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 المجـلس

 واالجتمـاعي االقتصـادي

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 اللجنة التنفيذية
 االجتماع السادس
 2019حزيران/يونيو  16-15، مراكش، المغرب

 من جدول األعمال المؤقت )ب( 13البند 

 في المنطقة العربية 2030متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 9201 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى نتائج

 زـموجـ

 تقرير التنفيذية اللجنة إلى )اإلسكوا( آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنة التنفيذية األمانة تحيل
 في قدت  ع  التي سادسةال دورته في المنتدى أقرها التي بالصيغة 9201 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى
 والمساواة الشمول وضمان الناس تمكين" عنوان تحت 9201 نيسان/أبريل 11 إلى 9 من الفترة في بيروت،

 الذي المستدامة بالتنمية المعني المستوى الرفيع السياسي المنتدى على      ي عرض وكما ،"العربية المنطقة في
 الشمول وضمان الناس تمكين" عنوان تحت 9201 تموز/يوليو 18 إلى 9 من الفترة في ،نيويورك في عقد  ي 

 التنمية خطة تنفيذ ومتابعة الستعراض المستوى رفيع         إقليميا        منبرا  العربي المنتدى يشكلو ."والمساواة
 السياسي المنتدى إلى       ست رفع التي األساسية الرسائل التقرير        ويتضم ن المنطقة، يف 2030 لعام المستدامة

  .المستوى الرفيع

 المنطقة في العاملة المتحدة األمم ومنظومة العربية الدول جامعة مع بالشراكة اإلسكوا نظمت وقد
 المستوى على التنفيذ ووسائل الرئيسي الموضوع حول عامة جلسات عمله برنامج وتضمن ،المنتدى العربية

 ذات مواضيع على ركزت متخصصة وجلسات ،2030 عام خطة تنفيذ في الوطنية والتجارب اإلقليمي
 العملب النهوضو والتنمية؛ السالم نحو ل  ب   س  والمساواة: والتمكين الشمول ومنها ،العربية المنطقة في أولوية

 المنطقة في والشباب للمراهقين النطاق وواسعة مستدامة مشاركة ضمانو العربية؛ المنطقة في المناخي
 والتماسك االجتماعية بالعدالة النهوضو الجنسين؛ بين المساواة على وأثره العمل مستقبلو العربية؛

 االتساق لدعم الشراكات تعزيزو ات؛بالنزاع ةالمتأثر البلدان في شاملة اجتماعية حماية خالل من االجتماعي
 .المستدامة التنمية وتحقيق الكوارث مخاطر من الحد أجل من الوطنية واالستراتيجيات السياسات في

 .2019                                                                                    واللجنة التنفيذية مدعو ة إلى أخذ العلم بنتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
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 املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة
 رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعيملعقود با
 2019متوز/يوليه  9-18

    من جدول األعمال 2البند 
 املستدامة ابلتنمية اإلقليمية املعنيةاملنتدايت  تقارير هبا حتيلمن األمانة العامة  مذكرة  

  
 2019للتنمية املستدامة لعام  العريب دىاملنتتقريـر   

 
 2019املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام   

 
 “متكني الناس وضمان الشمول واملساواة يف املنطقة العربية”  

 2019نيسان/أبريل  11-9بيت األمم املتحدة، بريوت،   
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 مقدمـة  
آســـــــيا (ا ســـــــ وا ج وعل ـــــــرا ة م  جامعة الدول نظمت اللجنة االقتصـــــــادية واالجتماعية ل ر   - 1

 2019العربية ومنظومة األمم املتحدة العاملة يف املنطقة العربيةج املنتدى العر  للتنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  
إىل  9ج يف بريوتج يف الفرتة من “مت ني الناس وضــمان ال ــمول واملســاواة يف املنطقة العربية”حتت عنوان 

 برائسة مجهورية العراق. 2019نيسان/أبريل  11

ي  ل املنتدى العر  للتنمية املستدامة منرباً إقليمياً رفي  املستوى الستعراض ومتابعة تنفيذ خطة  - 2
يف املنطقة العربيةج وقد عقدت الدورات اخلمس الســابقة للمنتدى يف عمنان  2030التنمية املســتدامة لعا  

ج 2018ج ويف بريوت عــا  2017ويف الرعط عــا   2015ويف املنــامــة عــا   2016و  2014يف عــامي 
الصــــــادر عن ا ســــــ وا يف “ 2030إعالن الدوحة ب ــــــين تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة لعا  ”وقد ثبنت 

  املنتدى  لقاء ســـنوي عتم  2016 انون األول/ديســـمرب   15-13دورهتا التاســـعة والع ـــرين (الدوحةج 
ملعنية علتنمية املســـتدامة لال الل علل التجارل الو نية وا قليميةج فيه ح ومات الدول العربية واجلهات ا
. وتُرف  نتائجه إىل املنتدى  1(علل املســـتويني الو ا وا قليمي 2030والبحث يف آليات تنفيذ خطة عا  

 عا . السياسي الرفي  املستوى املعا علتنمية املستدامةج الذي يعقد يف نيويورك يف شهر متوز/يوليه من  ل

ســـــــــــــــبس عقد املنتدى ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة من االجتماعات ا قليمية ُعقدت يف الفرتة بني دورة املنتدى  - 3
  املؤمتر الدويل حول متويل التنمية املســـــــــــــــتدامة و بي التدفقات املالية 1ودورته احلالية وهي: ( 2018 لعا 

العربيةج  انون األول/ديسمرب   منتدى ال بال يف املنطقة 2؛ (2018غري امل روعةج ت رين الثاين/نوفمرب 
يف املنطقــة العربيــةج  ــانون  2030  املنتــدى الربملــاين حول خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــا  3؛ (2018

  االجتمال الت ــاوري ا قليمي حول قايــاب البياة واملوارد الطبيعية للمنتدى العر  4؛ (2019الثاين/يناير 
  املنتدى 5؛ (2019ج  انون الثاين/يناير 2019في  املستوى لعا  للتنمية املستدامة واملنتدى السياسي الر 

للتنميــة املســـــــــــــــتــدامــةج  2030العر  الرفي  املســـــــــــــــتوى حول القمــة العــامليــة جملتم  املعلومــات وخطــة عــا  
  االجتمال الت ـــــــاوري ا قليمي حول ت ري املنا  حتايـــــــرياً للمنتدى العر  للتنمية 6؛ (2019آذار/مارس 
  منتدى اجملتم  املدين 7؛ (2019ج آذار/مارس 2019املنتدى السياسي الرفي  املستوى لعا  املستدامة و 

 .2019ج نيسان/أبريل 2019ا قليمي قبيل انعقاد املنتدى العر  للتنمية املستدامة 

مت ني الناس وضمان ”تايمن برانمج عمل املنتدى سب  جلسات عامة حول املوضول الرئيسي  - 4
ووســائل التنفيذ علل املســتوى ا قليمي والتجارل الو نية يف تو ني “ واة يف املنطقة العربيةال ــمول واملســا

ومتابعتها واســــتعراضــــهاج وتســــ  جلســــات متاصــــصــــة ر  ت علل مواضــــي  ذات أولوية  2030خطة عا  
 للمنطقة العربيةج ع ضافة إىل  اولة حوار حول االستعراضات الو نية الطوعية.

 ون يف املنتدى إىل عدد من الرســـائل لرفعها إىل املنتدى الســـياســـي الرفي  املســـتوى وَخلص امل ـــار  - 5
حتت عنوان  2019متوز/يوليه  18إىل  9املعا علتنمية املســـــــــــــــتدامة الذي يعقد يف نيويورك يف الفرتة من 

__________ 

  ب ــين آليات عمل املنتدى 29-(د 327يســتمد املنتدى مرجعيته من ســلســلة قرارات عــادرة عن ا ســ واج ومنها القرار   1( 
  ب ــــين املنتدى العر  حول التنمية 28-(د 314العر  للتنمية املســــتدامة الصــــادر عن الدورة التاســــعة والع ــــرين؛ والقرار 

ب ــين دعم الدول  322 ؛ والقرار 2014أيلول/ســبتمرب  18-15املســتدامةج الصــادر عن الدورة الثامنة والع ــرين (تونسج 
 انون   16-14ج الصــــادر عن اللجنة التنفيذية لاســــ وا يف اجتماعها الثاين (عمنانج 2030نفيذ خطة عا  األعايــــاء يف ت
  .2015األول/ديسمرب 
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ة  ما ســــــتعرض نتائج املنتدى يف االجتمال الســــــادس للجن“.  مت ني الناس وضــــــمان ال ــــــمول واملســــــاواة”
. وقد عــــــي ت الرســــــائل من منظور املنطقة 2019التنفيذية التابعة لاســــــ وا امل م  عقدي يف ح يران/يونيه 

العربيةج  مســـــالة إقليمية تع س أولوبت املنطقة يف إ ار عنوان املنتدى الســـــياســـــي الرفي  املســـــتوى لعا  
 واألهداف اليت ستتم مراجعتها. 2019

  
 2019الصادرة عن املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام الرسائل الرئيسية  -أوالً  
 يف املنطقة العربية  2030الرسائل األساسية حول تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام  - ألف 

 رسائل عامة  

وفرعـــــــــــــة    علل  ل دول  2030عا  حموري يف متابعة واســـــــــــــتعراض خطة عا   2019عا   - 1
وتسري  وترية التقد  احملرز من خالل املراجعات  2030د االلت ا  خبطة عا  املنطقة استثمارها  عادة أت ي

 .النقدية ملسرياهتا التنموية وأخذ املبادرات املطلوبة وحث اجملتم  الدويل علل الوفاء علت اماته أيايا
عا  ت داد ألية املنتدى العر   منصـــــة إقليمية جامعة ل ل األ راف يف متابعة واســـــتعراض خطة  - 2

عاماً بعد عا  ويع ز املنتدى فرص الت امل والتايـــــــــامن ا قليميني خاعـــــــــة حول القايـــــــــاب العابرة  2030
للحدود والتحدبت امل ـــرت ة بني الدول العربية. ويلع  املنتدى دورا مهما يف تبادل اخلربات ون ـــر املعرفة 

 .اً ويف التي يد علل االلت ا  مبسار التنمية املستدامة إقليمياً ودولي
ج ال ي ال التقد  املنج  يف املنطقة العربية  ما يف 2030بعد أرب  سنوات علل اعتماد خطة عا   - 3

العامل بعيداً عن اآلمال والطموحاتج حيث ترتف  نســــــــــــ  الفقر واجلول والالمســــــــــــاواة وتنت ــــــــــــر الن اعات 
النمط االســـــــــــــــتهال ي  واحلرول ويهدد الت ري املناخي اســـــــــــــــتدامة ال و   وتتبا ي معدالت النمو ويؤدي

 السائد إىل تدهور البياة ويعرقل االستقطال السياسي العاملي القدرة علل العمل اجلماعي؛ 

رغم جهود الدول العربية والتقد  احملرز يف مواضـــي  إيائية عديدة خصـــوعـــاً تل  املتعلقة علتعليم  - 4
ــــــــــــــــســبعة ع ــر والصــحةج إال أن رعــد التقد  احملرز حســ  املؤشــرات املتصــلة  هدا ف التنمية املســتدامة الـ

يظهر أتخراً واضــــــــــــحاً يف ا  از ويوحي  ن الدول العربية  تمعة لن حتقس أهداف التنمية املســــــــــــتدامة يف 
 .2030 عا 
تعيس التقد  حتدبت جســـــــيمة تواجهها دول املنطقة وشـــــــعولا وبعايـــــــها متيعـــــــل وجذري ومن   - 5

االقتصـــــادي املســـــتدا  وال ـــــامل والعادلج وتعدد الن اعات اليت ألها ازدبد معدالت الفقر وضـــــعم النمو 
ت ع ل إم انيات النمو االقتصــادي واالجتماعيج والبطالة املرتفعة خاعــة يف عــفوف ال ــبال وال ــاعتج 
والفوارق التنموية ال برية بني املنا س وفاات اجملتم ج ع ضافة إىل انعدا  املساواة بني اجلنسني واحلاجة إىل 

ســـــات قادرة ومســـــتجيبة الحتياجات مجي  الفاات واملنا سج وضـــــعم التنســـــيس يف الســـــياســـــات عرب مؤســـــ
القطاعات وإشـــــــــراك أعـــــــــحال املصـــــــــلحة املاتلفنيج مبن فيهم اجملتم  املدين وال ـــــــــبال والقطال اخلاصج 

 .ع ضافة إىل حتدي ت ري املنا  وشي املوارد الطبيعية مبا فيها املياي
والن ال علل شعول املنطقة ومؤسساهتا ومواردها الطبيعية والبنية التحتية والسلم إن أثر االحتالل  - 6

