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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 في المنطقة العربية 2030حول خطة التنمية المستدامة لعام البرلماني المنتدى 
 2019كانون الثاني/يناير  25-24بيروت، 

 توضيحيةمذكرة 

 معلومات أساسية -أوالا 

لدفع لإلى اتّباع نهج تحويلي من أجل التصدي لتحديات التنمية و 2030تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 
ً لعالم شمولي   2030لعام المستدامة عن الركب. وتتطلب خطة التنمية  أحد  ال يتخلّف حيث نحو التغيير تحقيقا

ن، بدفع التنمية المستدامة نحو هات الفاعلة، من ضمنها البرلمانيومجموعة واسعة من الج من جانب التزاماً فعاالً 
البرلمانيون، من  التي يمارسهاهام ته على الصعيد الوطني. فالماألمام، فضالً عن رصد التقدم المحرز ومتابع

تمنحهم ، كلها السلطة التنفيذية حولها ومساءلةومراقبتها  الميزانيةإقرار وتشريعية، ورقابية، فضالً عن تمثيلية، 
مسؤولية ضمان المساءلة، والشمولية، والشفافية، فيما تسعى البلدان لتحقيق التنمية وتضع على عاتقهم القدرة 

 المستدامة للجميع.

ً في فترة ما بعد قد لعب البرلل خطة التنمية  إقرار إلىمما أفضى  ،2015عام المانيون دوراً محوريا
، على الدور األساسي الذي تضطلع به 79، و52، و45. وتؤّكد الخّطة، وال سيما في فقراتها 2030لعام المستدامة 

التنمية المستدامة، وفي تمثيل ناخبيها، بصفتها ية تنفيذ االلتزامات الوطنية في مجال البرلمانات في ضمان فعال
ً بحّد ذاته وعامالً  جهاٍت فاعلٍة في العمل التنموي الوطني. وتنظر الخطة إلى الحوكمة الرشيدة بصفتها هدفا

فيها  يُهّمش التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال" إلى 16مساعداً في تحقيق التنمية المستدامة. ويدعو الهدف 
مؤسسات فعالة وخاضعة  التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء أجل تحقيق أحد من

ف التنمية المستدامة رقم . لكن ال يقتصر دور البرلمانيين على هد"للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
 مستدامة برّمتها واإلشراف عليها.خطة التنمية البتنفيذ المطلوب منهم هو االلتزام  نّ ، إذ إ16
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بشكل كبير في تحقيق  أن تساهم تستطيع البرلمانات من خالل القوانين وقرارات اإلنفاق،"
مخططنا ألجل مجتمعات سلمية وقادرة على الصمود في كوكب  – أهداف التنمية المستدامة

 ،خالل االحتفال باليوم العالمي األول للعمل البرلماني ،األمين العام أنطونيو غوتيريش –" سليم
 .2018 ويوني/حزيران 30

وفي هذا السياق، نظمت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، بالتعاون مع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية 

تشرين  9إلى  8األمم المتحدة في بيروت، من في المنطقة العربية، وذلك في بيت  2030المستدامة لعام 
توعية البرلمانيين في فهو األولى من نوعها في المنطقة، وهي الندوة، تلك . أما الهدف من 2017الثاني/نوفمبر 

، فضالً عن متابعتها واستعراضها 2030المنطقة العربية على دورهم الهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
والخبرات بشأن دور البرلمانات  رفةالمعلتبادل  تاحت للمشاركين فرصةً أعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي. وقد 

المقترحة  عملالوإلى مسّودة خطة  الرئيسيةقضايا التنمية المستدامة. وخلُصت إلى مجموعة من الرسائل بدفع الفي 
 ، ومتابعتها واستعراضها.2030انات والبرلمانيين في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام تعزيز دور البرلم حول

