( 413د )82-المنتدى العربي حول التنمية المستدامة
إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
إذ تشير إلى الﻮﺛﻴﻘﺔ الختاميﺔ لمؤتمر اﻷمﻢ المتحدة لﻠﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ (ريو )02+المعنونﺔ "المستﻘبل
الﺬﻱ نﺼﺒﻮ إلﻴﻪ"( ،)1وتحديداً الفﻘرة  79التي تﻘرّ بأهميﺔ البعد اإلقﻠيمي لﻠتنميﺔ المستدامﺔ وقدرة اﻷطر اإلقﻠيميﺔ
عﻠى أن تكمّل سﻴاساﺕ الﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ وتﻴﺴّﺮ تجسيدها بفعاليﺔ في إجﺮاﺀاﺕ عﻤﻠﻴﺔ عﻠى الﺼعﻴﺪ الوطني،
والفﻘرة  48المتعﻠﻘﺔ بإنشاء المنتدى الﺴﻴاسي الﺮفﻴﻊ المستوى المعني بالﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ،
وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعيﺔ العامﺔ  ٠٩٢/79بشأن شﻜﻞ المنتدى الﺴﻴاسي الﺮفﻴﻊ المستوى المعني
بالﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ وجﻮانﺒﻪ الﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وتحديداً الفﻘرة ( 9و) التي تﻘرّ ر أن يستفيد المنتدى من العمﻠياﺕ
التحضيريﺔ عﻠى المستوى اإلقﻠيمي ،والفﻘرة  31التي تﺴﻠﻢ بأهميﺔ الﺒعﺪ اإلقﻠيمي لﻠﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ وتﺪعﻮ الﻠﺠان
اإلقﻠيميﺔ لﻸمﻢ المتحدة إلى المساهمﺔ في أعﻤال المنتدى ،بﻄﺮﻕ مﻨﻬا عﻘﺪ اجﺘﻤاعاﺕ إقﻠﻴﻤﻴﺔ سﻨﻮيﺔ تﺸارﻙ فﻴﻬا
الﻜﻴاناﺕ اإلقﻠيميﺔ المعنيﺔ اﻷخرى والمجموعاﺕ الرئيسيﺔ وغيرها من الجﻬاﺕ المعنيﺔ عند االقتضاء،
وإذ تذ ّكر بﻘرارها ( 123د )09-بشأن التنميﺔ المستدامﺔ في المنطﻘﺔ العربيﺔ ومتابعﺔ مﻘرّ راﺕ مؤتمر
ريو 02+وتنفيذها،
وإذ تالحظ التحدياﺕ والظروف اإلقﻠيميﺔ الراهنﺔ وأهميﺔ التعامل معﻬا من خالل نﻬج تنموﻱ متكامل
ومتوازن،
تنوه بالجﻬود التي تبذلﻬا البﻠدان العربيﺔ لتحﻘيﻕ التنميﺔ المستدامﺔ،
وإذ ّ
وإذ تشير إلى وﺛيﻘﺔ دبي لﻠتنفيذ اإلقﻠيمي العربي لمخرجاﺕ ريو )2(02+التي أكدﺕ أهميﺔ دور الﻠجان
اإلقﻠيميﺔ في متابعﺔ العمﻠياﺕ الدوليﺔ التي أطﻠﻘﻬا مؤتمر ريو ،02+وكذلﻙ إلى مخرجاﺕ المنتدى العربي الرفيﻊ
المستوى حول التنميﺔ المستدامﺔ الذﻱ نظمتﻪ اإلسكوا بالتعاون مﻊ جامعﺔ الدول العربيﺔ وبرنامج اﻷمم المتحدة
لﻠبيئﺔ/المكتب اإلقﻠيمي لغرب آسيا وإدارة الشؤون االقتصاديﺔ واالجتماعيﺔ في اﻷمم المتحدة وحكومﺔ الممﻠكﺔ
اﻷردنيﺔ الﻬاشميﺔ(،)3
وإذ تعرب عن تقديرها لجﻬود اﻷمانﺔ التنفيذيﺔ لإلسكوا في متابعﺔ نتائج مؤتمر ريو 02+والتحضير
