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 إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
 
المستقبل "المعنونة ( 02+ريو)المستدامة للتنمية لمتحدة األمم الختامية لمؤتمر لوثيقة اإلى ا إذ تشير 

التي تقّر بأهمية البعد اإلقليمي للتنمية المستدامة وقدرة األطر اإلقليمية  79، وتحديداً الفقرة (1)"الذي نصبو إليه
الوطني، إجراءات عملية على الصعيد لية في تجسيدها بفعاوتيسّر المستدامة سياسات التنمية على أن تكّمل 

 المستدامة،بالتنمية المستوى المعني السياسي الرفيع المتعلقة بإنشاء المنتدى  48والفقرة 
 
المستوى المعني السياسي الرفيع المنتدى شكل بشأن  79/٠٩٢إلى قرار الجمعية العامة  وإذ تشير أيضا   

التي تقّرر أن يستفيد المنتدى من العمليات ( و) 9، وتحديداً الفقرة وجوانبه التنظيميةالمستدامة بالتنمية 
وتدعو اللجان المستدامة للتنمية اإلقليمي البعد بأهمية تسلم التي  31التحضيرية على المستوى اإلقليمي، والفقرة 

سنوية تشارك فيها بطرق منها عقد اجتماعات إقليمية المنتدى، أعمال المتحدة إلى المساهمة في لألمم اإلقليمية 
 اإلقليمية المعنية األخرى والمجموعات الرئيسية وغيرها من الجهات المعنية عند االقتضاء،الكيانات 

 
بشأن التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومتابعة مقّررات مؤتمر ( 09-د) 123بقرارها  وإذ تذّكر 

 وتنفيذها، 02+ريو
 
يمية الراهنة وأهمية التعامل معها من خالل نهج تنموي متكامل التحديات والظروف اإلقل وإذ تالحظ 

 ومتوازن،
 
 بالجهود التي تبذلها البلدان العربية لتحقيق التنمية المستدامة، وإذ تنّوه 
 
02+إلى وثيقة دبي للتنفيذ اإلقليمي العربي لمخرجات ريو تشيروإذ  

التي أكدت أهمية دور اللجان  (2)
، وكذلك إلى مخرجات المنتدى العربي الرفيع 02+اإلقليمية في متابعة العمليات الدولية التي أطلقها مؤتمر ريو

المستوى حول التنمية المستدامة الذي نظمته اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة 
لغرب آسيا وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة وحكومة المملكة المكتب اإلقليمي /للبيئة

 ،(3)األردنية الهاشمية
 
والتحضير  02+لجهود األمانة التنفيذية لإلسكوا في متابعة نتائج مؤتمر ريو وإذ تعرب عن تقديرها 

وأهداف التنمية  0233ية لما بعد عام اإلقليمي الجيد في إطار العملية الدولية الجارية لصياغة خطة التنم
المستدامة والسعي إلى بالتنمية المستوى المعني السياسي الرفيع المستدامة، وفي اإلعداد للدورة الثانية للمنتدى 

                                                      
 .77/044قرار الجمعية العامة  (1)

صدرت عن اجتماع التنفيذ اإلقليمي العربي للدورة العشرين للجنة التنمية المستدامة متابعة لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية  (2)
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إشراك جميع الجهات والقطاعات المعنية في بلورة منظور إقليمي عربي واضح يأخذ في االعتبار أولويات 
 يات التي تواجهها؛المنطقة العربية والتحد

 
الدول األعضاء على المشاركة الفّعالة في المفاوضات الحكومية الدولية الجارية لصياغة  تشجع- 3 

السياسي وأهداف التنمية المستدامة، وفي االجتماعات السنوية المقبلة للمنتدى  0233خطة التنمية لما بعد عام 
 المستدامة؛بالتنمية المستوى المعني الرفيع 

 
حول التنمية إلى المشاركة الواسعة في اجتماعات المنتدى العربي الدول األعضاء  تدعو- 0 

 ؛في هذا المنتدىوتحقيق التوازن في تمثيل المؤسسات الحكومية المستدامة 
 
بالمشاركة بشكل دوري حول التنمية المستدامة إلى األمانة التنفيذية عقد المنتدى العربي تطلب  -1 

الرفيع لإلعداد لدورات المنتدى السياسي بالتنمية المستدامة  ل العربية والمنظمات المعنيةمع جامعة الدو
والستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة  المستدامة،بالتنمية المستوى المعني 

 ؛في إطالق شراكات إقليمية للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية
 
إلى األمانة التنفيذية رصد التقّدم المحرز في المنطقة العربية نحو تحقيق التنمية  أيضا  تطلب - 8 

وتقديمها إلى المنتدى العربي حول باالستناد إلى البيانات الرسمية المستدامة وإعداد تقارير حول هذا الشأن 
 التنمية المستدامة؛

 
عن  إلى األمين التنفيذي أن يقّدم إلى اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين تقريراً  تطلب- 3 

 .اإلجراءات المتخذة تنفيذاً لهذا القرار
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