جتماع سنوي للبرلمانيين في المنطقة اإلى عقد  –وثيقة حية  يوه – المقترحة العمل اإلقليمية خطة تدع
 العربي للتنمية المستدامةونتائج المنتدى  . وفي ضوء هذه التوصية2030التنمية المستدامة لعام  خطةحول العربية 

هذا في المنطقة العربية  2030حول خطة التنمية المستدامة لعام  السنوي المنتدى البرلمانيسيتّم عقد ، 2018 لعام
وبالتعاون مع  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومجموعة البنك اإلسالمي للتنميةاإلسكوا وبالشراكة ما بين العام 

 .2019كانون الثاني/يناير  25و 24في بيروت في وذلك  االتحاد البرلماني الدولي

 الجهود المشتركة لتمكين البرلمانيين في المنطقة العربية -ألف

والبنك  ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،شراكة بين اإلسكوا ضمنالمنتدى البرلماني السنوي يندرج 
ومتابعتها واستعراضها ، 2030خطة العام  تنفيذمّما يساعدهم في ، ، تهدف إلى تمكين البرلمانيينإلسالمي للتنميةا

 عن طريق القيام بما يلي:

، 2030في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ومشاركتهم بناء قدرة البرلمانيين في المنطقة العربية  )أ(
 ؛ومتابعتها واستعراضها

دعم ية، ولشمولالترويج لعلى االستجابة، و قدرتها البرلمانات العربية من أجل زيادةاء تعزيز أد )ب(
 التنمية المستدامة.

تيسير مشاركة أصحاب المصلحة، بما في  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على اإلسكواتنطوي والية و
 ،وبناء القدرات، وتقديم الدعم ،2030 بشأن خطة التنمية المستدامة لعامالوعي مستوى  رفع لبرلمانيون، عبرذلك ا

التنمية المستدامة لعام خطة  متابعة سكوا عمليةختلف أصحاب المصلحة. وتقود اإلتوفير مكان للحوار بين مو
خالل المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وذلك بالعمل وبالتحديد من ، على الصعيد اإلقليمي واستعراضها 2030

الخدمات االستشارية ذلك البرلمانيون. كما تقدم اإلسكوا مع جميع أصحاب المصلحة من المنطقة العربية، بما في 
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االستعراضات ستعراضها إلى جانب واتها، ومتابع الخطة، تنفيذمسارات ذات صلة بمواضيع وبشأن الفني والدعم 
 .ية الطوعيةالوطن

لمانات في جميع أنحاء العالم. أما أحد المساعدة التقنية إلى البر األمم المتحدة اإلنمائي برنامجم ويقدّ 
هيكلية الالت تحوّ ، فهو تسريع ال2021-2018 أولوية في إطار الخطة االستراتيجيةاهتمامه الذي يشّكل مجاالت 
ظم الحوكمة الشاملة نُ فالعالمي.  قادرة على االستجابة للواقع ،فعالية أكثرحكم التنمية المستدامة، وبناء نُظم  لتحقيق

 من جهة، السلميةالعادلة وتعزيز المجتمعات تلعب دوراً جوهرياً في ، محوراً أساسياً فيها البرلماناتالتي تُعتبر 
وجه على الصمود في  قدرةفي ذلك القضاء على الفقر وبناء ال، بما من جهة أخرى لتنمية المستدامة بشكل عاماو

 الصدمات واألزمات.

تتمثل مهمتها في تعزيز دولة،  57 في عضويتها مؤسسة مالية دولية تضمهو البنك اإلسالمي للتنمية 
حدة الفقر، وتحسين الصحة،  تخفيف من، أي الالتنمية البشرية الشاملة، مع التركيز على المجاالت ذات األولوية

دية والتقدم التنمية االقتصا البنك اإلسالمي إلى تعزيزحوكمة، وزيادة الرخاء. ويهدف ، وتعزيز الوالترويج للتعليم
مة في الدول غير األعضاء. فهو يمّول ويُطّور المشاريع، سل  في المجتمعات المُ واألعضاء االجتماعي في الدول 

