




بالتنمية  المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
 18-9نيويورك، ( 2019المستدامة لعام 

)2019يوليو /تموز

قمة أهداف التنمية المستدامة 
)2019سبتمبر /أيلول 25-24نيويورك، (

لدان الدورة الثالثة لمنتدى ب
 أميركا الالتينية والبحر

تدامة الكاريبي للتنمية المس
 26-24سانتياغو، (

)  2019أبريل /نيسان

الدورة الخامسة لمنتدى 
ية إفريقيا اإلقليمي للتنم

 18-16مراكش، (المستدامة 
)2019أبريل /نيسان

الدورة السادسة المنتدى 
امة العربي للتنمية المستد

بيروت،( 2019
)2019أبريل /نيسان9-11

 الدورة الخامسة للمنتدى
تدامة اإلقليمي للتنمية المس

يك لمنطقة آسيا والباسيف
 29-27بانكوك، (

)2019مارس /آذار

الدورة الثالثة للمنتدى 
دامة اإلقليمي للتنمية المست

-21جنيف،(لمنطقة أوروبا 
)2019مارس /آذار 22





منظمات دولية واألمم المتحدة

حكومات

المجتمع المدني

أكاديميا وخبراء

منظمات إقليمية عربية

برلمانات

إعالم

قطاع خاص

شباب

380+
مشارك

70+
مندوب    

حكومي

7

جلسات
عامة

9

جلسات
متخصصة

45%55% 1

طاولة
حوار

جمهورية العراق: الرئاسة

نائبة األمين العام لألمم المتحدة

وزيرة/وزير 8

مدير عام/مستشار/نائب وزير 21



) 17-16-13-10-8-4(التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي، واستعراض تنفيذ أهداف محددة 

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

تحملها المسارات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما فيها االستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل التي س
المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي 

1

2

3



الرسائل الرئيسية
الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة

2019لعام 

دى الرسائل األساسية حول موضوع المنت -باء 
:2019العربي للتنمية المستدامة لعام 

تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في 
المنطقة العربية

يذ الرسائل األساسية حول تنف -ألف
2030ومتابعة واستعراض أجندة 
في المنطقة العربية 



؛2030 عام بحلول المستدامة التنمية أجندة تحقيق عن بعيداً  العربية المنطقة في المنجز التقدم يزال ال•

ً  المضي محاوالت يعيقا اللذين والصراع االحتالل إلنهاء والدولية اإلقليمية الجهود تعزيز يجب• ونح قدما
المستدامة؛ التنمية

 حيث من خاصة ةالعربي الدول مختلف بين الفجوة سد في المنطقة دول بين والتعاون اإلقليمية الحلول تساعد أن يجب•
العالمية؛ المفاوضات في العربية المنطقة مواقف يعزز مما والتكنولوجيا األسواق إلى الوصول

 ال ية،الطوع الوطنية االستعراضات سياق في خاصة المتعددين، المصلحة أصحاب إشراك محاوالت من الرغم على•
مستدامة؛ال التنمية في المصلحة أصحاب مختلف إلشراك دائمة آليات إنشاء على العمل من مزيد إلى حاجة هناك تزال

ً  وغيرها والعمر واإلعاقة والعرق الجغرافي والموقع الجنس بحسب البيانات تصنيف يزال ال•  عدم من يزيد مام ضعيفا
المنطقة؛ في القطاعات بين المساواة



نتائجها؛ إلى ةباإلضاف لالمساواة المسببة العوامل تعالج المساواة لتحقيق للقطاعات عابرة شاملة سياسات إلى الحاجة•

؛المجتمع وفئات المناطق بين والالمساواة الفروقات من للحد التنموية السياسات في الالمركزية اعتماد•

ً  الخاص القطاع اعتبار• ً  العبا   وتمويلها؛ االجتماعية الحماية نظم إصالح عملية في وشريكا

  المهّمشة؛ الفئات مشاركة حق إغفال عدم ضرورة على والمجتمع الدول حثّ •

التطوعي؛ العمل حول التجارب وتبادل الحوار على العربية الدول حث•

السياسات؛ صنع في اإلعاقة، ذوات النساء ذلك في بما النساء، جميع ومشاركة تمثيل ضمان يجب•

 لفرصا من واالستفادة المنطقة ستشهده الذي التغيير لمواكبة والحكومات العمل وأصحاب العمال جهوزية ضرورة•
المناخي؛ والعمل االقتصادي والتكامل والمكننة التكنولوجيا ستتيحها التي



  المناخي؛ العمل في اإلقليمي والتنسيق القطاعات عبر السياسات تكامل تعزيز•

 التنمية وخطة باريس واتفاق سنداي إطار غايات لتحقيق الشراكات وتعزيز والسياسات العلوم بين الروابط تعزيز•
.2030 لعام المستدامة



 المستوى الرفيع السياسي المنتدى إلى الرئيسية الرسائل نقل 2019 لعام المنتدى رئيسة بصفتها العراق جمهورية ستتولى

.)2019 يوليو/تموز 18-9 نيويورك،( 2019 لعام المستدامة بالتنمية المعني

2019hlpf/org/un.sustainabledevelopment.https://



شـكراً 


