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 المقبل الشهر المستدامة التنمية حول العربي المنتدى تستضيف البحرين مملكة

 وكالة األنباء الكويتية 

 الذي( المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربي المنتدى) اعمال المقبل الشهر البحرين مملكة تستضيف

 مع بالتعاون للبيئة المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا غرب لدول واالجتماعية االقتصادية اللجنة تنظمه

 .العربية الدول جامعة



 الى يهدف المؤتمر ان اليوم هنا صحفي مؤتمر في الصالح فائقة البحرينية االجتماعية التنمية وزيرة وقالت

 يوليو في نيويورك في سينعقد الذي السياسي للمنتدى الثالثة الدورة اعمال في العربية للمشاركة االعداد

 (.0202 بعد لما والمراجعة والتنفيذ التكامل تعزيز) بعنوان المقبل

 تمويل حول لدوليا المؤتمر مفاوضات في العربية المساهمة اعداد الى كذلك يهدف المؤتمر ان واضافت

 واإلجتماعي االقتصادي المجلس أمام السنوي الوزاري واالستعراض ابابا أديس في تنظيمه المرتقب التنمية

 (.اسكوا) المتحدة لألمم

 العرب الحكوميين المسؤولين وكبار الوزراء من مشارك 022 نحو سيحضره المؤتمر ان واوضحت

 وجامعة العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات وممثلي المستدامة بالتنمية المعنيين

 .المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدني المجتمع ومنظمات العربية الدولة

 التنمية ألهداف لأللفية التنموية األهداف من بالتحول االهتمام خلفية على يأتي المنتدى انعقاد ان واكدت

 والدورة 0202 العام في تونس في اإلسكوا نظمته الذي باإلجتماع بدأت التي العربية والمشاورات المستدامة

 .0202 بعد لما التنمية لخطة المتابعة إطار حول العربي التشاوري واإلجتماع عمان في للمنتدى األولى

 جدول على تزال ال التي المسائل حول عربي تشاوري موقف لبلورة هامة مناسبة يعتبر المنتدى ان ورأت

 مختلف في العربية اإلسهامات تنسيق ولتعزيز 0202 بعد لما التنمية بخطة المرتبطة المفاوضات اعمال

 .الدولية التفاوضية المسارات

 غروهمان بيتر البحرين مملكة في اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج المتحدة لألمم المقيم المنسق قال جهته من

 اعمال جدول حول التفاوض عملية في تتشارك العالم أنحاء مختلف من المصلحة واصحاب الحكومات

 .لأللفية اإلنمائية األهداف سيخلف الذي 0202 عام بعد ما لحقبة الجديد العالمي التنمية

 والطاقة والموارد السياسي االهتمام توجيه في فعالية االدوات اكثر من واحدا االعمال جدول يكون ان وتوقع

 واعتمادها المستدامة اإلنمائية األهداف من اإلنتهاء سيتم انه موضحا ومستدامة منصفة تنمية تعزيز اجل من

 .نيويورك في 0202 عام من سبتمبر في عقده المقرر المتحدة األمم قمة مؤتمر خالل

 وضع تجاه العربية الدول موقف يعزز أن شأنه من الذي الختامي االقليمي الحدث هو المنتدى هذا ان وبين

 .0202 عام بعد ما مرحلة اعمال جدول على االخيرة اللمسات

 العربية المنطقة من والبيئة االجتماعية والتنمية واالقتصاد التخطيط وزراء بدعوة سيقوم المنتدى ان واوضح

 واألهداف 0202 عام بعد ما مرحلة في التنمية اعمال لجدول اإلقليمية اآلثار حول شاملة مباحثات إلجراء

 .المستدامة اإلنمائية

 ان مغلي ابو اياد الدكتور آسيا غرب في للبيئة المتحدة األمم لبرنامج اإلقليمي والممثل المدير قال جهته من

 المسارات بتحديد تسهم سوف والتي مطلقة اهمية ذات تعتبر التي القضايا مناقشة على يركز المنتدى