األهليج وعلل مســـــــار التنمية املســـــــتدامة عموماًج هو أثر جامي وال ي بل فقط قدرة املنطقة علل النهوض 
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ومنها  مب ــــرول تنموي حتويلي ول نه أيايــــاً أدى ويؤدي إىل تراج   بري يف امل تســــبات التنموية األســــاســــية
 .تل  املتعلقة علصحة والتعليم ومت ني النساء والفتيات

من الايـــروري أن تعمل الدول العربية واملؤســـســـات الدولية وا قليمية العاملة يف املنطقة علل ســـد  - 7
الفجوة ال برية يف البياانت خاعـــــــــــة يف البياانت املفصـــــــــــلةج ليس فقط لرعـــــــــــد التقد  احملرز ول ن أيايـــــــــــاً 

ات والربامج وتقليص املسافة اليت تفصل الدول العربية عن مقاعد وأهداف خطة التنمية لتصوي  السياس
 .2030املستدامة لعا  

تبقل املؤسسات الفعالة والدساتري وا عالحات الت ريعية والقانونية علل املستوى الو ا ضامناً  - 8
ملواءمة بني اخلطط التنموية الو نية وخطة رئيســـــــياً لتحقيس التنمية املســـــــتدامة واملســـــــاواة والعدالةج ولتفعيل ا

 . 2030 عا 
 

 حول االستعراضات الوطنية الطوعية   

أييت املنتدى العر  للتنمية املستدامة يف توقيت حموري حيث يوفر مساحة للنقاش وفرعة للبلدان  - 9
املســتوى لال الل علل عارل اليت تســتعد لتقدت تقاريرها الو نية الطوعية خالل املنتدى الســياســي الرفي  

 .األقرانج مبا يف ذل  التحدبت اليت واجهتها البلدان اليت قامت عالستعراض الطوعي يف السنوات املاضية

ســــــــالت االســــــــتعراضــــــــات الو نية الطوعية يف إحداط ت يري إ ا  يف مفهو  التاطيط التنموي  - 10
تلم اهليا ل املؤســــســــيةج وشــــ لت حمف اً  عادة حيث وفرت فرعــــة لوضــــ  وتفعيل آليات للتنســــيس بني خ

 .النظر يف عملية إعداد املوازنة الو نية يف بعض البلدان العربية

بعد ثالط دورات من االســتعراضــات الو نية الطوعية تبقل إشــ الية ال ــرا ات واملقاربة الدا ة   - 11
ألدىن من امل ـــــاورات بدالً من ل ل أعـــــحال املصـــــلحة هي احللقة األضـــــعمج حيث يتم اال تفاء عحلد ا

إ ار ت ـــــــــــــــار ي يســـــــــــــــاهم فيه اجملتم  املدين والقطال اخلاص والربملاانت واجلامعات ويايـــــــــــــــمن دوراً فاعالً 
 .2030للمجتمعات احمللية ملعاجلة القاياب الو نية من منظور خطة عا  

ولوبتج وإ الق يف حني ساهم االستعراض الو ا الطوعي األول يف ت ايص الواق  ورعد األ  - 12
حوار و ا حول آليــات مواءمـة التوجهــات الو نيــة م  أهـداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامـةج وحتـديـد الث رات يف 
البياانتج ســــــــــــاهم االســــــــــــتعراض الثاينج يف الدول اليت خاضــــــــــــت هذي التجربةج يف رعــــــــــــد التقد  وتفعيل 

 .جلة التحدبت التنموية الو نيةال را ات م  اجملتم  املدين والقطال اخلاص وغريلاج وش ل أداة ملعا

االســـــــــــــــتعراض الو ا الطوعي هو عمليــة مســـــــــــــــتمرة ال تنتهي عنــد تقــدت التقرير خالل املنتــدى  - 13
الســـياســـي الرفي  املســـتوىج وال ي ال هناك بعض القصـــور يف مرحلة ما بعد االســـتعراضج خاعـــة يف وضـــ  

 .وعيات الصادرة عنهآليات لتعميم نتائج االستعراض ون ر التقرير وتنفيذ الت

إن التحدبت اليت تواجه النظم ا حصــــائية والث رات يف البياانت وضــــعم القدرات وشــــي املوارد  - 14
 ليست موان  لتنفيذ الت امات الدول عاي شعولا وتفعيل مبدأ عد  إغفال أحد. 
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 حول وسائل التنفيذ  

 التمويل - أ 

واملتقدمة يف املنطقة العربية يف الوعـــــــــــول إىل األســـــــــــواق هناك تفاوت واضـــــــــــي بني الدول النامية  - 15
واحلصـــــول علل التمويل والت نولوجيا ويســـــتوج  احلد من هذا التفاوت ا را اً أ رب للدول العربية  تمعة 

 .يف ا جراءات واملفاوضات الدولية وتع ي  االستثمار والتجارة البينية

روات والتمويل علل حســــــ  احتياجات الفاات واملنا س إن التنوي  االقتصــــــادي وإعادة توزي  الث - 16
 .املاتلفة يساهم يف تقليص الفجوة التمويلية يف دول املنطقة ويع ز املساواة والنمو ال امل

إبم ان دول املنطقة االســـتفادة من متويل أن ـــطة مواجهة ت ري املنا  ب ـــ ل أ ثر فعالية والعمل  - 17
واتفاقية عريس يف آٍن واحدج ويســـــــــــــــتدعي ذل  إعـــــــــــــــال  ا  ار  2030علل املواءمة ما بني خطة عا  

الســـياســـايت يف املنطقة وت ثيم التنســـيس وا دماا بني القطاعات واألبعاد البياية واالجتماعية واالقتصـــادية 
وتصــــــــميم م ــــــــاري  تســــــــتويف ال ــــــــروط الالزمةج وهذا  له من شــــــــينه أن يفتي أبوال متويلية جديدة لدول 

 املنطقة.
 

 الت نولوجيا - ل 

من املهم أن تعمل الدول العربية علل االلتحاق بر   الثورة الصـــــــــــــناعية الرابعة واالســـــــــــــتفادة من  - 18
الت نولوجيات احلديثة مثل إنرتنت األشـــــياء والذ اء الصـــــناعي والروبولت واملدن الذ ية وغريها من احللول 

 .املبت رة للدف  جبهود التنمية املستدامة

ول العربية إىل االستثمار يف الت نولوجيا حملو األمية ب ل أش اهلا وحتسني جودة التعليم حتتاا الد - 19
 . إحدى الوسائل الرئيسية لتم ني الناس من العيش ب رامة

تتيي الت نولوجيا ب ل أنواعها أدوات لتم ني املرأة واألشــــــــااص ذوي ا عاقة وال ــــــــبال وتع ي   - 20
ا فرعــة ســاكة ل ســر احلواج  اجل رافية وقطي القيود الثقافية للتواعــل اندماجهم يف ســوق العملج  ما أه

وتبادل املعرفة والوعول إىل املعلوماتج وهي أداة هلم يف حياهتم اليومية و ذل  يف در املدخول ال اصيج 
 عدا عن دورها يف تنمية املواه  االبت ارية وحتويلها إىل م اري  وتطبيقات رحبية.

 
 ال را ات - ا 

ألية النظر يف ياذا مبت رة وت ــــــار ية وشــــــفافة مثل احل ومة املفتوحة والبياانت املفتوحة واملوازنة  - 21
الت ار يةج والعمل علل ميسسة هذي اآلليات ون ر املعرفة العامة والثقافة عاههاج وذل  للحد من تف ي 

املوازانت املاصصة للدفالج إضافة إىل الفساد ومعاجلة غيال شفافية املوازانت واحلد من املبال ة يف حجم 
 .تقوية املؤسسات الرقابية وتع ي  استقالليتها

ســايت يســتند  - 22 ضــرورة تع ي  دور وم ــار ة اجملتم  املدين من خالل بياة مالئمة وإ ار قانوين ومؤســن
ة الفعلية يف إىل مبادئ احلو مة الرشــيدة وال ــفافية ووضــ  آليات حماســبة تايــمن التقييم املوضــوعي وال ــرا 

 .التنفيذ واملتابعة والرعد
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التي يد علل ضــــرورة إشــــراك الربملان وتع ي  دوري الت ــــريعي والرقا  لوضــــ  خطط واســــرتاتيجيات  - 23
 .وموازانت تع س األولوبت التنموية الو نية

ية تفعيل آليات عقد ال ــــــرا ات م  القطال اخلاص من خالل تع ي  مفاهيم املســــــؤولية االجتماع - 24
لل ـــــــــر ات و ذل  دعم آليات املراقبة واحملاســـــــــبة يف هذا ا  ار  ي يســـــــــهم هذا القطال أيايـــــــــاً يف تنفيذ 

 أهداف التنمية املستدامة.
 

 البياانت - د 

إن معظم البياانت املتوفرة يف البلدان العربيةج علل اختالف املنهجيات املتبعة لتجميعهاج ليســــــــــــــت  - 25
ج أي حســـ  الدخل ونول اجلنس والســـن 2030التنمية املســـتدامة لعا  مفصـــلة حبســـ  ما تنص عليه خطة 

واالنتماء العرقي وا ثا والوضــــــــــــ  من حيث اهلجرة وا عاقة واملوق  اجل رايف وغريها من اخلصــــــــــــائصج و   
 .ت ثيم العمل علل التحقس من البياانت ومدى حتديثها ودقتها واستجابتها للمت ريات املاتلفة يف املنطقة

التي يد علل أن املؤســــــســــــات ا حصــــــائية يف الدول املتيثرة علن ال حباجة خاعــــــة لالهتما  وبناء  - 26
 .القدرات يف ظل الدمار الالحس علواثئس ووسائل مج  املعلومات

يســــتدعي مؤســــســــات وآليات تايــــمن  16إن قياس مؤشــــرات احلو مة لرعــــد التقد  يف اهلدف  - 27
 االستقاللية وال فافية. 

 
متكني : 2019الرســائل األســاســية حول موضــو  املنتدى العريب للتنمية املســتدامة لعام  -ابء  

 الناس وضمان الشمول واملساواة يف املنطقة العربية

املســـاواة حس من حقوق ا نســـان ور ن رئيســـي من ر ائ  التنمية. إن ت لفة حتقيس املســـاواة علل  - 28
اليت تولــد التميي  والعنم وتــدمر العالقــات االجتمــاعيــة  ارتفــاعهــا هي أقــل ب ثري من ت لفــة الالمســــــــــــــــاواة

 .وتؤدي إىل عد  االستقرار وتعيس التنمية. وعليه ألية رعد املوازانت املطلوبة للوعول إىل حتقيس املساواة

حتقيس املســــاواة  تاا إىل ســــياســــات شــــاملة عابرة للقطاعاتج تعا  العوامل املســــببة لالمســــاواة  - 29
نتائجها. ويرت   حتقيس املســاواة علل تفعيل ال ــرا ات بني ختلم الفاعلني احل وميني وغري  ع ضــافة إىل

احل وميني وضــمان التنســيس فيما بينهمج وعلل االســتثمار يف ثقافة املســاواة وتعميمهاج ال ســيما بني اجليل 
 .الناشئ للوعول إىل ت يري ثقايف بنيوي يايمن حقوق ا نسان

تها عابرة للقطاعات وعلتايل ال مي ن حصــــــــــرها لدف واحد  اهلدف العاشــــــــــر. املســــــــــاواة بطبيع - 30
وعلتايل  تاا القياس ال مي لالمســــــــاواة إىل أتعــــــــيل علمي ملفهو  الالمســــــــاواة  بعادي املتعددة  احلرمان 
ة والتهميش وا قصــــــــــاء والتميي  وعلل املســــــــــتوبت االقتصــــــــــادية والســــــــــياســــــــــية واالجتماعية والبياية واملعرفي
 .املاتلفة. علتايل تربز احلاجة إىل مقاييس مر بة جديدة أتخذ عالعتبار تقا   هذي األبعاد واملستوبت

اعتماد الالمر  ية يف الســـــــــــياســـــــــــات التنموية  د من الفروقات والالمســـــــــــاواة بني املنا س وفاات  - 31
 .إىل اجملتمعات احمللية اجملتم ج وي رنس ال مول من خالل الت اور والتنسيس يف نقل مر   القرار

إن مبدأ عد  إغفال أحد يســـــتدعي أن ت ـــــمل ســـــياســـــات تع ي  املســـــاواة من هم أ ثر هتمي ـــــاً  - 32
وه ـــاشـــًة ب ض النظر عن حجم هذي الفاات. وما زالت الالمســـاواة بني املنا س ضـــمن القطر الواحد من 

 .أبرز أوجه الالمساواة يف العامل العر 
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 لة عابرة للقطاعات وال تنحصـــر يف احلماية االجتماعية و   مقاربتها من الالمســـاواة هي م ـــ - 33
منطلس حقوقي تراعل فيه  افة جوان  حقوق ا نســــان. لذل  من الايــــروري إدراا مراحل التعليم ملن هم 
 دون اخلامســة من العمر يف منظومة التعليم ا ل امي اجملاين والعمل علل تقليل فجوة ت لفة الرعاية الصــحية