 ك في القطاعين العام والخاص.وذلاألعضاء الخاص بالمشاريع في الدول  تعبئة االستثمارويوفّر المشورة، ويهتم ب

واللجنة االقتصادية واالجتماعية  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك اإلسالمي للتنميةوقد أطلق 
تمكين  – 2030 التنمية المستدامة لعام خطة جلأمن  برلمانات"مبادرة مشتركة بعنوان أيضاً  لغربي آسيا مؤخراً 

ستتشارك هذه الجهات في إطار المبادرة، بمساهمات تقنية ومالية، و. البرلمانيين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة"
 .لهذا العام في تنظيم المنتدى البرلماني

 االستعراض اإلقليمية والعالميةالمتابعة و آليات -باء

 2030خطة التنمية المستدامة لعام عالمية لمتابعة يرتبط المنتدى البرلماني السنوي باآلليات اإلقليمية وال
 ً ً وهي: إقليميا  ، إذ إّن مخرجات، المنتدى السياسي الرفيع المستوى، المنتدى العربي للتنمية المستدامة وعالميا

ي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنها إسماع صوتستسمح للمنطقة بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة 
سائل رئيسية ناتجة عن الحوار اإلقليمي برالمنتدى العربي للتنمية المستدامة  تقرير يأتينمية المستدامة. وبالت

تشكل أولوية في المنطقة وتتواءم واالجتماعات التحضيرية بشأن مواضيع مختارة في مجال التنمية المستدامة 
 ً تشاركي ه النهجمنتدى العربي للتنمية المستدامة بالز ويتمي  . مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى أيضا

والقطاع  ،مؤسسات إقليمية ودولية، ومنظمات المجتمع المدنيإذ يشمل ممثلين عن الحكومات، وبرلمانيين، و
 اإلعالم. أكاديمية وبحثية، ووسائلومراكز  ،الخاص

 اً واحد ليكونفي المنطقة العربية  2030التنمية المستدامة لعام خطة حول المنتدى البرلماني وقد ُصّمم 
النخراط في لللمشاركين من أجل إتاحة فرصة من االجتماعات التحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 

لمنتدى إلى اتُرفع  رئيسيةفضي إلى رسائل على الصعيد اإلقليمي. وسيُ المراجعة واالستعراض  أبرز عمليات
من  المنتدى العربي للتنمية المستدامةفي  شّجع البرلمانيين على إسماع صوتهمالعربي للتنمية المستدامة، مما ي

 .مع الحرص على أن تراعى احتياجاتهم واهتماماتهم من جهة أخرى، وفي المنتدى السياسي الرفيع المستوى جهة،
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الدول،  التي تقودهاوهي االستعراضات الوطنية الطوعية  ،أخرى مهمة للمتابعة واالستعراضآلية وتوجد 

م المحرز في تنفيذ خطة التنمية التقدّ بلغ المنتدى السياسي الرفيع المستوى عن يُ كل بلد مدعو ألن أّن حيث 
والحرص على الطوعية ها الوطنية استعراضاتية شمولة إلى ضمان مدعوّ . كما أّن البلدان 2030المستدامة لعام 

خطة التنمية في تنفيذ  في التنمية،شركاء نية، بما في ذلك البرلمانيون، بصفتهم جميع الجهات المع إشراك
ستعراضات الوطنية الطوعية المقدمة إلى المنتدى وتكشف االها. واستعراض ها، ومتابعتها،ورصدالمستدامة، 

مشاركة ة عن تباينات كبيرة بين الدول من ناحي 2018و 2017، 2016األعوام  السياسي الرفيع المستوى في
 في تها قد ارتفعامشاركدرجة و البرلمانات دور أنفي االستعراضات الوطنية الطوعية. مع العلم  البرلمانات

 اآلونة األخيرة.