 .والبيئية والمالية واالجتماعية االقتصادية للتنمية المستقبلية



 حول األممية المفاوضات مع تتزامن النها خاصة بأهمية تتسم العربي للمنتدى الثانية الدورة ان واوضح

 قمة في إعالنها المقرر اإلنمائية األهداف من جديدة حزمة تتضمن والتي 0202 عام بعد لما التنمية خطة

 .نيويورك في المزمع المتحدة األمم

 في العربي اإلقليمي البعد تحديد في ستساهم العرب الوزراء عن ستصدر التي والنتائج القرارات ان افواض

 العالمي بالنهج دمجها بهدف المستدامة التنمية سياسات حول العربية الرؤية بلورة وكذلك المستدامة التنمية

 .العربية البلدان اوضاع تعالج حلول وايجاد لالستدامة

 على العربية القضايا وطرح العالمية النقاشات وفي التنمية اجل من التمويل بمناقشة سيساهم المنتدى ان واكد

 عالمية رحلة في مهمة عربية محطة يعتبر المنتدى ان على مشددا باريس في سيقعد الذي المناخ مؤتمر

 .األهداف متعددة

 

 المقبل الشهر المستدامة التنمية حول العربي المنتدى تستضيف البحرين مملكة

 المنامة

 اتحاد وكاالت األنباء العربية

 الذي( المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربي المنتدى) اعمال المقبل الشهر البحرين مملكة تستضيف

 مع بالتعاون للبيئة المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا غرب لدول واالجتماعية االقتصادية اللجنة تنظمه

 اليوم هنا صحفي مؤتمر في الصالح فائقة البحرينية االجتماعية التنمية وزيرة وقالت. العربية الدول جامعة

 في سينعقد الذي السياسي للمنتدى الثالثة الدورة اعمال في العربية للمشاركة االعداد الى يهدف المؤتمر ان

 المؤتمر ان فتواضا(. 0202 بعد لما والمراجعة والتنفيذ التكامل تعزيز) بعنوان المقبل يوليو في نيويورك

 تنظيمه المرتقب التنمية تمويل حول الدولي المؤتمر مفاوضات في العربية المساهمة اعداد الى كذلك يهدف

(. اسكوا) المتحدة لألمم واإلجتماعي االقتصادي المجلس أمام السنوي الوزاري واالستعراض ابابا أديس في

 العرب الحكوميين المسؤولين وكبار الوزراء من مشارك 022 نحو سيحضره المؤتمر ان واوضحت

 وجامعة العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات وممثلي المستدامة بالتنمية المعنيين

 يأتي المنتدى انعقاد ان واكدت. المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدني المجتمع ومنظمات العربية الدولة

 العربية والمشاورات المستدامة التنمية ألهداف لأللفية التنموية األهداف من بالتحول االهتمام خلفية على

 عمان في للمنتدى األولى والدورة 0202 العام في تونس في اإلسكوا نظمته الذي باإلجتماع بدأت التي

 يعتبر المنتدى ان ورأت. 0202 بعد لما التنمية لخطة المتابعة إطار حول العربي التشاوري واإلجتماع

 المفاوضات اعمال جدول على تزال ال التي المسائل حول عربي تشاوري موقف لبلورة هامة مناسبة

 التفاوضية المسارات مختلف في العربية اإلسهامات تنسيق ولتعزيز 0202 بعد لما التنمية بخطة المرتبطة

 بيتر البحرين مملكة في اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج المتحدة لألمم المقيم المنسق قال جهته من. الدولية

 جدول حول التفاوض عملية في تتشارك العالم أنحاء مختلف من المصلحة واصحاب الحكومات غروهمان



 ان وتوقع. لأللفية اإلنمائية األهداف سيخلف الذي 0202 عام بعد ما لحقبة الجديد العالمي التنمية اعمال

 اجل من والطاقة والموارد السياسي االهتمام توجيه في فعالية االدوات اكثر من واحدا االعمال جدول يكون