 .واخلدمات العامة املقدمة يف هذا اجملال بني املنا س يف الدولة الواحدة وبني الدول

هناك ارتباط بني الالمساواة داخل دول املنطقة والالمساواة بني بلدان العامل. ويعود هذا االرتباط  - 34
مســــــاواة داخل الدول وبينها ج ئياً إىل اخللل البنيوي يف اتفاقات التجارة العاملية اليت تتســــــب  يف ازدبد الال

وإىل االســـــــــتقطال الذي ي ـــــــــول نظم احلو مة عاملياًج خصـــــــــوعـــــــــاً تل  املتعلقة علتجارة واليت تؤثر علل 
  ا نتاجية ال راعية والقدرة علل التصني  والسالمة البياية؛

ول ا مجال علل أن ال ـــمول هو يف األســـاس مبدأ أخالقي وســـياســـي وتنموي يقو  علل مبدأ قب - 35
 .االختالف والتعدندية. وال مول ال يتحقس إال عمل ار ة ويصبي علتايل عالجاً لالمساواة

ا قرار  ن اســـــــرتاتيجيات القايـــــــاء علل الفقر    أن تســـــــعل يف املقا  األول إىل قفيم الفقر  - 36
لتحويل الفاات جبمي  أبعاديج مما يســـــــــاهم يف حتقيس العدالة االجتماعية ويف إحداط حتويل جذري ونوعي 

الفقرية إىل فاــات منتجــة حبيــث ي ون هنــاك تطور دائم لقيــاس الفقر يع س العوامــل املســـــــــــــــبنبــة لــه وليس 
 .العوارض

ضـــــــــــــرورة م ـــــــــــــار ة األشـــــــــــــااص ذوي ا عاقة من منظور حقوقي واجتماعي يدمج احتياجاهتم  - 37
والتعليم والعملج م  اعتبار أســالة وأن ــطتهم يف اخلطط التنموية الو نيةج ويف الســياســات املتعلقة علصــحة 

 . موعة واشنطن مقياسا لوض  اسرتاتيجيات سليمة لألشااص ذوي ا عاقة ولتنفيذها
ال ــاعت أ ثر عرضــة للفقر واألمية والت ويج املب ر وا قصــاء من احلياة االجتماعية واالقتصــادية  - 38

دبت البنيوية اليت تعيس مت ني ال ـــاعت وتفعيل والســـياســـية نتيجة املوروط الثقايف الذ وري وغريي من التح
 .دورهن يف اجملتم 

ل ي تســــــــــتفيد دول املنطقة من العائد الدمي رايفج حتتاا احل ومات إىل اعتماد مقارعت شــــــــــاملة  - 39
عابرة للقطاعاتج تســـتجي  حلاجات ال ـــبال يف ختلم املنا سج وت ـــر هم بعملية عـــن  القرار وترف  من 

يميةج ومت نهم من ولوا فرص العملج وحتد من هجرة األدم ةج وترف  الوعي والثقافة املدنيةج قدراهتم التعل
 وعنبهم التوجهات املتطرفة وا رهابية.

 
 حول الشمول والتمكني واملساواة كُسُبل لتحقيق السالم والتنمية  

 2030 املستدامة لعا  التي يد علل ضرورة اعتماد النهج التحويلي الذي دعت إليه خطة التنمية - 40
ومبادئ ال ــمول والتم ني واملســاواة يف عمل املؤســســات وعلل  افة املســتوبتج احمللية واملر  يةج ال ســيما 
يف الـدول اليت تعـاين من حـاالت ن ال أو احتاللج وذلـ  لتع ي  عـــــــــــــــمودهـا وقـدرهتـا علل توفري املقومات 

  األساسية للتنمية؛

حتالل ا ســــــرائيلية هي املســــــؤولة األوىل عن أتخر عجلة التنمية يف التي يد علل أن ســــــلطات اال - 41
األراضــــي الفلســــطينية احملتلةج ال ســــيما من خالل فرضــــها قيوداً تعيس متويل التنمية وهوض االقتصــــاد املنتج 

 .الداعم للتنمية املستدامة
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ؤسسات من جهة ومسار ال بد من ت امن مسار احلوار الو ا وحتقيس السال  م  مسار محاية امل - 42
االنتعاش االقتصـــــــــــــــادي من جهة اثنيةج وذل  لتدارك التدهور ا يائي الذي يلحس علدول اليت تعاين من 

 .الن اعات ولايمان وجود ر ائ  أولية لاللتحاق بر   التنمية

تج إن اعتماد املدخل املعريف من خالل تســـــــــــــــاري العلو  والت نولوجيا وتبادل املعلومات والبياان - 43
واملدخل االقتصــادي من خالل اعتماد م ــاري  ذات فائدة م ــرت ةج من شــيهما وضــ  أرضــية توافس حول 
قايــاب الن ال بني الدول العربية وبينها وبني الدول اجملاورةج وهذا ما يســمل بدبلوماســية العلو  خلدمة التنمية 

 املستدامة.
 

حول النهوض ابلعدالة االجتماعية والتماســـــــا االجتماعي يف البلدان املتنزرة ابلنناعات من خالل   
 محاية اجتماعية شاملة 

من الايــروري تطوير املؤســســات احل ومية وتع ي  قدراهتا لايــمان جهوزيتها للت يم م  الظروف  - 44
استجابتها ب  ل يايمن مشول اجلمي  يف الطارئة خاعة تل  اليت ت يد من معدالت الفقرج وعلتايل تع ي  

 .مبادرات وبرامج احلماية االجتماعية

ألية تايـــــــــمني الالجاني والنازحني يف برامج احلماية االجتماعية ومعاجلة العقبات اليت حتول دون  - 45
 ا راط الالجاني يف ســـــــــــوق العملج أو تل  اليت تفقدهم الرغبة علعودة إىل دبرهم يف حال انتفاء ســــــــــب 

 .الن و  أو اللجوء

ضـــــرورة اعتبار القطال اخلاص العباً وشـــــري اً يف عملية إعـــــال  نظم احلماية االجتماعية ومتويلها  - 46
 .خاعة يف املنا س اليت تعاين من الن اعات واحلرول

التي يد علل ضــرورة اســتمرار منظمات وبرامج األمم املتحدة يف دعم الدول املســتايــيفة لالجاني  - 47
حني ب ـــــــــــــــ ل يســـــــــــــــاهم يف تع ي  قدرة هذي الدول علل توفري احلماية االجتماعية ملوا نيها و ذل  والناز 

 للوافدين إليها. 
 

 حول ضمان مشاركة مستدامة وواسعة النطاق للمراهقني والشباب يف املنطقة العربية  

وى احمللي والو ا التي يد علل ألية م ار ة ال بال وال اعت يف عملية اقاذ القرار علل املست - 48
وا قليمي ودعوة احل ومات إىل ســـــرعة توفري قنوات فعنالة ومســـــتدامة تايـــــمن م ـــــار ة ال ـــــبال يف تنفيذ 

 .مجي  أهداف التنمية املستدامة ومتابعة التوعيات

ا شـــــادة عملبادرات اخلالقة اليت يقو  لا ال ـــــبال يف ختلم اجملاالت للمســـــالة يف احلياة العامة  - 49
ودعوة  ـل من منظمـات األمم املتحـدة وجـامعـة الـدول العربيـة إىل تقـدت مـا يل   من دعم لعقـد املنتـدبت 
ال ـــبابية علل غرار منتدى ال ـــبال يف املنطقة العربية لت ثيم احلوار بني ال ـــبال أنفســـهم من جهة وبناء 

 .وتع ي  الثقة مبؤسساهتم ودوهلم من جهة أخرى

علل ضــــــــــــرورة عد  إغفال حس م ــــــــــــار ة الفاات املهمن ــــــــــــة من ال ــــــــــــبال حثن الدول واجملتم   - 50
وال ــــــــــاعت يف التنميةج وخاعــــــــــة ذوي ا عاقة والنازحني والالجانيج والت ــــــــــديد علل واج  محايتهم من 

 التميي  أو ا قصاء وإيالء أولوية لتم ني الفتيات وال اعت. 

  2030وعي يف خطة عا  امل اورات ا قليمية ب ين خطة العمل  دماا العمل التط
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مي ن للعمل التطوعي أن ي ون عامالً مســـرعاً لتحقيس أهداف التنمية املســـتدامةج ويتطل  ذل   - 51
إشـــــــــــــرا اً فعلياً جلمي  أعـــــــــــــحال املصـــــــــــــلحةج مبن فيهم اجملتم  املدينج وإدماا التطول يف اخلطط التنموية 

لو نية وتُفعنل دور املتطوعني يف احلفاظ علل الو نيةج وتطوير ت ريعات وسياسات مبت رة تنمي القدرات ا
  .السلم اجملتمعي

توفري بياة مؤاتية لتوجيه  اقة ال ـــــــــبال وال ـــــــــاعت وإبداعهم وإلحة فرص للعمل التطوعيج م   - 52
 .األخذ عالعتبار ضرورة بناء املهارات لتع ي  قابلية التوظيم

حول العمل التطوعيج وعلل إجراء م ــــــــــــاورات حث الدول العربية علل احلوار وتبادل التجارل  - 53
ج وذل  يف “2030خطة العمل حول إدماا العمل التطوعي يف خطة التنمية املســــــــــتدامة لعا  ”ب ــــــــــين 

 . 2020الفرتة اليت تسبس االجتمال الفا العاملي عا  

 حول عد  إلال أحد: املساواة بني اجلنسني ومت ني املرأة وال مول

وم ــار ة مجي  النســاءج مبن فيهن النســاء ذوات ا عاقةج يف عــن  الســياســات    ضــمان متثيل  - 54
لبناء  تمعات تتمت  عل ــمول واملســاواةج حيث تتا  للجمي  فرعــةك للتم ني ب ض النظر عن جنســهم أو 

 .وضعهم االجتماعي أو الصحي

ن ذوات ا عاقةج من الايــــروري العمل علل حتســــني مج  البياانت عن النســــاء والفتياتج مبن فيه - 55
من أجل فهم أفايــــل ألوجه عد  املســــاواة املتقا عة واحلواج  اليت يواجهنها يف اجملتم ج وإدخاهلا يف عملية 

 عن  السياسات. 

 حول مستقبل العمل وأثري علل املساواة بني اجلنسني 

الثامن ارتبا اً يف ظل الت ريات اليت ســـــي ـــــهدها العمل يف الســـــنوات املقبلةج يرتبط حتقيس اهلدف  - 56
وثيقاً جبهوزية العمال وأعـــحال العمل واحل ومات ملوا بة الت يري الذي ســـت ـــهدي املنطقة واالســـتفادة من 

 .الفرص اليت ستتيحها الت نولوجيا وامل ننة والت امل االقتصادي والعمل املناخي

خول النســــــــاء إىل ألية اســــــــتثمار احل ومات يف اقتصــــــــاد الرعاية ودعمه حيث يؤدي ذل  إىل د - 57
 .سوق العمل وي يد من فرص العمل ويدعم النمو االقتصادي

من الايـــــــــــــــروري أن يتمت  العاملون والعامالت يف اقتصـــــــــــــــاد الرعاية بنفس احلقوق اليت يتمت  لا  - 58
العمال اآلخرونج وااللت ا  ب ـــروط العمل الالئسج مبا يف ذل  احلس يف التنظيم ويف املفاوضـــة اجلماعيةج ويف 

  ساعات عمل الئقة ويف ظروف عمل آمنة.
 

 حول النهوض ابلعمل املناخي يف املنطقة العربية لدعم املسرية التنموية  

يؤدي ت ري املنـــا  إىل تفـــاقم التحـــدبت التنمويـــة يف املنطقـــةج مبـــا فيهـــا تلـــ  املتعلقـــة علصــــــــــــــرال  - 59
 ل العمل املناخي أولوية للمنطقة العربية واالحتالل والالمســــــــــاواةج و عل معاجلتها أ ثر تعقيداً. لذا ي ــــــــــ

 .وأداة لتدعيم اجلهود املبذولة للحد من خا ر ال وارط ولتحقيس التنمية املستدامة

العمل علل تع ي  ت امل الســـــــــــياســـــــــــات عرب القطاعات والتنســـــــــــيس ا قليمي عرب البلدان  داعم  - 60
 .ل املناخي علل أرض الواق أساسي للجهود املبذولة لالنتقال من االلت امات إىل العم
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حتتاا إجراءات الت يم إىل تع ي  قدرة اجملتمعات الايعيفة علل الصمود ومتابعتها بطريقة شاملة  - 61
 تعمل علل إشراك اجملتمعات احمللية والنساء يف عمليات عن  القرار.