اإلقﻠيمي الجيد في إطار العمﻠيﺔ الدوليﺔ الجاريﺔ لصياغﺔ خطﺔ التنميﺔ لما بعد عام  0233وأهداف التنميﺔ
المستدامﺔ ،وفي اإلعداد لﻠدورة الﺛانيﺔ لﻠمنتدى الﺴﻴاسي الﺮفﻴﻊ المستوى المعني بالﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ والسعي إلى

( )1قرار الجمعيﺔ العامﺔ .044/77
( )2صدرﺕ عن اجتماع التنفيذ اإلقﻠيمي العربي لﻠدورة العشرين لﻠجنﺔ التنميﺔ المستدامﺔ متابعﺔ لمؤتمر اﻷمم المتحدة لﻠتنميﺔ
المستدامﺔ لﻠعام  0230ريو 02+في دبي 12-07 ،أيار/مايو 0231؛ متاحﺔ عﻠى .http://css.escwa.org.lb/sdpd/2044/RIMOutcomeAr.pdf
( )3اإلسكوا ،تﻘرير المنتدى العربي الرفيﻊ المستوى حول التنميﺔ المستدامﺔ ،عمّان 8-0 ،نيسان/أبريل ،0238
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إشراﻙ جميﻊ الجﻬاﺕ والﻘطاعاﺕ المعنيﺔ في بﻠورة منظور إقﻠيمي عربي واضح يأخذ في االعتبار أولوياﺕ
المنطﻘﺔ العربيﺔ والتحدياﺕ التي تواجﻬﻬا؛
 -3تشجع الدول اﻷعضاء عﻠى المشاركﺔ الفعّالﺔ في المفاوضاﺕ الحكوميﺔ الدوليﺔ الجاريﺔ لصياغﺔ
خطﺔ التنميﺔ لما بعد عام  0233وأهداف التنميﺔ المستدامﺔ ،وفي االجتماعاﺕ السنويﺔ المﻘبﻠﺔ لﻠمنتدى الﺴﻴاسي
الﺮفﻴﻊ المستوى المعني بالﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ؛
 -0تدعو الدول اﻷعضاء إلى المشاركة الواسعة في اجتماعات المنتدى العربي حول التنميﺔ
المستدامﺔ وتحقيق التوازن في تمثيل المؤسسات الحكومية في هذا المنتدى؛
 -1تطلب إلى اﻷمانﺔ التنفيذيﺔ عﻘد المنتدى العربي حول التنميﺔ المستدامﺔ بشكل دورﻱ بالمشاركﺔ
مﻊ جامعﺔ الدول العربيﺔ والمنظماﺕ المعنيﺔ بالتنميﺔ المستدامﺔ لإلعداد لدورات المنتدى السياسي الﺮفﻴﻊ
المستوى المعني بالﺘﻨﻤﻴﺔ المستدامﺔ ،والستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،والمساهمة
في إطالق شراكات إقليمية للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية؛
 -8تطلب أيضا إلى اﻷمانﺔ التنفيذيﺔ رصد التﻘ ّدم المحرز في المنطﻘﺔ العربيﺔ نحو تحﻘيﻕ التنميﺔ
المستدامﺔ وإعداد تﻘارير حول هذا الشأن باالستناد إلى البياناﺕ الرسميﺔ وتﻘديمﻬا إلى المنتدى العربي حول
التنميﺔ المستدامﺔ؛
 -3تطلب إلى اﻷمين التنفيذﻱ أن يﻘ ّدم إلى الﻠجنﺔ في دورتﻬا التاسعﺔ والعشرين تﻘريراً عن
اإلجراءاﺕ المتخذة تنفيذاً لﻬذا الﻘرار.
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