ا   األهداف والنطاق -ثانيا

 2019 لعام محور تركيز المنتدى البرلماني -ألف

 . وستجري2030اإلطار األوسع لخطة التنمية المستدامة لعام  2019 لعام سيتناول المنتدى البرلماني
الذي سيحمل موضوعه العنوان  2019 لعام الناحية المواضيعية مع المنتدى السياسي الرفيع المستوىمواءمته من 

 . وسيرّكز المنتدى البرلماني على أهداف التنمية المستدامةوالمساواة" ية"تمكين الناس وضمان الشمول التالي:
 تعليم( والهدفجودة ال) 4 الهدفأي ، 2019 المنتدى السياسي الرفيع المستوى ستعراضها بالتفصيل فيا التي سيتم

)العمل المناخي(،  13 )الحد من انعدام المساواة(، والهدف 10والهدف العمل الالئق والنمو االقتصادي(، ) 8
 .هداف(من أجل تحقيق األ)شراكات  17 والهدف ،والعدالة والمؤسسات القوية( ،)السالم 16 هدفوال

 2019 لعام المنتدى البرلماني أهداف -باء

دورهم في حول وعي البرلمانيين  رفعية إلى الجهود الجارية الرام إلى 2019 المنتدى البرلمانيسيستند 
 الرئيسية: هأهدافما يلي  وفيها. واستعراضتها ومتابع، 2030خطة التنمية المستدامة لعام  تنفيذ

إلجراء  وبناء منّصةتدريجي إلى شبكة أوسع من البرلمانيين وأصحاب المصلحة، بشكل  الوصول )أ(
 المنطقة؛ لتزام البرلمانيين بخطة التنمية المستدامة فيحول ال مفصّ تقييم 

اإلقليمية والعالمية الخاصة بمتابعة خطة التنمية المستدامة  المساراتتعزيز مشاركة البرلمانيين في  )ب(
 بما في ذلك المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى  ها،استعراضو 2030عام ل

 للتنمية المستدامة؛

البرلمانية بشأن خطة التنمية  عارف، وتقديم الدعم إلى المجموعاتم من األقران، وتبادل المالتعلّ  )ج(
 في الدول العربية. 2030المستدامة لعام 
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 جاالت التركيزم -جيم

منتدى ال ، سيسعى2017 عام اإلقليمية للبرلمانيين مناقشات والنتائج التي تمخضت عن الندوةإلى ال استناداً 
في المشاركة البرلمانية، بما في ذلك إنشاء اللجان المواضيعية بشكل أكبر ق التعمّ  إلى 2019 البرلماني

والمكاتب اإلحصائية  ،والمجتمع المدني ،اإلعالم الجهات المعنية األخرى مثل وسائل التعاون معالمتخصصة، وو
 :2019 ما يلي المواضيع المقترحة للمناقشة في المنتدى البرلماني الوطنية. وفي

بين القطاعات على المهام  والترابطتطبيق مبادئ التكامل كامل للتنمية المستدامة وآثار النهج المت )أ(
باتخاذ مبادرة تقع ضمن اختصاصهم، نظر في مشروع قانون أو بالأعضاء البرلمان ال ينبغي أن يكتفي . يةالبرلمان

يظهر أثر و ،التنمية المستدامة عكس مبادئ خطةمن منظور نقدي يمبادرات الالقوانين أو يجدر استعراض بل 
إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين في  يةيفكن يبيّ كما ، األخرى األولويات اإلنمائية الوطنيةقراراتهم على تنفيذ 

 ؛بشكل فعليّ  إدماج أهداف التنمية المستدامة

وتوجيهها نحو أهداف  الميزانيةالرقابة على  تطبيق نهج متكامل للمهام البرلمانية المختارة، مثل )ب(
، والقضايا واألدوات الداعمة ،المؤسسات البرلمانيةوجهوزية الخطوات الالزمة،  ، ومن ضمنهاالتنمية المستدامة