احلد من خا ر حول تع ي  ال ـــــرا ات لدعم االتســـــاق يف الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات الو نية من أجل 
 ال وارط وحتقيس التنمية املستدامة

ضرورة أن تعمل  موعات أعحال املصلحةج مبا يف ذل  اجملموعات ا قليمية املعنية عحلد من  - 62
خا ر ال وارطج يداً بيد م  احل ومات من أجل تطوير اســرتاتيجيات وســياســات و نية تراعي الرتابط بني 

  .ا  وأهداف التنمية املستدامةاحلد من املاا ر وت ري املن

ألية تع ي  الروابط بني العلو  والســـــــياســـــــات وتع ي  ال ـــــــرا ات من خالل آلية إقليمية واضـــــــحة  - 63
أتخذ عالعتبار التحدبت والفرص وت ــج  ثقافة املســؤولية امل ــرت ة وامل ــار ة املســتمرة كو حتقيس غابت 

 .2030ستدامة لعا  إ ار سنداي واتفاق عريس وخطة التنمية امل
  

 سري اجللسات ومضمون العروض -اثنياً  

تايــمن املنتدىج ع ضــافة إىل جلســيت االفتتا  واالختتا ج جلســات عامة حول موضــول املنتدى  - 6
واالســــتعراضــــات الو نية الطوعية “ مت ني الناس وضــــمان ال ــــمول واملســــاواة يف املنطقة العربية”الرئيســــي 

 التالية:وتناولت املواضي  
 متهيد: كو حتقيس أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية اجللسة األوىل:

 املساواة: السياسات والفرص اجللسة الثانية:

 ال مول: السياسات والفرص اجللسة الثالثة:

 التم ني: السياسات والفرص اجللسة الرابعة:

 االستعراضات الو نية الطوعيةالدروس املستقاة من   اولة مستديرة: 

مت ني األفراد وضـــــــمان ال ـــــــمول واملســـــــاواة يف ســـــــبيل التنمية املســـــــتدامة: تفعيل  اجللسة اخلامسة:
 وسائل التنفيذ

امل ـــــــاورات ا قليمية التحايـــــــريية حول التنمية املســـــــتدامة؛ رســـــــائلها إىل املنتدى  اجللسة السادسة:
 السياسي الرفي  املستوىالعر  للتنمية املستدامة واملنتدى 

 املنتدى العر  للتنمية املستدامة يف السياق ا قليمي والعاملي اجللسة السابعة:

وقلنلت املنتدى تســــــــــ  جلســــــــــات متاصــــــــــصــــــــــة حول مواضــــــــــي  ذات أولوية يف املنطقة العربية:  - 7
ملناخي يف املنطقة   النهوض علعمل ا2ال ـــــــمول والتم ني واملســـــــاواة: ســـــــبل كو الســـــــال  والتنمية؛ (  1(

  مستقبل 4  ضمان م ار ة مستدامة وواسعة النطاق للمراهقني وال بال يف املنطقة العربية؛ (3العربية؛ (
  امل ــــــــــاورات ا قليمية ب ــــــــــين خطة العمل  دماا العمل 5العمل وأثري علل املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني؛ (

التف ري يف عد  املساواة يف البلدان العربية؛   إعادة 6يف منطقة ا س وا؛ ( 2030التطوعي يف خطة عا  
  النهوض علعدالة االجتماعية والتماســـــــــــ  االجتماعي من خالل محاية اجتماعية شـــــــــــاملة يف البلدان 7(
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  تع ي  ال ـــرا ات لدعم االتســـاق يف الســـياســـات واالســـرتاتيجيات الو نية من أجل 8املتيثرة علن اعات؛ (
   املساواة بني اجلنسني ومت ني املرأة وال مول.9التنمية املستدامة؛ ( احلد من خا ر ال وارط وحتقيس

 
 اجللسة االفتتاحية -ألف  

حتدنط يف اجللســـــــــــــة االفتتاحية  ل من الســـــــــــــيدة روال دشـــــــــــــيتج و يلة األمني العا  لألمم املتحدة  - 8
واألمينة التنفيذية لاســــــ واج ومعايل الوزير نوري الدليمي وزير التاطيط يف مجهورية العراقج بصــــــفته رئيس 

العا  جلامعة الدول  ج و الســـــــــــــــيد أمحد أبو ال يطج األمني2019املنتدى العر  للتنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  
العربيةج والســــــــــــيدة أمينة حممدج انئبة األمني العا  لألمم املتحدة. وتناولت ال لمات واق  وحتدبت املنطقة 
العربية م  الرت ي  علل فرص التنمية املســـتدامة وما ق حتقيقهج ع ضـــافة إىل ضـــرورة ت ثيم اجلهود يف ظل 

 . 2030طة عا  ظروف و نية وإقليمية ودولية هتدد مسار خ
 

 اجللسات العامة -ابء  

 متهيد: حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية - اجللسة األوىل  

أدار اجللســـــة الســـــيد منري لبتج انئ  األمينة التنفيذية للربامج ع ســـــ واج وشـــــارك فيها  ل من  - 9
  ا داري يف مصــــــرج والســــــيد حممد عبد الواحد الســــــيدة هالة الســــــعيدج وزيرة التاطيط واملتابعة وا عــــــال

امليتميج وزير الصــــــناعة والتجارة يف اليمنج والســــــيد حممد حمســــــن الســــــيدج مدير عا  دائرة التنمية ا قليمية 
واحمللية يف وزارة التاطيط يف العراقج والســيدة ملياء خلم  ج األمينة العامة للمجلس القومي للســ ان يف 

 أمحد بن حسن احلماديج األمني العا  لوزارة اخلارجية يف قطر.السودانج والسيد 

قــد   ــل من املتحــدثني نبــذة عن التحــدبت اليت تواجههــا التنميــةج واالســـــــــــــــرتاتيجيــات املتاــذة  - 10
للتصـــدي هلا. ور  وا علل ضـــرورة مج  البياانت لوضـــ  تصـــور عـــحيي ملؤشـــرات التنمية يف املنطقة وحتديد 

ات األمثل للتصــدي هلا. وأشــار املتحدثون إىل اجلهود الو نية الت ــار ية ما بني التحدبت ووضــ  الســياســ
احل ومة وختلم أعحال املصلحة يف وض  وتنفيذ خطط واسرتاتيجيات التنمية املستدامة علل املستوى 

جلهود يف الو ا والرت ي  علل اجملتمعات احمللية األقل يواً من غريها.  ما ق التي يد علل ألية تايـــــــــــــــافر ا
ج والربط بني الايـــــــــمانة 2030تو ني أهداف التنمية املســـــــــتدامة ومتابعة ســـــــــري العمل يف تنفيذ خطة عا  

الدســـــــــــــــتورية وا عـــــــــــــــالحات القانونية والربامج التنفيذية لتحقيس التنميةج ع ضـــــــــــــــافة إىل ألية الت امل 
  وض  عقد اجتماعي عر  جديد. االقتصادي ا قليميج وحمورية ا نسان يف عملية التنميةج واحلاجة إىل

ســلطت هذي اجللســة أيايــاً الايــوء علل العالقة بني الن اعات وتراج  العملية التنمويةج إضــافة إىل  - 11
غيال السلم اجملتمعي الذي  عل حتقيس التنمية املستدامة يف غاية الصعوبة. وتناول النقاش إ ازات بعض 

الية من أجل التنميةج وتراج  دور العمل املتعدد األ رافج الدول والتحدبتج خاعـــــــــــــة ح ـــــــــــــد املوارد امل
وانت اس ال ــــــــــرا ات والعودة إىل ا جراءات احلمائيةج وأثر االحتالل ا ســــــــــرائيلي علل التقد  يف مســــــــــار 

 التنمية.
 

 املساواة: السياسات والفرص -اجللسة الثانية   

ترأس هذي اجللســـــة الســـــيد عمر عبد الع ي  حالاج املنســـــس األول يف مبادرة املســـــاحة امل ـــــرت ة.  - 12
وحتدط فيها  ل من الســـيد أدي  نعمةج خبري التنمية من لبنانج والســـيدة منية عمارج القاضـــية املســـت ـــارة 
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ية يف األردنج مبح مة التعقي  يف تونسج والســــــــــــيدة رت أبو حســــــــــــانج الوزيرة الســــــــــــابقة للتنمية االجتماع
 والسيد أمين عواحلةج مست ار وزير التنمية االجتماعية يف فلسطني.

تناول املتحدثون موضـــــــول الالمســـــــاواة علل مســـــــتوبت عدة مشلت املســـــــتوى الدويل والتفاولت  - 13
بني البلدانج واملســـــــتوى الو ا والتفاولت ضـــــــمن البلد الواحد ما بني الريم واحلايـــــــر وما بني الفاات  ما

ج ألقل “عــد  إلــال أحــد”العمريــة ومــا بني الفاــات االجتمــاعيــة ومــا بني اجلنســـــــــــــــني. وانطالقــاً من مبــدأ 
املتحدثون الايوء علل اهلوة ال برية بني ا  ار املعياري للمساواة وآليات تنفيذها عملياًج وعلل احلاجة إىل 

ينها من خالل القوانني.  ما انق ــــــوا أتعــــــيل مفاهيم املســــــاواة واحلقوق يف الثقافة احملليةج وترســــــياها ومت 
موضــول الفقر يف املنطقة العربية يف ظل ازدبد اســتحواذ النســبة األغع يف العامل علل إمجايل الثروة علل كو 
مطردج مقابل تناقص مســـــتمر يف نصـــــي  الطبقتني الوســـــطل والفقريةج وأ دوا علل ضـــــرورة فهم بنية الفقر 

امج تنفيذية فعالة م  التنبه إىل الت ريات احلاعــــلة يف منظومة القياس كو وترمجة الســــياســــات الو نية إىل بر 
مؤشــــرات الفقر متعدد األبعاد. ور  ت املداخالت علل اعتماد هج ت املي يف قياس الالمســــاواةج يســــتند 

دد مم ن إىل املقـارنـة بني الفاـات اجملتمعيـة األ ثر انتفـاعـاً من التنميـة وتلـ  األقـل انتفـاعـاًج ومشول أ رب عـ
من الفاات اجملتمعية يف القياس. وتناول النقاش أيايــاً ارتباط املســاواة يف الفرص والنتائج عحلرية ال ــاصــية 
للفردج ودور اجملتم  املدين يف رف  الصــــوت وحتديد مواضــــ  الالمســــاواةج وضــــرورة تدخل احل ومة  حقاق 

طقة من م ــــا ل بنيوية علل الصــــعد املعيارية احلربت.  ما تناولت اجللســــة التحدبت اليت تواجه دول املن
والقانونية واالجتماعية واالقتصــــادية واليت منها توزل الثروات بطريقة ريعية بدالً من االســــتثمار يف امل ــــاري  
املنتجة ذات القيمة املايـــــــافة يف االقتصـــــــادج ما يتطل  النظر يف بنية وآليات توزي  الثروةج هذا عالوة علل 

را م الدين القومي يف إعاقة عملية التنمية. وتايـــــــــــــــمنت اجللســـــــــــــــة أمثلة و نية من تونس أثر الن اعات وت
واألردن يف تع ي  مبادئ املســـــــــــاواة ودور محالت اجملتم  املدين للحد من الالمســـــــــــاواة واليت أدت إىل اقاذ 

 احل ومة إجراءات قانونية  عال  األوضال.
 

 الشمول: السياسات والفرص -اجللسة الثالثة   

ترأســت هذي اجللســة الســيدة هانية شــلقاميج األســتاذة امل ــار ة يف مر   البحوط االجتماعية يف  - 14
اجلامعة األمري ية يف القاهرة. وشـــــــــــارك يف النقاش  ل من الســـــــــــيدة  الء علي مرادج املديرة العامة لادارة 

والســـــــــــــــيد التهامي عبد اخلالسج التنفيذية الســـــــــــــــرتاتيجية التافيم من الفقر يف وزارة التاطيط يف العراقج 
األســتاذ يف املعهد الو ا لاحصــاء واالقتصــاد التطبيقي يف امل رلج والســيد لطفي بن ســعيدج املدير العا  
يف وزارة ال ؤون احمللية والبياة يف تونسج والسيد مهند الع ةج رئيس اجمللس األعلل حلقوق األشااص ذوي 

 ا عاقة يف األردن.

