتولى الجهة المنّظِّ

 . وبعد ذلك التاريخ، سيتعذّر على الفريق المعني باإلجراءات اللوجستية ترتيب السفر أو اإلقامة. 2019آذار/مارس 

 السفر وتأشيرات الدخول  -دال

 بطلب للحصول على تأشيرة دخول مباشرة في السفارة اللبنانية في بلدهم.يرجى من المشاركين التقدم 

https://www.unescwa.org/ar/events/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2019
https://www.unescwa.org/ar/events/المنتدى-العربي-للتنمية-المستدامة-2019
https://reg.unog.ch/event/28330/registration
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 اإلقامة والتنقّل  -هاء

ويرجى من المشاركين االتصال باإلسكوا لالطالع  حددت اإلسكوا عدداً من الفنادق المناسبة في بيروت. 
رجى زيارة الموقع اإللكتروني على قائمة الفنادق التي تقدم أسعاراً خاصة للمشاركين في اجتماعات اإلسكوا. ي

 للمنتدى لمزيد من المعلومات المفصلة عن اإلجراءات اللوجستية.

 الوثائق  -واو

 إضافة إلى الوثائق األساسية للمنتدى، ستستند فعاليات المنتدى إلى محتويات الوثائق التالية:

 ؛2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  70/1 قرار الجمعية العامة •

الذي اعتمدته الجمعية  2030لعام  إطار المؤشرات العالمية ألهداف وغايات خطة التنمية المستدامة •
والتحسينات السنوية المزمع إدخالها على إطار المؤشرات   A/RES/71/313العامة في قرارها 

 ؛(المرفق الثاني) E/CN.3/2018/2الوثيقة العالمية والواردة في 

المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة إلى الدورة  فريق الخبراءتقرير  •
 ؛للّجنة اإلحصائية في األمم المتحدة تاسعة واألربعينال

 ؛واستعراضها على الصعيد العالمي 2030متابعة خطة التنمية المستدامة لعام  A/70/684القرار  •

 ؛الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية خطة عمل أديس أبابا •

 ؛تفاق باريسا •

 ؛في الدول العربية 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  •

 ؛دليل إعداد االستعراضات الطوعية الوطنية •

حول االبتكار في  2016لمعهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية لعام  التقرير الرئيسي •
 ؛السياسات للتغيير

 ؛2016ي للتنمية المستدامة لعام الصفحة اإللكترونية للمنتدى العرب •

 ؛2017الصفحة اإللكترونية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  •

  .2018ي للتنمية المستدامة لعام الصفحة اإللكترونية للمنتدى العرب •

 المراسالت  -زاي

 :إلى 2019 يرجى توجيه جميع المراسالت المتعلقة بالمنتدى العربي لعام

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Ara.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/71/313
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-2-SDG-IAEG-A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-2-SDG-IAEG-A.pdf
https://undocs.org/ar/A/70/684
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_arabic_.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/docs/e_escwa_29_11_a_0.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18061VNR_Handbook_Ar.pdf
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/2D9B6E61A43A7E87C125804F003285F5/$file/Flagship2016_FullReport.pdf
http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/2D9B6E61A43A7E87C125804F003285F5/$file/Flagship2016_FullReport.pdf
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2016
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2016
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2017
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2017
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2017
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
https://www.unescwa.org/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-2018
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