 خالل واعتمادها المستدامة اإلنمائية األهداف من اإلنتهاء سيتم انه موضحا ومستدامة منصفة تنمية تعزيز

 هو المنتدى هذا ان وبين. نيويورك في 0202 عام من سبتمبر في عقده المقرر المتحدة األمم قمة مؤتمر

 على االخيرة اللمسات وضع تجاه العربية الدول موقف يعزز أن شأنه من الذي الختامي االقليمي الحدث

 واالقتصاد التخطيط وزراء بدعوة سيقوم المنتدى ان واوضح. 0202 عام بعد ما مرحلة اعمال جدول

 اعمال لجدول اإلقليمية اآلثار حول شاملة مباحثات إلجراء العربية المنطقة من والبيئة االجتماعية والتنمية

 اإلقليمي والممثل المدير قال جهته من. المستدامة اإلنمائية واألهداف 0202 عام بعد ما مرحلة في التنمية

 التي القضايا مناقشة على يركز المنتدى ان مغلي ابو اياد الدكتور آسيا غرب في للبيئة المتحدة األمم لبرنامج

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية المستقبلية المسارات بتحديد تسهم سوف والتي مطلقة اهمية ذات تعتبر

 المفاوضات مع تتزامن النها خاصة بأهمية تتسم العربي للمنتدى الثانية الدورة ان واوضح. والبيئية والمالية

 المقرر اإلنمائية األهداف من جديدة حزمة تتضمن والتي 0202 عام بعد لما التنمية خطة حول األممية

 عن ستصدر التي والنتائج القرارات ان واضاف. نيويورك في المزمع المتحدة األمم قمة في إعالنها

 العربية الرؤية بلورة وكذلك المستدامة التنمية في العربي اإلقليمي البعد تحديد في ستساهم العرب الوزراء

 البلدان اوضاع تعالج حلول وايجاد لالستدامة الميالع بالنهج دمجها بهدف المستدامة التنمية سياسات حول

 القضايا وطرح العالمية النقاشات وفي التنمية اجل من التمويل بمناقشة سيساهم المنتدى ان واكد. العربية

 في مهمة عربية محطة يعتبر المنتدى ان على مشددا باريس في سيقعد الذي المناخ مؤتمر على العربية

 .األهداف متعددة عالمية رحلة

 

 المقبل مايو في المستدامة التنمية حول العربي المنتدى تستضيف البحرين

 وكالة أنباء اإلمارات

مايو المقبل أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى حول  7الى  2تستضيف مملكة البحرين خالل الفترة من 

 .التنمية المستدامة

فة رئيس وذكرت وكالة االنباء البحرينية ان المنتدى ــ الذي يقام تحت رعاية األمير خليفة بن سلمان آل خلي

وبرنامج  -اإلسكوا  -تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا  -الوزراء بمملكة البحرين 

مشارك من الوزراء وكبار  022األمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة نحو 

المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة  المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي

 .وبنوك التنمية العربية والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة

واوضحت وزيرة التنمية اإلجتماعية في مملكة البحرين فائقة بنت سعيد الصالح خالل مؤتمر صحافي اليوم 

داد للمشاركة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى ان المنتدى يهدف إلى اإلع



تعزيز التكامل "تحت عنوان  0202أغسطس  8يوليو إلى  02الذي سينعقد في نيويورك خالل الفترة من 

 . "0202والتنفيذ والمراجعة لما بعد 

ولي حول تمويل التنمية المرتقب تنظيمه كما يهدف إلى إعداد المساهمة العربية في مفاوضات المؤتمر الد

 . 0202يوليو  02الى  02في أديس أبابا من 

 

 

 بمايو المستدامة للتنمية العربي المنتدى تستضيف البحرين

 وكالة الصحافة الفلسطينية

وبرنامج األمم ( اإلسكوا)الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا ( لتنمية المستدامة

 .المتحدة للبيئة بالتعاون مع جامعة الدول العربية

وقالت وزيرة التنمية االجتماعية البحرينية فائقة الصالح في مؤتمر صحفي في المنامة األحد إن المؤتمر 