ثون مفهو  ال ــمول واآلليات اليت تت فل بتحقيقهج خصــوعــاً يف املنطقة العربية اليت انقش املتحد - 15
تواجه حتدبت  برية يف قبول ف رة التعدديةج وال ســـيما التعددية القائمة علل التمثيلج م  التي يد علل أن 

قيس ال ـــــمول هو الوســـــيلة األفايـــــل للتصـــــدي لالمســـــاواة. واســـــتعرضـــــوا خططاً وعارل و نية من أجل حت
ال ـــــمول االقتصـــــادي وم افحة الفقرج وخلصـــــوا إىل ألية االنتباي إىل ا شـــــ اليات التنفيذية يف املبادرات 
اليت تســـــــــعل إىل م افحة الفقر واحلد من الالمســـــــــاواةج حيث يعترب  ل من االســـــــــتهداف وســـــــــبل التنفيذ 

مر  يـــة  وســـــــــــــــيلـــة لتحقيس واحلو مـــة من أ رب التحـــدبت اليت تواجـــه تلـــ  املبـــادرات. ونوقش مفهو  الال
ال ــمولج ال ســيما يف املنا س املهم ــة.  ما تطرق النقاش إىل مشول األشــااص ذوي ا عاقة  مثال علل 
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 موعة  برية ومهم ـــــة يف البلدان العربيةج في د امل ـــــار ون علل ضـــــرورة التالص من الصـــــور النمطية يف 
اجه ال ــــمول يف املنطقةج مثل قلة  فاءة وضــــ  الســــياســــات. وســــلط احلوار الايــــوء علل التحدبت اليت تو 

سـياسـات إعادة توزي  عائدات النموج حبيث ال يصـل إىل احلد األدىن منها إىل الفاات الفقرية دون اعتماد 
هج حقوقي يف توزي  مثــار النمو؛ واال تفــاء عجلــانــ  االقتصــــــــــــــــادي من ال ـــــــــــــــمول دون تنــاول اجلوانــ  

 ال مول ليس مسيلة توزي ج بل يتطل  الدمج علل أساس املساواة.االجتماعية واحلقوقية؛ وامل ار ة ألن 
 

 التمكني: السياسات والفرص -اجللسة الرابعة   

أدارت هذي اجللســـــــــــــة الســـــــــــــيدة اعتدال  ربيج مديرة مر   ا عال  التدري  يف مر   املرأة العربية  - 16
  مللسج وزير الرتبية والتعليم يف للتدري  والبحوط ( وثر  يف تونس. وشــــــــارك فيها  ل من الســــــــيد عبد 

اليمنج واآلنسة منار زغريج  البة شابة من اليمنج والسيدة نبيلة يوسمج ميسرة ومناعرة تربوية من مصرج 
 والسيد فؤاد عوين املدير العا  للمرعد الو ا لل بال يف تونس.

يل وامل ار ة  إحدى مقومات ر  ت اجللسة علل مفهو  التم ني م  التي يد علل التعليم والت   - 17
التم ني يف املنطقة العربية. وأ د املتحدثون علل ضـــــــرورة مت ني ال ـــــــبال ملعاجلة قايـــــــابهم واالســـــــتجابة 
الحتياجاهتم. فهم ي ــــــ لون نســــــبة  برية من ســــــ ان املنطقةج هي األ رب إذا ما قورنت عملنا س األخرى. 

  التواعـــــــــــل والثقة بينها وبني القائمني علل املؤســـــــــــســـــــــــات أها فاة تنت ـــــــــــر فيها البطالة والفقرج وينعد إال
احل وميةج وي ي  عنها التوجيه املناس  يف وسائل ا عال . فبالرغم من أن ال بال ميثلون فرعة دمي رافية 
ملـــا لـــديهم من قـــدرة علل االبت ـــار والـــدف  ععـــاي الت يري ا  ـــا  يف اجملتم ج إال أهم يواجهون حتـــدبت 

تماعية واقتصــــادية وثقافية منها البطالة والتســــرل من املدارس والتباين يف الفرص االقتصــــادية ســــياســــية واج
املتاحة يف املنا سج وتعدد النماذا الثقافية املعروضــة عليهمج وبروز ظواهر ســلو ية واجتماعية لديهم حمفوفة 

 عملاا ر  اهلجرة غري القانونية.

ية وحملية يف اليمن ومصرج سلطت الايوء علل التحدبت واستعرضت يف هذا ا  ار عارل و ن - 18
اليت تواجه اســــــتمرارية العملية التعليمية يف البلدان اليت متر علن الج واألولوبت ا يائية الايــــــرورية للتصــــــدي 
هلاج وعلل الفرص اليت تتيحها الت نولوجيا حملو األمية وتعلم ال بار والوعـــــــول إىل الفاات املهم ـــــــة. وأ د 

ار ون علل ضـــرورة ن ـــر ثقافة التنمية بني ال ـــبالج ود هم اقتصـــادبً واجتماعياً وســـياســـياً لالســـتفادة امل ـــ
 قدراهتم.  من
 

  الدروس املستقاة من االستعراضات الوطنية الطوعية -طاولة مستديرة   

الســـيدة  أدار هذي اجللســـة الســـيد أدي  نعمةج خبري التنمية من لبنان. وقد  فيها عروضـــاً  ل من - 19
ســـــــاراس جاغوانثج املســـــــت ـــــــارة األقاليمية يف إدارة ال ـــــــؤون االقتصـــــــادية واالجتماعية يف األمم املتحدةج 

ع ســــ واج وحتدط  ل من الســــيد  2030والســــيدة هانيا عــــبيدين دمياســــي من الوحدة املعنية خبطة عا  
والســــيدة  اهر ال ــــاليل من وزارة  ارق األنصــــاريج مدير إدارة التعاون الدويل يف وزارة اخلارجية يف قطرج 

االقتصــاد والتاطيط يف اململ ة العربية الســعوديةج والســيدة انتصــار الوهيبية املديرة العامة يف املديرية العامة 
للتاطيط التنموي يف اجمللس األعلل للتاطيط يف ُعمانج والســـــــــــيد زبد عبيدات أمني عا  وزارة العمل يف 

انئ  الوزيرة ل ــؤون التاطيط يف وزارة التاطيط واملتابعة وا عــال  ا داري األردنج والســيد أمحد  مايل 
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يف مصــــــرج والســــــيد فايــــــل   غرز الدينج انئ  مدير هياة التاطيط والتعاون الدويل يف اجلمهورية العربية 
 السورية.

فيذ أ دت هذي اجللســـة علل أن عملية وضـــ  االســـتعراضـــات الو نية الطوعية ال تنفصـــل عن تن  - 20
ج وأن االســـــتعراضـــــات ال تنحصـــــر مبجرد عـــــياغة التقرير وتقدمية إىل املنتدى الســـــياســـــي 2030خطة عا  

الرفي  املستوىج بل هي عملية ترمي إىل النقاش الصادق واملفتو  ب ين فرص وحتدبت التنمية يف البلدان. 
نية الطوعية األوىلج واملمارسات وتطرق احلوار يف هذي اجللسة إىل املرحلة اليت تلي وض  االستعراضات الو 

املثلل أثناء عملية االستعراض وبعدها م  الرت ي  علل عارل بلدان متعددة يف هذا ا  ارج وتناولت أياياً 
التوجهات املؤســــســــية يف املنطقة علنســــبة إىل تنفيذ عملية االســــتعراض. وعرض املتحدثون من الدول نبذة 

اضــــــات الطوعيةج والتحدبت اليت واجهوها أثناء تل  العملية.  ما عن عارلم الو نية يف وضــــــ  االســــــتعر 
تطرقوا إىل ما اســــتفادوي من االســــتعراضــــات يف حتديد أولوبت التنمية والتاطيط لتنفيذها وعالا مواضــــ  
اخللل يف خطط التنمية. واتفقوا علل التحدبت املتمثلة يف البياانت ودقتها وتصـــــــــــــــنيفاهتا وحينيتهاج وعلل 

زبدة القدرات علل مجعها واالســــــــتفادة منها.  ما أشــــــــاروا إىل التحدبت اليت   ــــــــفت عنها تقارير ألية 
االستعراضات الطوعية الو نية  املواءمة بني اخلطط الو نية وأهداف التنمية املستدامةج وحمدودية املوازانت 

تنمية املستدامةج و ذل  العوائس احل ومية املاصصة للتنميةج وأثر ال بدة الس انية املايطردة علل جهود ال
 املتيتية عن احلرل والن اعات يف وجه اجلهود ا يائية.

 
متكني األفراد وضـــمان الشـــمول واملســـاواة يف ســـبيل التنمية املســـتدامة: تفعيل  -اجللســـة اسامســـة   

 وسائل التنفيذ

صــــــــري لبحوط الرأي العا  أدار هذي اجللســــــــة الســــــــيد ماجد عثمانج املدير التنفيذي يف املر   امل - 21
(بصرية . وشارك فيها  ل من السيد مح ة ولد ب ر خبري معلوماتيات مدمج يف وزارة الداخلية والالمر  يةج 
إدارة اجملموعات ا قليمية يف موريتانياج والســـــــــــــــيدة  ندة حرتج اخلبرية يف التمويل وم افحة الفســـــــــــــــاد من 

 مســـــارات القمة العاملية جملتم  املعلوماتج واملنتدى األردنج والســـــيد قصـــــي ال ـــــطيج خبري اســـــرتاتيجي يف
 العاملي حلو مة ا نرتنت من ال ويت. 

ر   املتحدثون علل مســـــيلة تو ني أهداف التنمية املســـــتدامة واســـــتادامها علل الصـــــعيد احملليج  - 22
ى ذل  التو نيج والذي يعترب يف غاية األلية لتحقيس مبدأ عد  إلال أحدج م  الرت ي  علل حو مة مستو 

حيث أوضـــــــحت عربة موريتانيا اآلليات والوســـــــائل اليت وضـــــــعت  شـــــــراك اجملتمعات احمللية والبلدبت يف 
.  ما تناول املتحدثون دور ت نولوجيا املعلومات واالتصـــــــــــــــاالت يف 2030متابعة وتقييم تنفيذ خطة عا  

ة يف توافر تل  الت نولوجيا وألية التحول حتقيس أهداف التنمية املســـــتدامةج م ـــــريين إىل التحدبت املتمثل
إىل االقتصاد الرقميج وال سيما يف تنفيذ اهلدف الثامن املتصل عملساواة بني الدول وداخل الدول. وتطرقوا 
أيايـــــاً إىل الت ري املتســـــارل املتوق  يف ســـــوق العملج وألية اســـــتادا  الت نولوجيا يف حتقيس اهلدف اخلامس 

ني اجلنســــــــني ودور الت نولوجيا  يداة للوعــــــــول إىل املعلوماتج وإبداء الرأيج و ســــــــر املتصــــــــل عملســــــــاواة ب
احلواج  اجل رافيةج ومت ني النســـــــــاء وال ـــــــــبال واألشـــــــــااص ذوي ا عاقة. وانقش املتحدثون متويل التنمية 
 م ــريين إىل ضــاامة املوازانت املاصــصــة للدفال علل حســال القطاعات التنموية.  ما انقش امل ــار ون
م افحة الفساد  إحدى وسائل التمويل حيث قد ت طي م اس  م افحة الفساد  امل العج  يف متويل 

 التنمية يف املنطقة. 
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املشــاورات اإلقليمية التحضــريية حول التنمية املســتدامة: رســائلها ىىل املنتدى  -اجللســة الســادســة   
 ىالعريب للتنمية املستدامة واملنتدى السياسي الرفيع املستو 

رت هذي اجللســــــة الســــــيندة  رمية القريج رئيســــــة الوحدة املعنينة خبطة عا   - 23 ع ســــــ واج  2030يســــــن
حيث اسُتعرضت فيها الرنسائل ا قليمينة الرنئيسينة الصنادرة عن امل اورات ا قليمينة املاتلفة اليت عقدت يف 

. فقدن  2019ياســــين الرنفي  املســــتوى لعا  إ ار التنحايــــري للمنتدى العر ن للتننمية املســــتدامة واملنتدى الســــن 
اد املصارف العربينة يف بريوتج خرجات  املؤمتر الدنويلن حول ”السيند علي عودةج مدير إدارة البحوط يف احتن
وقدنمت “. 2018متويل التننمية املســــــــــتدامة و بي التندفنقات املالينة غري امل ــــــــــروعةج ت ــــــــــرين الثناين/نوفمرب 

بال يف القاهرةج نتائج  Y- PEERدج شـــــب ة الســـــيندة هاجر عبي بال يف املنطقة العربينةج ”لل ـــــن منتدى ال ـــــن
ع  يف “. 2018 انون األونل/ديســــــــمرب  وعرضــــــــت الســــــــيندة ليلل أوالد عليج عايــــــــو  لس نوال ال ــــــــن

يف املنطقة  2030املنتدى الربملاينن حول خطنة التننمية املســـــــــــــــتدامة لعا  ”اجلمهورينة التونســـــــــــــــيةج خرجات 
ياســــــــات يف “. 2019العربينةج  انون الثناين/يناير  وقدن  الســــــــيند زغلول  حانج مدير عا  التناطيط والســــــــن

االجتمال التن ــــــــاورين ا قليمين حول قايــــــــاب البياة واملوارد ”ســــــــلطة جودة البياة يف دولة فلســــــــطنيج نتائج 
ياســـين  ج شـــباط/ فرباير 2019الرنفي  املســـتوى لعا  الطنبيعينة للمنتدى العر ن للتننمية املســـتدامة واملنتدى الســـن