 ؛صاتاصالتنظيمية مثل اللجان المتعددة االخت

 ؛أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها البلدان العربية وغيرهااستعراض اآلليات البرلمانية الخاصة ب )ج(

ن حيث مفي البلدان العربية  2030خطة التنمية المستدامة لعام  استعراض المشاركة البرلمانية في )د(
التنمية  أهداف التنمية المستدامة أو خطةالوطنية )مثل اللجان الوطنية المعنية بالمشاركة في الهياكل المؤسسية 

المشاركة في إعداد الخطط والسياسات اإلنمائية، ورصد التنفيذ، والمساهمة في اآلليات و ،(2030المستدامة لعام 
 ؛ستعراضات الوطنية الطوعيةالوطنية للمتابعة واالستعراض، بما في ذلك اال

االستعراضات الوطنية الطوعية بهدف تمكين المشاركين من رفع  المشاركة البرلمانية في عمليات (ه)
 ؛دور أكبر في المتابعة واالستعراضب الخاصة والمطالبة همبرلماناتإلى  النقاش

ثوقة المستدامة من بيانات موالتنمية خطة ية الوطنية بشأن ما تطلبه حوار مع المكاتب اإلحصائال )و(
. بشكٍل فعليّ  األولويات الوطنية للتنمية المستدامة نحوالعملية التشريعية وذلك بغية ضمان توجيه فة، ومصنّ 

 ؛طابع مؤسسي بين البرلمانات والمكاتب اإلحصائية الوطنية أيضاً قيام عالقات ذاتالحوار وسيشمل 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى  مة التي ستتّم مراجعتها فيمستدالمحة عامة عن أهداف التنمية ال )ز(
 الذي يتّم استعراضه سنوياً. وسيجري التركيز على أثر 17والهدف  16و 13، 10، 8، 4هداف أي األ: 2019

 إلنمائية اإلقليمية األوسع نطاقاً.بالقضايا اارتباطاتها أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية و

إفرادية وأمثلة من المنطقة وخارجها بشأن مواضيع المناقشة. حاالت ن الجلسات دراسات تضمّ وسوف ت
التنمية  المشاركة النشطة والفعالة في خطة علىبهدف إرشاد المشاركين اآلليات والمبادرات القائمة وسيتمّ عرض 
 .2030المستدامة لعام 
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 2019 لعام المنتدى البرلمانيمخرجات  -دال

التي سيتّم بمجموعة من التوصيات والرسائل الرئيسية أعماله  2019 لعام المنتدى البرلمانيسيختتم 
. 2019 لعام إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوىو 2019 عامل إلى المنتدى العربي للتنمية المستدامةرفعها 

ً اً لالتوصيات طريقوسترسم  مشروع اإلطار األوسع ل صة التي تقع ضمناالحتياجات الخا  وتحّددلمضي قدما
 خطة العمل اإلقليمية.

ا ثالث  التفاصيل التنظيمية واللوجستية -ا

 المكان وموعد االنعقاد -ألف

 .2019كانون الثاني/يناير  25و 24 في بيت األمم المتحدة في بيروت، فيالمنتدى البرلماني عقد سيُ 

 لغات العمل -باء

 من وإلى كل  لبرلماني. وستتوفر الترجمة الفوريةالعمل في المنتدى ا العربية واإلنكليزية هما لغتا
 .من اللغتين

 المشاركون وإجراءات التسجيل -جيم

ي الشيوخ والنواب. لمنتدى البرلماني برلمانيين من البلدان العربية، بما في ذلك ممثلون من مجلس  يستهدف ا
متحدة، ومن االتحاد البرلماني األمم ال من وكاالتو لدولية،وا خبراء من المنظمات اإلقليمية ومن بين المشاركين

لتأكيد الحضور، غير الحكومية. الحكومات والمنظمات  ن عنتشمل ممثليفالجهات المعنية األخرى أما  الدولي.
من خالل الرابط التالي:  2019 يناير/كانون الثاني 4رجى ملء استمارة التسجيل على اإلنترنت قبل يُ 

https://reg.unog.ch/event/26039/registration/. 