مشاركة العربية في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى السياسي الذي سينعقد في نيويورك في يهدف لإلعداد لل

 .(0202تعزيز التكامل والتنفيذ والمراجعة لما بعد )يوليو المقبل بعنوان 

وأضافت أن المؤتمر يهدف كذلك إلعداد المساهمة العربية في مفاوضات المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية 

ظيمه في أديس ابابا واالستعراض الوزاري السنوي أمام المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المرتقب تن

 .(اسكوا)المتحدة 

مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين  022وأوضحت الصالح أن المؤتمر سيحضره نحو 

م المتحدة وبنوك التنمية العربية العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكاالت التابعة لألم

 .وجامعة الدولة العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة

وأكدت أن انعقاد المنتدى يأتي على خلفية االهتمام بالتحول من األهداف التنموية لأللفية ألهداف التنمية 

والدورة  0202اع الذي نظمته اإلسكوا في تونس في العام المستدامة والمشاورات العربية التي بدأت باالجتم

 .0202األولى للمنتدى في عمان واالجتماع التشاوري العربي حول إطار المتابعة لخطة التنمية لما بعد 

ورأت ان المنتدى يعتبر مناسبة هامة لبلورة موقف تشاوري عربي حول المسائل التي ال تزال على جدول 

ولتعزيز تنسيق اإلسهامات العربية في مختلف  0202مرتبطة بخطة التنمية لما بعد اعمال المفاوضات ال

 .المسارات التفاوضية الدولية



من جهته، قال المدير والممثل اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا اياد ابو مغلي إن المنتدى 

والتي سوف تسهم بتحديد المسارات المستقبلية يركز على مناقشة القضايا التي تعتبر ذات اهمية مطلقة 

 .للتنمية االقتصادية واالجتماعية والمالية والبيئية

وأوضح أن الدورة الثانية للمنتدى العربي تتسم بأهمية خاصة ألنها تتزامن مع المفاوضات األممية حول 

ية المقرر إعالنها في قمة والتي تتضمن حزمة جديدة من األهداف اإلنمائ 0202خطة التنمية لما بعد عام 

 .األمم المتحدة المزمع في نيويورك

وأضاف أن القرارات والنتائج التي ستصدر عن الوزراء العرب ستساهم في تحديد البعد اإلقليمي العربي في 

التنمية المستدامة وكذلك بلورة الرؤية العربية حول سياسات التنمية المستدامة بهدف دمجها بالنهج العالمي 

 .ستدامة وايجاد حلول تعالج أوضاع البلدان العربيةلال

وأكد أن المنتدى سيساهم بمناقشة التمويل من أجل التنمية وفي النقاشات العالمية وطرح القضايا العربية على 

 .مؤتمر المناخ الذي سيقعد في باريس

 القادم الشهر التنمية منتدى تستضيف البحرين

 قناة العربية

 للتنمية العربي المنتدى أعمال الستضافت الجاري العام من مايو 7-2 من الفترة خالل البحرين مملكة تستعد

 المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا غرب لدول واالجتماعية االقتصادية اللجنة تنظمه الذي المستدامة

 المسؤولين وكبار الوزراء من مشاركا   022 نحو وبمشاركة العربية، الدول جامعة مع بالتعاون للبيئة

 وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات وممثلي المستدامة بالتنمية المعنيين العرب الحكوميين

 المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدني المجتمع ومنظمات العربية الدولة وجامعة العربية التنمية

 عقد صحافي مؤتمر في التفاصيل الصالح، سعيد بنت فائقة البحرينية، اإلجتماعية التنمية وزيرة وأعلنت

 المقيم المنسق غروهمان بيتر والسيد نم كل   بمشاركة المالي البحرين بمرفأ الوزارة بمقر األحد يوم صباح

 والممثل المدير أبومغلي إياد والدكتور البحرين، مملكة في اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج المتحدة لألمم