طنيج خبري اســـــرتاتيجين يف مســـــارات القمنة العاملينة جملتم  املعلومات  “.2019 وعرض الســـــيند قصـــــي ال ـــــن
)WSIS) واملنتــدى الــدنويلن حلو مــة ا نرتنــت  IGF املنتــدى العر ن الثــناين ”  يف دولــة ال ويــتج خرجــات

للتننمية املســــــــــــتدامةج آذار/مارس  2030عاملينة جملتم  املعلومات وخطة عا  الرنفي  املســــــــــــتوى حول القمنة ال
االجتمال التن ـــــــــاورين ”وقدن  الســـــــــيند محو العمراينج  بري خرباء يف جامعة الدول العربينةج نتائج “. 2019

ياسـين ا لرنفي  املسـتوى لعا  ا قليمين حول ت رين املنا  حتايـريًا للمنتدى العر ن للتننمية املسـتدامة واملنتدى السـن
وأخريًاج أ ل  السيند زبد عبد الصنمدج املدير التننفيذين ل ب ة املنظنمات “. 2019ج آذار/ مارس 2019

منتدى اجملتم  املدينن ا قليمين قبيل انعقاد ”العربينة غري احل ومينة للتننميةج احلايـــور علل أهمن ما عـــدر عن 
 “.2019ج نيسان/أبريل 2019عا  املنتدى العر ن للتننمية املستدامة ل

 
 املنتدى العريب للتنمية املستدامة يف السياق اإلقليمي والعاملي -اجللسة السابعة   

أدارت هذي اجللســــة الســــيدة ميســــاء يوســــمج مســــؤولة التنمية املســــتدامة يف الوحدة املعنية خبطة  - 24
و الســابس يف  موعة عمل اجلمعية ع ســ واج وحتدط فيها  ل من الســيد حممد خليلج العايــ 2030 عا 

العامة لألمم املتحدة املفتوحة ب ــين أهداف التنمية املســتدامةج والســيد أمحد القباين مدير شــعبة ت ري املنا  
 يف البن  ا سالمي للتنمية.

 هدفت هذي اجللسة إىل توفري قراءة يف رسائل املنتدى العر  للتنمية املستدامة وواق  هذا املنتدى - 25
 آلية إقليمية جامعة ملاتلم الفرقاء ال ــــــــــر اء لدف  التنمية املســــــــــتدامة يف هذي املنطقةج وإعطاء نظرة إىل 
املســتقبل القري  واملتوســط األمدج حيث تســتعد بلدان املنطقة واملؤســســات ا قليمية والدولية العاملة فيها 

لعا . وشــددت أنه ينب ي النظر إىل رســائل للم ــار ة يف املنتدى الســياســي الرفي  املســتوى يف نيويورك هذا ا
املنتدى يف إ ار شــامل ألن العمل علل التنمية املســتدامة و نيا وإقليميا ودوليا ال مي ن أن  تصــر بســياق 

. وحتدط امل ــــار ون عن الرتابط الوثيس بني الالمســــاواة داخل الدول وبني الدولج الذي 2030خطة عا  
ائدة اليت ال قتلم  ثرياً داخل الدول وفيما بينها فت يد معدالت الفقر يعود إىل النظم االقتصـــــــــــــادية الســـــــــــــ

وا فقار داخل الدولة وخارجهاج ومن هنا تربز ألية ا عـــــــــــــال  والتنوي  علل الصـــــــــــــعيدين االقتصـــــــــــــادي 
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واملؤســــســــيج واالســــتفادة من الثورة الرقمية لتم ني البلدان من اســــتادا   افة  اقاهتا الب ــــريةج وت ــــجي  
ون والت امل علل الصــعيد ا قليميج ووضــ  خطط هلا قيمة اقتصــادية مايــافة من أجل احلصــول علل التعا

 واتفاقية عريس لت ري املنا . 2030التمويل للتنمية.  ما عرضت اجللسة تقا   والتقاء مساري خطة عا  

االستنتاجات والرسائل اليت مبلاص عن أهم  2019اخُتتم املنتدى العر  للتنمية املستدامة لعا   - 26
خُلص إليها اجملتمعون علل مدى األب  الثالثة للمنتدى قدمته الســــــيدة ميســــــاء يوســــــم. وتبعه حوار عا  
أ د توافس امل ـــــــــــار ني يف املنتدى علل عدد من األف ار واخلطوات اليت من شـــــــــــيها أن تدعم املســـــــــــارات 

تــدامــة الو نيــة يف ضـــــــــــــــوء خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامـة الو نيــة وا قليميــة ععــاي تنفيــذ خطط التنميــة املســـــــــــــــ
 .2030 لعا 
 

 اجللسات املتخصصة -جيم  

ُعقدت خالل املنتدى تسـ  جلسـات متاصـصـة تناولت ب ـ ل معمنس بعض األهداف واألبعاد  - 27
 2030ب ـــــــــــين متابعة خطة التنمية املســـــــــــتدامة لعا   70/299التنمويةج متاشـــــــــــياً م  قرار اجلمعية العامة 

واســــــتعراضــــــها علل الصــــــعيد العامليج الذي حدد عدداً من األهداف اليت ســــــيجري اســــــتعراض تنفيذها يف 
 .2019 عا 
 

 الشمول والتمكني واملساواة: سبل حنو السالم والتنمية - 1 

 )إبشراف اإلسكوا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي(  

ر اجللســـــة الســـــيد  ر   ر ج املســـــت ـــــار ا قليمي ب ـــــين احلو مة وبناء الســـــال  يف ا ســـــ واج يســـــ - 28
وحتدط فيها  ل من الســـيد عمر عبد الع ي  احلالاج املنســـس الرئيســـي ملبادرة املســـاحة امل ـــرت ةج والســـيدة 

موير -اثن دإيلني ُ تنالج أســـــــتاذة معاونة يف علم االجتمال يف جامعة بريزيت يف فلســـــــطنيج والســـــــيد جوان
مدير  لية جوزف  وربل للدراســـــــــــات الدولية جبامعة دنفر يف الوالبت املتحدة األمري يةج والســـــــــــيد غيث 

 فري ج مدير م ت  اليونس و ا قليمي للعلو  يف الدول العربية. 

 ـــمول دار النقاش حول العالقة بني بناء الســـال  والتنمية من جهةج واملبادئ الثالثة املتمثلة يف ال - 29
والتم ني واملســـاواة من جهة اثنية.  ما تناول املتحدثون القصـــور علل عـــُعد ال ـــمول والتم ني واملســـاواة 
 يحد أســـــــــــــــبال تفاقم الصـــــــــــــــرالج وتداعيات الن ال واالحتالل علل إعمال هذي املبادئ الثالثة. ور  ت 

االحتالل ا ســــــــرائيلي  مداخالت املتحدثني علل نقل عــــــــورة الواق  املرتدي للتنمية يف فلســــــــطني بســــــــب 
وحتميله مســـــؤولية قلم فلســـــطني وشـــــعبها عن ر   التنمية املســـــتدامة.  ذل  تناولت النقاشـــــات اليمن 
الذي أدى الن ال فيه إىل تراج  حاد يف  افة مؤشـــــرات التنمية اليت  انت ت ـــــري إىل أتخر يف عدة  االت 

ة هو ت امن مســـــار الســـــلم األهلي م  االســـــتنهاض حىت قبل الن ال بســـــنوات و ن املقرت  األمثل هلذي احلال
االقتصــــادي ومحاية املؤســــســــات. وعلنســــبة لســــورب ف ان الرت ي  علل الن ال الذي أدى إىل تدهور يف  افة 
القطاعات وهدر للحقوق علل  افة املســـــتوبت وخلس م ـــــ لة ن و  وزبدة يف معدالت الفقر بينما أدى 

وتبعيتها إىل متويل خارجي ي ـــــــــــــوبه ال ثري من التســـــــــــــا الت إىل تفاقم  تنازل بعض منظمات اجملتم  املدين
األزمة. وعملقابل أفرزت املداخالت بعض احللول املقرتحة ومنها استادا  ما يسمل بدبلوماسية العلو  من 

 أجل التنمية املستدامة للحوار يف قاياب الن ال. 
 

https://undocs.org/A/RES/70/299
https://undocs.org/A/RES/70/299
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 النهوض ابلعمل املناخي يف املنطقة العربية - 2 

 )إبشراف اإلسكوا وجامعة الدول العربية(  

أدارت اجللسة السيدة رىل  دالينج مديرة شعبة سياسات التنمية املستدامة يف ا س واج وشارك  - 30
فيها  ل من الســـيد أمين شـــصـــلي رئيس فريس املفاوضـــني العرل حول ت ري املنا ج والســـيدة لوان أبو ســـوير  

يف لبنانج والســـــــــيد بيرت لندبرم رئيس قســـــــــم التعاون ا يائي لل ــــــــرق مديرة مر   دراســـــــــات الوحدة العربية 
األوســــــط ومشال أفريقيا يف ســــــفارة الســــــويد يف األردنج والســــــيد حممد عودة القصــــــراوي رئيس املر   الو ا 
 دارة خا ر ال وارط يف فلســــطنيج والســــيدة ســــامية الباوشــــي رئيســــة مجعية نســــاء بلدي من أجل التنمية 

 امل رلج والســـفري مجال الدين جال   مدير شـــعبة البياة وا ســـ ان واملوارد املائية يف جامعة املســـتدامة يف
 الدول العربية. 

دارت يف اجللســـــــة حلقتا حوارج األوىل حول هتياة البياة الالزمة للعمل من أجل التصـــــــدي لت ري   - 31
املنا  والتي يد علل أن النهوض علعمل  املنا  وق فيها اســــــــــــــتعراض املواقم ا قليمية والدولية يف قايــــــــــــــاب

املناخي يف املنطقة العربية يتطل  حتقيس الت امل والرتابط بني مؤســــــســــــات الدولة.  ما ق تســــــليط الايـــــوء 
علل أن تدخالت الت يم ت ــــ ل أولوية للمنطقة علل وجه اخلصــــوص للمجتمعات الايــــعيفة اليت تواجه 

ة وال وارط الطبيعية. أما يف احللقة الثانيةج فاستعرض امل ار ون عربة اآلاثر املدمرة للظواهر املناخية املتطرف
فلسطني يف التصدي لت ري املنا  والتافيم من آاثريج ودور اجملتم  املدين يف الاي ط علل احل ومات من 

من  أجل اقاذ م يد من التدابري يف هذا اجملالج وأ د امل ـــــــــــــــار ون علل ألية الت امل والتعاون ا قليميني
 أجل تقاسم أعباء ت ري املنا ج والتصدي آلاثريج ومواجهة حتدبته.

 ضمان مشاركة مستدامة وواسعة الّنطاق للمراهقني والّشباب يف املنطقة العربّية: جلسة حوار  - 3 

 )إبشراف اليونسكو واليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان(  

رت اجللســـة الســـيندة ليتيســـيا احلدناد - 32 يف لبنانج وشـــارك فيها  Net-Med Youthج الصـــحافينة يف يســـن
بال عرب رســــالة علفيديوج والســــيند عبد   لن من الســــيندة جابمثا وي راماانب يج مبعوثة األمم املتنحدة لل ــــن

  يف تونسج TAMSSالع ي  بو عال ج مدير م رول يف اجلمعينة التونسينة لادارة واالستقرار االجتماعين (
مد م ي  الجيج  ال  جامعي يف القانون يف اجلامعة ا ســـــــالمينة يف لبنانج والســـــــيندة هاجر والســـــــيند حم

بال يف املنطقة العربينة يف مصـــرج والســـيند فؤاد عوينج مدير عا  املرعـــد الو ان  عبيدج ممثنلة عن منتدى ال ـــن
 لل نبال يف وزارة شؤون ال نبال والرنبضة يف تونس.

بال حول دورهم يف عــــــن  القرار اليت تؤثنر علل حاضــــــر تناولت املداخالت آر  - 33 اء وأعــــــوات ال ــــــن
ج مبا يف ذل   اذها علل املستوى الو ان وا قليمين ال نبال ومستقبلهمج و موعة من ا جراءات املم ن اقن

دة االســتثمار قنوات امل ــار ة الرن ينة وغري الرن ينة. ومتت ا ضــاءة علل ضــرورة توفري إ ار قانوينن مت يان ل ب
بال وال ــــاعت يف ختلم  االت التننميةج وضــــمان إشــــرا هم يف عملينة عــــن  القرار مثل  عرب إشــــراك ال ــــن

بال حتت عنوان  بال هم عنصــــر أســــاســــي  Youth 2030اســــرتاتيجينة األمم املتنحدة لل ــــن اليت تعترب أنن ال ــــن
مم املتنحدة للســــن ان املتمثلة ب ــــب ة تثقيم للتن يري وتســــعل إىل مت ينهم وبناء قدراهتم ومبادرة عــــندوق األ

بال وتســـعل إىل ترويج أياط حياة عـــحينة هلم Y-Peerاألقران ( بال إىل ال ـــن   وهي مبادرة شـــاملة من ال ـــن
بال يف املنطقة العربينة  اذ قرارات مســؤولة. وشــدند املتحدنثون علل ألينة مت ني ال ــن من أجل مت ينهم من اقن

ما  هلم علقيا   دوارهم ال املة عرب إعطائهم من خالل إشــــــــــرا هم يف  رســــــــــم املســــــــــارات الو نينةج والســــــــــن
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ياســـينةج وعديد وابت ار أســـالي  للتنعامل معهم  املســـؤولينة واالســـتقاللينةج ودعم م ـــار تهم االجتماعية والســـن
بال املهمن ــني وغري املند ني. وق التي يد علل ضــرو  رة احلصــول علل وم  قايــابهمج وإعطاء األولوينة لل ــن

 بياانت خاعنة لم والقيا  مبسوحات دقيقة يف املنطقة العربينة ترتجم متطلنباهتم.
 

