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  )اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

 اللجنة التنفيذية
 سادسالاالجتماع 

 2019حزيران/يونيو  16-15 مراكش، المغرب،

                       من جدول األعمال المؤقت      )أ(    11      البند 

 في المنطقة العربية 2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 2030 عام بخطةأنشطة الوحدة المعنية 

 زـموج

         عددا  من  2019و 2018نفذت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( خالل العامين 
 والمدرجة في برنامج عمل اإلسكوا لفترة السنتين  2010عام  بخطةاألنشطة المقررة للوحدة المعنية 

اك مختلف الفرقاء تبادل الخبرات، وإشرو والقدرات، األنشطة على بناء المعرفة هذهوركزت  .2018-2019
 في المنطقة العربية واستعراضها. 2010عام ل التنمية المستدامة المعنيين بالتنمية في متابعة تنفيذ خطة

 .                                                     تتضمن هذه الوثيقة عرضا  للتقدم المحرز في تنفيذ األنشطةو

وتقديم المقترحات بشأن  المتضمنة في هذه الوثيقة الطالع على األنشطةا مدعوة إلى للجنة التنفيذيةوا

 .متابعتها
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 ةـمقدم

عام  بخطةالوحدة المعنية  2016عام في  (اإلسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) أنشأت -1
التنمية  خطةوخطة العمل لاستراتيجية اإلسكوا بشأن  )اللجنة التنفيذية( 122لقرار اإلسكوا رقم    ا تنفيذ 2010

الالزمة ومن بينها توفير الموارد طلب من األمانة التنفيذية اتخاذ جميع اإلجراءات الذى ، 2010عام ل المستدامة
الوحدة بمسؤولية دعم قدرات الدول هذه وتضطلع .  .البشرية والمالية وتأسيس وحدة فنية داخل األمانة التنفيذية

. وتعمل على تحقيق على المستويين الوطني واإلقليمي ومتابعتها واستعراضها 2010األعضاء في تنفيذ خطة عام 
بناء القدرات وتقديم  )ج(؛ البحوث المواضيعية إجراء )ب( ؛الجهود المؤسسية لإلسكوا تنسيق )أ(ذلك من خالل: 

 .للدول األعضاء الخدمات والمشورة الفنية

 السنتينوتعرض هذه الوثيقة التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المقررة في إطار برنامج عمل اإلسكوا لفترة  -2
2018-2019. 

 2019-2018 لفترة السنتينتنفيذ األنشطة في إطار برنامج عمل اإلسكوا 

 االجتماعات وورش العمل ألف

 9201للتنمية المستدامة لعام  العربيالمنتدى  
 (2019نيسان/أبريل  11-9)بيروت، 

طة التنمية                                                                                           يشكل المنتدى العربي للتنمية المستدامة منبرا  إقليميا  رفيع المستوى الستعراض ومتابعة تنفيذ خ -3
األمم  ماتومنظنظمت اإلسكوا، بالشراكة مع جامعة الدول العربية في المنطقة العربية. وقد  2010المستدامة لعام 

عنوان "تمكين الناس وضمان ب 2019، المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام المتحدة العاملة في المنطقة العربية
 .2019نيسان/أبريل  11إلى  9في بيروت، في الفترة من  وذلك الشمول والمساواة في المنطقة العربية"

ه سبع جلسات عامة حول موضوع المنتدى الرئيسي وحول ت، وتخللجمهورية العراقترأست المنتدى و -4
تسع جلسات متخصصة حول مواضيع ذات أولوية في المنطقة و ،وآليات التنفيذ االستعراضات الوطنية الطوعية

إضافة  ،                              مندوبا  عن خمس عشرة دولة عربية 70 منهم ما يزيد عنمشارك  100أكثر من ى وحضر المنتدالعربية. 
والمنظمات  ،والقطاع الخاص ،وبيوت الخبرة ،والمجتمع المدني ،والبرلمانات ،                    ن عن الجهات المنظ مةيممثلإلى 

وصناديق التمويل في  ،والجهات اإلقليمية المعنية بالتنمية المستدامة ،والمجموعات الرئيسية ،اإلقليمية والعربية
 .عدد من الجهات اإلعالمية يمندوبو ،المنطقة العربية