 .آسيا غرب في للبيئة المتحدة األمم لبرنامج اإلقليمي

 بالظروف والمتعلقة العربية الدول بعض تواجه التي التحديات إن إلى الوزيرة أشارت المنتدى أهداف وحول

 .التنمية خطط تحديد في أولوياتها ترتيب إعادة إلى تدفعها قد االقتصاد، وضعف واألمن السياسية

 الظروف بسبب المستدامة التنمية أهداف تحقيق من تتمكن لم الدول بعض فإن الشديد لألسف: "وأضافت

 صعيد على انجازات حققت التي األخرى الدول من الكثير هناك أن حين في بها، مرت أو تمر التي األمنية

 ".الصحي والقطاع التعليمي القطاع



 من بندا 02 ضمن تأتي والتي بالبحرين الخاصة األولويات تحديد المقبل المنتدى خالل سيتم أنه وذكرت

 جدول ضمن يستعرض والذي الخاص التقرير خالل من تواجهنا التي التحديات استعراض وسيتم األولويات

 .المقبل مايو في المنتدى فعاليات

 جدول على تزال ال التي المسائل حول عربي تشاوري موقف لبلورة هامة مناسبة يعتبر المنتدى  إن وقالت

 مختلف في العربية اإلسهامات تنسيق ولتعزيز 0202 بعد لما التنمية بخطة المرتبطة المفاوضات أعمال

 .الدولية التفاوضية المسارات

 حكومة مبادرة أن اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج المقيم والممثل المتحدة لألمم المقيم المنسق أكد ذلك، وإألى

 .المستدامة بالتنمية االلتزام على تبرهن المنتدى هذا الستضافة البحرين

 

 المقبل مايو المستدامة للتنمية العربي المنتدى تستضيف البحرين

 الرؤية

 االقتصادية اللجنة تنظمه الذي المستدامة للتنمية العربي المنتدى أعمال المقبل مايو البحرين مملكة تستضيف

 .العربية الدول جامعة مع بالتعاون للبيئة، المتحدة األمم وبرنامج ،(اإلسكوا) آسيا غرب لدول تماعيةواالج

 إلى يهدف المؤتمر بأن أمس صحافي مؤتمر في الصالح فائقة البحرينية االجتماعية التنمية وزيرة وأفادت

 يوليو في نيويورك في سينعقد الذي السياسي للمنتدى الثالثة الدورة أعمال في العربية للمشاركة اإلعداد

 (.0202 بعد لما والمراجعة والتنفيذ التكامل تعزيز) بعنوان المقبل

 تمويل حول الدولي المؤتمر مفاوضات في العربية المساهمة إعداد إلى كذلك يهدف المؤتمر أن وأضافت

 واالجتماعي االقتصادي المجلس أمام السنوي الوزاري واالستعراض أبابا أديس في تنظيمه المرتقب التنمية

 (.إسكوا) المتحدة لألمم

 العرب الحكوميين المسؤولين وكبار الوزراء من مشارك 022 نحو سيحضره المؤتمر أن وأوضحت

 وجامعة العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات وممثلي المستدامة بالتنمية المعنيين

 .المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدني المجتمع ظماتومن العربية الدولة

 التنمية ألهداف لأللفية التنموية األهداف من بالتحول االهتمام خلفية على يأتي المنتدى انعقاد أن وأكدت

 والدورة 0202 العام في تونس في اإلسكوا نظمته الذي باالجتماع بدأت التي العربية والمشاورات المستدامة

 .0202 بعد لما التنمية لخطة المتابعة إطار حول العربي التشاوري واالجتماع عمان في للمنتدى األولى

 جدول على تزال ال التي المسائل حول عربي تشاوري موقف لبلورة مهمة مناسبة يعتبر المنتدى أن ورأت

 مختلف في العربية اإلسهامات تنسيق ولتعزيز ،0202 بعد لما التنمية بخطة المرتبطة المفاوضات أعمال

 .الدولية التفاوضية المسارات



 