 األمومة والعمل واقتصاد الّرعاية يف البلدان العربّية  - مستقبل العمل وأزره على املساواة بني اجلنسني - 4 

 )إبشراف منظمة العمل الدولية(  

يسنرت هذي اجللسة السيندة فريدا خانج مست ارة إقليمينة للمساواة بني اجلنسني وعد  التنميي  يف  - 34
منظنمة العمل الدنولينة يف م تبها ا قليمين للدنول العربينةج وشــــــارك فيها  لن من الســــــيندة مهريناز العوضـــــيج 

قليمين هلياة األمم املتنحدة للمرأة يف آســــيا مديرة مر   املرأة يف ا ســــ واج والســــيند حممد النناعــــريج املدير ا 
بال واملرأة  فديج وزيرة الدنولة للتنم ني االجتماعي واالقتصــادي لل ــن واحمليط اهلادئج والســيندة فيوليت الصــن
ياســــينة يف جامعة القاهرة  يف لبنانج والســــيند ماجد عثمانج أســــتاذ ا حصــــاء يف  لينة االقتصــــاد والعلو  الســــن

فيذين والعايــــــو املنتدل للمر   املصــــــرين لبحوط الرنأي العا  (بصــــــرية ج والســــــيندة إيرو  خباريج والرنئيس التنن
أمينة ح ومة البنجال  دارة تنمية املرأةج والســـــيندة ران مصـــــليج رئيســـــة قســـــم الننول االجتماعي واألحباط 

مان االجتماعي يف األردنج والســــيند غري  ف ســــة العامنة للايــــن اين ج انئ  املدير العا ن يف االجتماعية يف املؤســــن
 منظنمة العمل الدنولينة.

ات اليت ي ـــــهدها ســـــوق العمل نتيجة عوامل عدنة  التنطونر الت نولوجين  - 35 تناولت املداخالت التن رين
وت رين املنا  وت رين اخلصـــــــــــائص الســـــــــــ نانينةج األمر الذي ســـــــــــيؤدي إىل إلحة العديد من الوظائم اجلديدة 

ة يف  ال ال ذن اء االعـــطناعي وحتليل البياانت وســـيقايـــي يف نفس الوقت علل العديد من الوظائم خاعـــن
احلالينة. وقن تناول أثر ذل  علل م ــــــــار ة املرأة يف ســــــــوق العمل. وأوضــــــــي املتحدنثون أننه ال بد من وجود 

اً يف اقتصـــاد الدنولة هي ل مهان قوين ألعمال الرنعاية ليصـــبي عامال مت ينيملا مل ـــار ة املرأة اقتصـــادبً ومســـال
ويف العملينة التننموينة. ولالســــتفادة من الفرص اجلديدةج    علل  لن من احل ومات واجملتم  املدينن القيا  
بدوري علل حدن سواءج و   علل احل ومات ضمان حقوق املرأة يف الواق  وعلل ا نرتنتج وبناء قدراهتاج 

.  ما ق التي يد علل ضـــــــــرورة تقارل توعـــــــــيات منظمة الصــــــــحة وتوفري التن نولوجيا ل لن شـــــــــرائي اجملتم 
العاملية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلس بفرتة إجازة األمومة م  احلد األدىن املوعـــل به للرضـــاعة الطبيعية 

 اخلالصة واليت تبل  ستة أشهر. 

 يف منطقة اإلسكوا 2030 املشاورات اإلقليمية بشنن خطة العمل إلدماج العمل التطوعي يف خطة عام - 5 

 )إبشراف برانمج متطوعي األمم املتحدة واإلسكوا(  

أدار اجللســـة الســـيد حممود عطابج املدير العا  مل ت  رئيس الوزراء يف فلســـطنيج ويســـرها الســـيد  - 36
ا زبد عبد الصــــــــــــمدج املدير التنفيذي يف شــــــــــــب ة املنظمات العربية غري احل ومية للتنميةج وألقل مالحظاهت

االفتتاحية  ل من الســـــــــيد فريدري و نيتو مدير إدارة التنمية االجتماعية يف ا ســـــــــ واج والســـــــــيد جيســـــــــون 
بروني  املدير ا قليمي للدول العربية وأوروع واحتاد الدول املســـــــــــــــتقلة يف برانمج متطوعي األمم املتحدةج 

العا  لل ؤون ا نسانية يف جامعة وحتدط فيها  ل من  و ال ياة حصة آل اثين املبعوثة اخلاعة لألمني 
الدول العربيةج والســـــيدة إميا موريل رئيســـــة قســـــم اخلدمات االســـــت ـــــارية التطوعية يف برانمج متطوعي األمم 
املتحدةج والســـــيدة اندب بن عليج ال اتبة العامةج املفت ـــــة املالية ورئيســـــة بعثةج وزارة ال ـــــبال والربضــــة يف 

 ست ار ا قليمي  حصاءات العمل يف منظمة العمل الدولية. امل رلج والسيد اندر  ريوز امل
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استعرض امل ار ون التقرير التجميعي حول خطة العمل ملنطقة األمم املتحدة ل ر  آسيا الصادر  - 37
عن برانمج متطوعي األمم املتحدةج وشددوا علل ألية العمل التطوعي لتحقيس أهداف التنمية املستدامةج 

نطقة العربية اليت ي ــــ ل فيها ال ــــبال والنســــاء معظم من يقو  علعمل التطوعي. وتناول وخصــــوعــــاً يف امل
النقاش التحدبت اليت ينطوي عليها العمل التطوعيج علل غرار الت فل بن اهة ومصـــــــــــــــداقية املتطوعني يف 

تطوعني بلدان الن الج وتعرض املتطوعني لالسـت الل علل أيدي أعـحال األعمالج والتي د من حصـول امل
علل املناف  اليت تطوعوا لتوفريها. وق اســـــــــــــــتعراض عارل و نية نظمت فيه احل ومات العمل التطوعيج 
والتطرق إىل وسائل قياسهج إذ وضعت منظمة العمل الدولية دليالً للقياس عرى عربته يف عدد من البلدان 

وعي بني الدول العربية وعلل إجراء حالياً.  ما ق التي يد علل ضـــــــــــــــرورة تبادل التجارل حول العمل التط
ج “2030خطة العمل حول إدماا العمل التطوعي يف خطة التنمية املســـــــتدامة لعا  ˮم ـــــــاورات ب ـــــــين 

 . 2020وذل  يف الفرتة اليت تسبس االجتمال الفا العاملي عا  
 

 ىعادة التفكري يف عدم املساواة يف البلدان العربية - 6 

 ج األمم املتحدة اإلمنائي()إبشراف اإلسكوا وبرانم  

يســرت هذي اجللســة الســيدة هالة الســعيدج وزيرة التاطيط واملتابعة وا عــال  ا داري يف مصــر.  - 38
وحتدط فيها  ل من الســـــيد بول مقدســـــيج أســـــتاذ يف علم االقتصـــــادج جامعة أولوا ب نداج والســـــيد خالد 

ســـــ واج والســـــيد أســـــامة عـــــفا رئيس قســـــم العدالة ا اعيلج رئيس قســـــم التنمية االقتصـــــادية والفقر ع  أبو
االجتماعية ع س واج والسيد اثن فال عالنيفيلج انئ  مدير م ت  تقرير التنمية الب ريةج والسيد ميلوراد 
 وفاشــــــيفيتشج رئيس قســــــم ا حصــــــاء يف نفس امل ت  التاب  لربانمج األمم املتحدة ا يائي. وشــــــارك يف 

راهيم البدويج املدير ا داريج منتدى البحوط االقتصــــاديةج والســــيدة شــــريين املناق ــــات  ل من الســــيد إب
شوقيج مر   البحوط االجتماعية يف اجلامعة األمري ية يف القاهرةج والسيدة  الء علي مرادج املديرة العامة 

 السرتاتيجية العراق للحد من الفقر يف العراق. 

رير امل رتك الذي سوف يصدري منتدى البحوط االقتصادية ق استعراض أهم الرسائل الرئيسية للتق - 39
ج  ما متت “إعادة التف ري يف عد  املســاواة املتعددة األبعاد يف الدول العربيةˮ علتعاون م  ا ســ واج وعنوانه

لنس الذي يعدني برانمج األمم املتحدة ا يائي ويتع 2019مناق ـــــــــة النتائج األولية لتقرير التنمية الب ـــــــــرية لعا  
بعد  املساواة يف مستوبت التنمية الب رية. وتناولت النقاشات مدى توافس البحوط حول أوجه عد  املساواة 
الســـــــــــــــائدة يف الصــــــــــــــحة والتعليم يف املنطقةج والتحدبت اليت تواجه املنطقة والعامل وســــــــــــــبل التعا ي معها. 

هم دون اخلامســـــــة من العمر يف  ملنالتي يد علل تع ي  املســـــــاواة يف التعليم للجمي  وإدراا مراحل التعليم  وق
منظومـــة التعليم ا ل امي اجملـــاين نظراً ألليتهـــا لنـــاحيـــة إعـــداد األ فـــال للمراحـــل التعليميـــة الالحقـــة ولل لفــة 

يف التفاولت ال برية يف ت لفة الرعاية الصـــــحية املرتفعة هلذي املرحلة.  ما أ د امل ـــــار ون علل ضـــــرورة النظر 
 واخلدمات العامة بني املنا س يف البلد الواحد و ذل  بني الدول. 

 
النهوض ابلعدالة االجتماعية والتماســـــا االجتماعي من خالل محاية اجتماعية شـــــاملة يف البلدان  - 7 

 املتنزرة ابلنناعات

 ي ومنظمة العمل الدولية()إبشراف برانمج األمم املتحدة اإلمنائ  

أدارت اجللســة الســيدة ران جوادج أســتاذة يف أ ادميية التعليم العايل للعلو  االجتماعية والســياســية  - 40
جبامعة عط. و ان ل ل من السيدة انليل بوشيج رئيسة فريس التنمية ال املة التاب  لربانمج األمم املتحدة 
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و ا بللريانوج  بري املتاصــــــــصــــــــني يف احلماية االجتماعية مبنظمة العمل ا يائي يف الدول العربيةج والســــــــيد ل
الدولية يف الدول العربيةج  لمات متهيدية يف بداية اجللســـــــة. وشـــــــارك فيها  ل من معايل الســـــــيد ريت ـــــــارد 

من  يو يان وزير ال ــؤون االجتماعية يف لبنانج والســيدة  الء علي مرادج املديرة العامة الســرتاتيجية احلد 
الفقر يف وزارة التاطيط علعراقج والســـــيد أمين عـــــواحلةج مســـــت ـــــار وزير التنمية االجتماعية يف فلســـــطنيج 
والســيد حاز  رحاحلةج مدير عا  مؤســســة الايــمان االجتماعي يف األردنج والســيد موســل ما ن  باشــيج 

 مدير عا  التمويل اخلارجي يف السودان. 

نظم احلماية االجتماعية يف بلدي والتحدبت والصــــــــــــــعوعت اليت قد   ل من املتحدثني نبذة عن  - 41
تواجهها احل ومات يف تقدت خدمات احلماية االجتماعية ب ـــــــــــــــ ل شـــــــــــــــامل وعادل يف ظل االحتالل 
والن اعات أو حتت ع ء الن و  واللجوء. فتم اســـــــــــــــتعراض عربة  ل من لبنان واألردن  بلدين يعانيان من 

لن و  سـوري خالل األعوا  املاضـية إضـافة إىل جلوء فلسـطيا لسـنوات عديدة تبعات اجتماعية واقتصـادية 
ممــا أدى إىل إثقــال نظم وبرامج احلمــايــة االجتمــاعيــة فيهمــا ودف  ععــاي إعــادة النظر يف األ ر القــانونيــة 

توفري  والت ــريعية اليت تعع لا.  ما اســُتعرضــت عربة فلســطني اليت يقوض االحتالل فيها قدرة الدولة علل
اخلدمات االجتماعية العادلة وال ــــــــــاملة للجمي . وتطرق النقاش إىل عربة العراق والســــــــــودان اللذين أدت 
الن اعات فيهما إىل زبدة نســـ  الفقر ب ـــ ل ســـري  مما اســـتدعل وضـــ  برامج محاية اجتماعية تســـتهدف 

واملي انيات احملددة لنظم  ب ـــــ ل رئيســـــي ســـــ ان املنا س املتايـــــررة ف ـــــ ل ذل  عبااً إضـــــافياً علل الربامج
احلمــايــة االجتمــاعيــة. وأ ــد اجملتمعون علل دور منظمــات اجملتم  املــدين واملنظمــات الــدوليــة يف دعم نظم 

  احلماية االجتماعية ال سيما يف البلدان املتيثرة علن اعات.
 