 الوثائق -دال

تاح الوثائق على جدول األعمال المشروح والمواد الداعمة. وستُ بعد تأكيد الحضور، يحصل المشاركون 
parliamentary-arab-https://www.unescwa.org/events/2019- على اإلنترنت على الموقع الشبكي التالي:

agenda-2030-forum 

 مرجعية للمناقشات: اً مواد التي تشّكلوثائق في ما يلي ال

 متوفّر على: .2018المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام اإلسكوا، تقرير  )أ(

-sustainable-forum-files/arabhttps://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/
en.pdf-report-final-2018-development؛ 

https://reg.unog.ch/event/26039/registration/
https://www.unescwa.org/events/2019-arab-parliamentary-forum-2030-agenda
https://www.unescwa.org/events/2019-arab-parliamentary-forum-2030-agenda
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-forum-sustainable-development-2018-final-report-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-forum-sustainable-development-2018-final-report-en.pdf
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في المنطقة  2030الندوة اإلقليمية للبرلمانيين حول خطة التنمية المستدامة لعام اإلسكوا، تقرير  )ب(

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-: . متوفر على2017العربية، 

ar__0.pdf-ortrep-final-2017-development-sustainable-forum؛ 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والبنك اإلسالمي للتنمية والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد،  )ج(
 ؛2017 دليل برلماني،نفيذ أهداف التنمية المستدامة: دور البرلمان في ت

لتنمية المستدامة: هداف اأالمتحدة اإلنمائي، البرلمانات و االتحاد البرلماني الدولي وبرنامج األمم )د(
 .2016 لتقييم الذاتي،مجموعة أدوات ل

ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين االتحاد البرلماني الدولي،  )هـ( 
(، متوفر على: 2018أيلول/سبتمبر  20-18 ،اإلسكندرية، مصر)لبرلمانات الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

-equality-gender-and-goals-development-sustainable-seminar-https://www.ipu.org/event/regional
africa/documents-north-and-east-middle-amentsparli 

 ترتيبات السفر -هاء

تأمين تأشيرات السفر منح تأشيرات الدخول إلى لبنان واالستفسار عن شروط  المشاركين يُطلب إلى جميع
فاصيل تالحاالت االستثنائية عند الطلب. يتم إرسال تقديم المساعدة في يمكن لإلسكوا . السفر المتوقّع موعدقبل 

 المشاركين عند الموافقة على الحضور.إلى السفر 

 المراسالت -واو

 :العناوين التالية على يُرجى االتصال مراسالت المتعلقة بالمنتدى البرلمانيلل

 اإلسكوا
 السيدة هانيا صبيدين ديماسي

 2030لعام  الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة
 شعبة التنمية االجتماعية

 978546-1-961+ هاتف:
 dimassi@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 اإلسكوا
 السيدة باميال نصار

 2030لعام  الوحدة المعنية بخطة التنمية المستدامة
 شعبة التنمية االجتماعية

 978545-1-961+هاتف: 
 nassarp@un.orgالبريد اإللكتروني: 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 هانا بيكرالسيدة 

 المركز اإلقليمي في عّمان
 العمليات السياسية الشاملة

 003153-62-962+هاتف: 
 hannah.becker@undp.org لكتروني:اإلالبريد 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 شماسجاد السيد 

 البرنامج اإلقليمي –المكتب اإلقليمي للدول العربية 
 Ext. 121 981641-1-961+هاتف: 

 jad.chammas@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

 

----- 
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https://www.ipu.org/event/regional-seminar-sustainable-development-goals-and-gender-equality-parliaments-middle-east-and-north-africa/documents
mailto:dimassi@un.org
mailto:nassarp@un.org
mailto:jad.chammas@undp.org