 بمشاركة المقبل الشهر بداية المستدامة للتنمية العربي المنتدى تحتضن البحرين

 بالتنمية ومعني مختص 022

 بالد الشام نيوز

 مختص ومعني بالتنمية 022البحرين تحتضن المنتدى العربي للتنمية المستدامة بداية الشهر المقبل بمشاركة 

http://bit.ly/1CqjZr5 

 

 

 المستدامة للتنمية العربي المنتدى تستضيف البحرين

 alemihaberموقع 

 المستدامة، للتنمية العربي المنتدى أعمال القادم، مايو 7 الى 2 من رةالفت خالل البحرين مملكة تستضيف

 بالتعاون للبيئة المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا غرب لدول واالجتماعية االقتصادية اللجنة تنظمه الذي

 .العربية الدول جامعة مع

 

 المقبل الشهر بداية المستدامة للتنمية العربي المنتدى تحتضن البحرين: البحرين

 مختص 022 بمشاركة

https://www.youtube.com/watch?v=gzKp0JEWlQk  

 

Bahrain to host key UN forum on sustainable development 

Trade Arabia 

Bahrain will host a major United Nations (UN) conference on sustainable 

development next month featuring top government officials from across the Arab 

world. 

http://bit.ly/1CqjZr5
https://www.youtube.com/watch?v=gzKp0JEWlQk


 

The high-level Arab Forum on Sustainable Development, from May 5 to 7, is being 

organised by the UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

and the UN Environment Programme in co-operation with the Arab League, said a 

report in the Gulf Daily News (GDN), our sister publication. 

 

It will be held under the patronage of His Royal Highness Prime Minister Prince 

Khalifa bin Salman Al Khalifa at the Ritz Carlton, Bahrain Hotel and Spa, where 

delegates will discuss issues such as youth unemployment, climate change, 

building resilient economies and promoting peaceful societies. 

 

"Governments from across the world are engaged in a process of negotiating a 

new global post-2015 Development Agenda that will succeed the Millennium 

Development Goals (MDG)," said Bahrain's UN resident co-ordinator and UN 

Development Programme resident representative Peter Grohmann. 

 

"These sustainable development goals will help measure the quality of all future 

goals whether its related to health, education, society or other topics." 

 

The UN official was speaking yesterday during a media briefing held at the Social 

Development Ministry's headquarters in Bahrain Financial Harbour. 

 

He said top ministers from across the Arab world with portfolios spanning the 

economy, planning, social development and the environment will take part in 

next month's forum. 

 

"We expect high-level participation from 22 Arab states as well as representation 

from the Arab League," he said, adding that ESCWA under-secretary-general and 

executive secretary Rima Khalaf and UN Environment Programme (UNEP) deputy 

executive director Ibrahim Thiaw would also be present, alongside top officials 

from other UN agencies. 

 

Over the past year, more than 5,000 Bahrainis have expressed their views on 



future development priorities through the UN's "My World" survey, Mr 

Grohmann added. 

 

This initiative gave ordinary people a chance to voice their opinions on what 

future government priorities should be. 

 

"We are happy to note that the future international agenda on sustainable 

development has been taken into account in the elaboration of the Bahrain 

government programme which was recently approved by the parliament," he said. 

 

"The UN stands ready to continue supporting the dialogue and understanding of 

the post-2015 agenda and, most importantly, its implementation in Bahrain." 

 

Co-chairing the meeting yesterday was Social Development Minister Faeqa Al 

Saleh and UNEP regional director Dr Iyad Abumoghli. 

 

Al Saleh said Bahrain had been selected to host this important forum because of 

its history of international achievements in sustainable development, most 

notably the UN MDG award presented to the Premier in 2010. 

 

"There is a government working plan that will be implemented once the new 

package of sustainable development goals will be finalised and adopted during 

the UN Summit in New York," she said, adding that a "Manama Statement" would 

be issued at the forum's conclusion with a number of key recommendations for 

regional governments to discuss and act upon. 

 

The UN Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda will be 

held from September 25 to 27 in New York, as a high-level plenary meeting of the 

General Assembly. 