حلد من خماطر ا تعنين الشـــراكات لدعم االتســـاق يف الســـياســـات واالســـةاتي يات الوطنية من أجل - 8 
 الكوارث وحتقيق التنمية املستدامة

 )إبشراف مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث(  

يســــر اجللســــة الســــيد ســــوجيت موهانيتج رئيس م ت  األمم املتحدة للحد من خا ر ال وارطج  - 42
مم املتحدة ل ــــؤون احلد وألقت ال لمة الرئيســــية الســــيدة مامي مي وتوريج املمثلة اخلاعــــة لألمني العا  لأل

من خا ر ال وارط. ودارت يف اجللســـــــة حلقتا نقاشج األوىل حول دور أعـــــــحال املصـــــــلحة يف متاســـــــ  
الســــــــياســــــــاتج وحتدط فيها  ل من الســــــــيدة ندى العجي يج مديرة التنمية املســــــــتدامة والتعاون الدويل يف 

الو ا  دارة خــا ر ال وارط يف جــامعــة الــدول العربيــةج والســـــــــــــــيــد حممــد عودة القصـــــــــــــــراوي رئيس املر   
فلســـــطنيج والســـــيدة ه ار بلي عبد ال ايفج انئبة مدير يف وزارة ال ـــــؤون احمللية والبياة يف تونس. أما احللقة 
الثانية حول اجلهود اليت تبذهلا احل ومات لايــمان اتبال هج مت امل للمجتم  يف متاســ  الســياســات من 

يد عماد عديل منســــــــــس اجملموعة العربية ملنظمات اجملتم  املدين أجل تنمية مســــــــــتدامةج فتحدط فيها الســــــــــ
للحد من خا ر ال وارطج والســـيدة هبة احلريري ممثلة اجملموعة العربية للمســـاواة بني اجلنســـني ومت ني املرأة 
من أجل احلد من خا ر ال وارطج والســـــــــيد شـــــــــادي عبد   رئيس اجملموعة االســـــــــت ـــــــــارية العربية للعلو  

 ولوجيا يف احلد من خا ر ال وارط. والت ن
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وحتدط امل ــــار ون يف إ ار حلقة النقاش األوىل عن ســــياســــات وتدابري احلد من خا ر ال وارط  - 43
وألية ال ـــــــــرا ة يف إ احها من منظور جامعة الدول العربية. وانق ـــــــــوا أيايـــــــــاً عارل و نية يف فلســـــــــطني 

حــدثون دور منظمــات اجملتم  املــدين يف العمــل علل احلــد من وتونس. ويف إ ــار احللقــة الثــانيــةج تنــاول املت
خـــا ر ال وارطج ودف  العمـــل احل ومي كو امل يـــد من التنســـــــــــــــيس والتعـــاونج ومج  البيـــاانتج واحلوار م  
احل ومات من أجل اعتماد هج يقو  علل ال ــمول واملســاواة يف اســرتاتيجيات احلد من ال وارط. وتناولوا 

 يف مج  البياانت والتعاون م  احل ومات يف هذا اجملال.دور مرا   البحوط 

 عدم ىمهال أحد: املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والّشمول - 9 

 )هيئة األمم املتحدة للمرأة(  

ؤون االجتماعينة ع ســ واج وشــارك فيها  لن من  - 44 رت اجللســة الســيندة ر، عرجةج مســؤولة ال ــن يســن
الســــيندة رشــــا أبو الع  ج املديرة ا قليمية هلياة األمم املتنحدة للمســــاواة بني اجلنســــني ومت ني املرأةج والســــيندة 

ياســـة للمرأة يف هياة األ -ســـيمون إليس أولوتش  مم املتنحدة للمرأةج واألســـتاذ خالد أولونياج مســـت ـــارة الســـن
ادس الو ان للمعاقنيج والســيندة عــبا  البهالينج عايــو  لس ال ــورى يف  بن حســنج مدير مر   حممد الســن
ســلطنة عمان والرنئيســة التننفيذينة يف مجعينة التدخنل املب ر لأل فال ذوي ا عاقةج والســيندة عــفينة البهالينج 

ســـــــــــــة معرض الفنون والدنف ال عن األشـــــــــــــااص ذوي ا عاقةج والدن تورة هبة هجرسج األمينة العامنة مؤســـــــــــــن
ابقة للمجلس القومين ل ؤون ا عاقة وعايوة يف الربملان املصرينج والسيندة أ ال زيتلرج معاونة ال نؤون  السن

 االجتماعينة ب عبة التننمية االجتماعينة ع س وا.

ض اجملموعات يف خطر التعرنض لاقصـــــاءج والتحدنبت تناولت املداخالت العوائس اليت تايـــــ  بع - 45
اليت تواجه مشوهلم يف  افة  االت التنمية املســـــتدامة. ومتنت مناق ـــــة ا ســـــرتاتيجينات وأفايـــــل املمارســـــات 
لايــمان متتن  األشــااص ذوي ا عاقة حبقوقهم ال املة يف امل ــار ة يف التننمية املســتدامة واالســتفادة منها. 

ش إىل الربامج واالســـرتاتيجينات اليت وضـــعتها األمم املتحدة لايـــمان مشول هذي اجملموعات  ما تطرق النقا
الذي يتناول األدوار اليت يؤدنيها  لن من النســاء والرنجال ال ســيما “ الذ ورينةˮيف  افنة اجملتمعات  م ــرول 

اق عملهج واالسرتاتيجينة يف إ ار العائلة الواحدة ويتطل  هذا امل رول لايمن األشااص ذوي ا عاقة يف نط
حول مشل ا عاقة اليت أ لقتها األمم املتنحدةج واالســــــــرتاتيجينة اخلاعــــــــة علنســــــــاء والفتيات ذوات ا عاقةج 
وهي مبادرة أوىل من نوعها. وخلص النقاش إىل أنه وعلرنغم من هذي الننجاحاتج ما زالت هناك إجراءات 

اذها يف م ان العمل لايــــمان مشول ا ألشــــااص ذوي ا عاقة وهتياة البياة املناســــبة هلم من خالل مي ن اقن
الســــما  هلم علعمل عن بعدج وتع ي  ثقتهم بنفســــهمج وت ويدهم عألدوات وآليات التن نولوجيا الالزمة اليت 

 مت ننهم من العملج والبدء بسنن قوانني ت ملهم وال تعتربهم أقلينة من اجملتم .

 اجللسة استامية -دال  

 دت الســــــــــيدة  رمية القري اليت اختتمت املنتدىج علل متســــــــــ  ا ســــــــــ وا علَنهج الت ــــــــــار ي أ - 46
 يســـاس   ا  املنتدى من خالل إشـــراك  ل امل ـــار ني يف إعداد الصـــي ة النهائية للرســـائل الرئيســـية اليت 

 سرُتف  إىل املنتدى السياسي العاملي الرفي  املستوى املعا علتنمية املستدامة.
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 املشاركون -ثاً اثل 

م ــــــــــار اًج مبن فيهم ممثلون عن اجلهات املنظسمةج أي ا ســــــــــ وا  300حايــــــــــر املنتدى أ ثر من  - 47
وجامعة الدول العربية وو االت األمم املتحدة ومنظماهتا العاملة يف املنطقة العربيةج مبا فيها أعايـــــــــــــــاء آلية 

لربملاانت واجملتم  املدين وبيوت اخلربة والقطال التنســـيس ا قليميج وممثلون رفيعو املســـتوى عن احل ومات وا
اخلاص واملنظمات ا قليمية والعربية واجملموعات الرئيســـــــــــــــية واجلهات ا قليمية املعنية علتنمية املســـــــــــــــتدامة 

 وعناديس التمويل يف املنطقة العربية ومندوبو عدد من اجلهات ا عالمية.

األمني العــا ج وممثلني عن منظمــة العمــل الــدوليــةج وبرانمج األمم ومشــل متثيــل األمم املتحــدة انئبــة  - 48
املتحــدة ا يــائيج وهياــة األمم املتحــدة للمرأةج ومنظمــة األغــذيــة وال راعــةج وبرانمج األمم املتحــدة للبياــةج 
وبرانمج األمم املتحدة للمســتو نات الب ــريةج وعــندوق األمم املتحدة للســ انج ومنظمة الصــحة العامليةج 

منظمــة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلو  والثقــافــةج ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــةج ومنظمــة األمم املتحــدة و 
للتنمية الصـــــناعيةج ومفوضـــــية األمم املتحدة ل ـــــؤون الالجانيج ومفوضـــــية األمم املتحدة حلقوق ا نســـــانج 

تحدة امل ـــــــــــــــرتك املعا بفريوس نقص وبرانمج األغذية العامليج واملنظمة الدولية للهجرةج وبرانمج األمم امل
املناعة الب ــــــرية/ا يدزج وم ت  األمم املتحدة للحد من خا ر ال وارطج وم ت  األمم املتحدة لتنســــــيس 
ال ؤون ا نسانيةج وم ت  األمم املتحدة خلدمات امل اري ج وبرانمج متطوعي األمم املتحدةج وجلنة األمم 

 املتحدة االقتصادية.

دولة عربية ممثلني لوزرات وهياات معنية علتنمية املســتدامة  15مندوعً عن  70ثر من وشــارك أ  - 49
يف  ل من اململ ة األردنية اهلامشيةج واجلمهورية التونســـيةج واجلمهورية العربية الســـوريةج ومجهورية الســـودانج 

مهورية اللبنانيةج ومجهورية العراقج وســـــــــــــــلطنة ُعمانج ودولة فلســـــــــــــــطنيج ودولة قطرج ودولة ال ويتج واجل
ومجهورية مصـــــــــــر العربيةج واململ ة امل ربيةج واململ ة العربية الســـــــــــعوديةج واجلمهورية ا ســـــــــــالمية املوريتانيةج 

 واجلمهورية اليمنية. 
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 املرفق

الواثئق استامية لالجتماعات التحضــــــــــريية للمنتدى العريب للتنمية املســــــــــتدامة   
 2019املعين ابلتنمية املستدامة لعام وللمنتدى السياسي الرفيع املستوى 

ˮ 2018: االنطالق كو العملج ت رين الثاين/نوفمرب  2018األسبول العر  الثاين للتنمية املستدامة“ 
http://www.lasportal.org/ar/Sectors/Dep/Pages/DepVersionsDetails.aspx?ReqID=355&RI

D=74&SID=1  

ˮ 2018املؤمتر األول حول متويل التنمية املستدامةج ت رين الثاين/نوفمرب“ 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/conference_report_arab

ic.pdf  

ˮ 2018منتدى ال بال يف املنطقة العربيةج  انون األول/ديسمرب “ 
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-

df/Ar%20Reg%20Youth%20Forum2018_final%20for%20web%205-3-2019.pdf  

ˮ  2019يف املنطقة العربيةج  انون الثاين/يناير  2030املنتدى الربملاين حول خطة التنمية املستدامة لعا“ 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-parliamentary-

forum-sdgs.pdf 
ˮياة واملوارد الطبيعية للمنتدى العر  للتنمية املســـــــــــــتدامة االجتمال الت ـــــــــــــاوري ا قليمي حول قايـــــــــــــاب الب

 “2019ج شباط/فرباير 2019واملنتدى السياسي الرفي  املستوى لعا  
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/outcome_document-

env_a.pdf 

ˮ  للتنمية  2030املنتـدى العر  الثـاين الرفي  املســـــــــــــــتوى حول القمـة العـامليـة جملتم  املعلومـات وخطـة عـا
 “2019املستدامةج آذار/مارس 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/bayan_khitami.pdf 

ˮ االجتمال الت ـــــــــــــــاوري ا قليمي حول ت ري املنا  حتايـــــــــــــــرياً للمنتدى العر  للتنمية املســـــــــــــــتدامة واملنتدى
 “2019ج آذار/مارس 2019السياسي الرفي  املستوى لعا  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/climate_change_consul

tation-outcome_document-arabic.pdf 

ˮ 2019ج نيسان/أبريل 2019منتدى اجملتم  املدين ا قليمي الثاين قبيل املنتدى العر  للتنمية املستدامة“ 

http://www.annd.org/data/file/files/Outcome%20document_draft.pdf 
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