في صياغة المسارات  المنطقة العربيةمساهمة       شك لتص المنتدى إلى مجموعة من الرسائل الرئيسية     خ ل و -5
 فينيويورك ستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيعقد في إلى المنتدى السياسي الرفيع الم تفع  ر و ،العالمية

 .2019تموز/يوليو  18إلى  9الفترة من 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res.322_a.pdf


I) E/ESCWA/EC.6/2019/13(Part 
 

-4- 
 

 2019منتدى المجتمع المدني اإلقليمي قبيل المنتدى العربي للتنمية المستدامة  
 (2019نيسان/أبريل  8)بيروت، 

منصة المجتمع المدني حول التنمية  هنظمتالذي منتدى المجتمع المدني  في أعمالشاركت اإلسكوا  -6
 تضمو .2019لعام                                          تحضيرا  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة ،بيروتفي  2019نيسان/أبريل  8في  المستدامة

منظمة الشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والفروع العربية لمنظمة الشفافية الدولية، و المنصة
العربي(، واالتحاد العربي للنقابات، والتحالف الدولي للموئل، ومركز المرأة العربية  لمعوقين )الفرعلالدولية 

إلى مجموعة من المنتدى ص    خل و .، والشبكة العربية من أجل ديمقراطية االنتخابات)كوثر( للتدريب والبحوث
والشراكات والمسارات في سبيل  ،واألمن والسالم ،لحوكمة الرشيدةاو ،التوصيات حول أوجه عدم المساواة

 التنمية المستدامة.

 في المنطقة العربية 2010المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام  
 (2019كانون الثاني/يناير  25-24)بيروت، 

ن نظمت اإلسكوا، بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وبالتعاو -7
الذي في المنطقة العربية،  2010مع االتحاد البرلماني الدولي، المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 

الجهود الرامية إلى  مواصلةلمنتدى ا من هدفوكان ال .2019كانون الثاني/يناير  25إلى  24بيروت، من في قد   ع 
، ومتابعتها واستعراضها على الصعيدين 2010دورهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام بوعي البرلمانيين  زيادة

عام                                                                               تخل لت المنتدى سبع جلسات، اط لع فيها المشاركون على التقدم المحرز في تنفيذ خطةوالوطني واإلقليمي. 
حول تمكين الناس وضمان  2019المسارات اإلنمائية اإلقليمية والعالمية التي ستتمحور في عام وعلى  2010

                                                                            أتاح المنتدى للمشاركين فرصة  لتبادل المعارف والخبرات حول تجارب برلمانات بعض و .الشمول والمساواة
ص إلى مجموعة من الرسائل الرئيسية    خل و. في الدفع بقضايا التنمية المستدامة وغير العربية الدول العربية

فعت إلى   ر ، تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية الخطوات العملية لتفعيل دور البرلمان فيو
 .2019المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

 2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  
 (2018نيسان/أبريل  26-24)بيروت، 

 ي المنطقة العربية،األمم المتحدة العاملة ف ومنظماتنظمت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية  -8
في  وذلك عنوان "الموارد الطبيعية واألجيال المقبلة والصالح العام"ب 2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

سبع جلسات               الذي تأل ف من . وترأست الجمهورية اللبنانية المنتدى2018نيسان/أبريل  26-24بيروت، في الفترة 
أكثر تسع جلسات متخصصة تناولت أولويات المنطقة العربية. وحضر المنتدى و ،موضوع العامتناولت العامة 

ممثلون عن الجهات و                                  مندوبا  عن ثماني عشرة دولة عربية،  70أكثر من  منهمالمستوى،  رفيع       مشارك   100من 
في المنطقة وصناديق النقد  ،عن المجموعات الرئيسية والجهات اإلقليمية المعنية بالتنمية المستدامةو          المنظ مة، 

 مندوبو عدد من الجهات اإلعالمية.من البرلمانيين العرب و      وعدد  ،العربية
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في صياغة  المنطقة العربية ساهمت من خاللهاص المنتدى إلى عدد من الرسائل الرئيسية التي    خل و -9

 نيويورك،في قد                                                                     إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ع  تفع  ر  ،المسارات العالمية
                                            عنوان "التحو ل نحو مجتمعات مستدامة ومنيعة".ب 2018تموز/يوليو  18-9 في

 االجتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية 
 (2018نيسان/أبريل  21-22)بيروت، 

  في                                                                                      ن ظم االجتماع اإلقليمي للمجتمع المدني حول التنمية المستدامة في المنطقة العربية في بيروت  -10
بمبادرة من شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، ومركز المرأة العربية  ،2018نيسان/أبريل  21و 22

الشفافية الدولية، والمنظمة الدولية لألشخاص للتدريب والبحوث )كوثر(، واالتحاد العربي للنقابات، ومنظمة 
المعوقين، والشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات، والشبكة العربية للبيئة والتنمية )رائد(، والتحالف الدولي 

هدف االجتماع إلى استعراض ما تبذله منظمات المجتمع المدني من جهود في و للموئل، وبالشراكة مع اإلسكوا.
في المنطقة العربية، وتعزيز التبادل بين المنظمات، وتزويد منظمات المجتمع المدني  2010يذ خطة عام متابعة تنف

فعت إلى                 توصيات مشتركة ر إلى  ص   خل بآلية لمتابعة تنفيذ جهود التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي. و
 .2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

  2010ل خطة التنمية المستدامة لعام ورشة عمل إقليمية حو 
 ودمج أهداف التنمية في مسار تعزيز القدرات

 (2018تشرين الثاني/نوفمبر  27-26)بيروت، 

ووزارة الشؤون األوروبية والخارجية في فرنسا،  ،مينا-نظمت اإلسكوا بالتعاون مع شبكة غيفت -11
، ووكالة إكسبرتيز فرانس، ورشة عمل إقليمية حول خطة في فرنسا والمديرية العامة لإلدارة والخدمة العامة

مدير معهد  18 الورشة شارك فيو ودمج أهداف التنمية في مسار تعزيز القدرات. 2010التنمية المستدامة لعام 
 2010 طة عامخبتعزيز المعرفة  هدفت إلىوقد  .بلدان عربية 7ومسؤول تدريب من معاهد تدريبية حكومية من 

                في ظل  التحديات  ،الدور المحوري للمعاهد والمراكز التدريبية الحكومية في تنفيذهابمية المستدامة، ووأهداف التن
 .                    المؤسسي ة في المنطقة

 األردنحول أهداف التنمية المستدامة وآليات تنفيذها في ورشة عمل  
 (2018                  )عم ان، آذار/مارس 

ورشة  ،الدولي والمركز الوطني لحقوق االنسانتعاون نظمت اإلسكوا، بالتعاون مع وزارة التخطيط وال -12
استهدفت الفريق المعني بالحريات  ،عنوان أهداف التنمية المستدامة وآليات تنفيذها على المستوى الوطنيبعمل 

الوعي بأهمية توظيف مهام الفريق ونطاق عمله في تنفيذ  زيادةوحقوق اإلنسان في األردن. هدفت الورشة إلى 
فريق من النت أعضاء                                                              ضمان االتساق مع فرق العمل األخرى ومختلف الجهات المعنية. وقد مك و ،2010خطة عام 
 .16و 10و 5الخطة التنفيذية لألردن مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على األهداف مدى اتساق النظر في 
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 ستدامةأنشطة جانبية خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية الم 
 (2018تموز/يوليو  18-9)نيويورك، 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية في  2018 تموز/يوليو 18-9الفترة شاركت اإلسكوا في  -13
منظور المنطقة العربية       بي نتفي الجلسات اإلقليمية التي  وساهمت ،                     عقد سنويا  في نيويورك                 المستدامة الذي ي 

 جلسات مواضيعية أخرى. وفي ،2010تواجهه من تحديات وفرص في تنفيذ خطة عام  وما

 التقارير والدراسات والمنشورات األخرى -باء

  2018عام لبنسختيه عملت اإلسكوا على مراجعة "دليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية"  -14
 .ون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدةوهو من إعداد إدارة الشؤ ،وترجمته إلى اللغة العربية 2019عام و

وتقديم المقترحات بشأن  المتضمنة في هذه الوثيقة الطالع على األنشطةواللجنة التنفيذية مدعوة إلى ا -15

 .متابعتها

----- 