 



HRH Premier to patronise Arab Forum on Sustainable 

Development 

Bahrain News Agency 

Under the patronage of His Royal Highness Prime Minister Prince Khalifa bin 

Salman Al Khalifa, Bahrain will host from May 5 to 7 the high-level Arab Forum on 

Sustainable Development, organised by the Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA) and the United Nations Environment Programme, in 

cooperation with the League of Arab States.  

About 200 Arab ministers, senior government officials involved in sustainable 

development, representatives of organisations and agencies of the United 

Nations and the Arab Development banks, the League of Arab State and 

concerned civil society organisations will attend the forum. 

This was announced during a press conference, held this morning by Minister of 

Social Development Faeqa bint Said Al Saleh, United Nations Resident 

Coordinator and United Nations Development Programme in the Kingdom of 

Bahrain Peter Grohman and the United Nations Regional Director and 

Representative of Environment Programme in West Asia programme Dr. Iyad 

Abumoghli.  

Minister of Social Development had confirmed that the selection of the Kingdom 

of Bahrain to host this important forum wasn’t a surprise, but rather due to the 

honourable history of international achievements on sustainable development 

level, most notably the granting of His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al 

Khalifa, the Millennium Development Goals Award by the United Nations in 2010. 

 

"This award was in recognition of his contributions in achieving the Millennium 

Development Goals, as HRH pays great interest in this area, she said.  

In 2007, HRH Premier decided to launch the "Khalifa bin Salman Award for Human 

Settlements". It was aimed at enabling the United Nations Human Settlements 



Programme to implement its sustainable and urban development agenda, 

especially in developing countries. The award was meant to reflect the 

constructive role played by the Kingdom of Bahrain in support of the United 

Nations urban development efforts around the world, the minister added. 

She said the Forum is one of the most important five forums organised by the 

United Nations’ regional commissions in confirmation of the importance of the 

regional dimension of sustainable development and developing regional 

perspectives on sustainable development policies, Al Saleh said.  

"The Forum is of particular importance being synchronized with the international 

negotiations on the global Post-2015 development agenda, which began last 

January and continues until next September. 

Speaking about the objectives of the Forum, Al Saleh noted that it aims to set up 

Arab participation in the third session of the High-Level Political Forum to be held 

in New York from July 26 to August 8, 2015 under the title "Strengthening 

integration, implementation and assessment of the post-2015 ". 

It also aims at preparing Arab contribution in the negotiations to take place at the 

International Conference on Financing for Development expected to be held in 

Addis Ababa from 13 to 16 July, 2015, as well as the annual ministerial review to 

the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), said Al Saleh. 

She emphasized that the forum comes in line with the Arab and consultations on 

shifting from the Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable 

Development Goals (SDGs), which began by a meeting organised by ESCWA in 

Tunisia in 2013, the first forum session, which was held in Amman in April 2014 

and the consultative meeting of the Arab on the implementation of the post – 

2015 Development Agenda.  

The minister pointed out that the Forum is an important occasion to crystallize 

the Arab consultative position on the issues that are still on the post – 2015 

Development Agenda. 



"The forum is also aimed at further strengthened coordination of the Arab 

contribution in various international negotiating tracks, and the key messages of 

the forum will reflect the Arab key position and regional reports that will be 

submitted to various international functions and in particular the High – Level 

Political Forum and The third International Conference on Financing for 

Development to be held in Addis Ababa, Ethiopia, from 13 to 16 July 2015.  

The Manama Statement to be issued at the conclusion will be a key material for a 

number of regional tracks, including the Ministerial Committee of the ESCWA and 

Arab ministerial councils to discuss them and take appropriate decisions at the 

highest level. 

Peter Grohmann, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative, 

expressed his gratitude to the Government of Bahrain for hosting the Arab High 

Level Forum on Sustainable Development which will bring together decision 

makers from across the Arab world for the regional dialogue on the global Post-

2015 development agenda.  

The Forum is organized in partnership between the United Nations, the League of 

Arab States and the Government of Bahrain. 

Mr. Grohmann also expressed the United Nation’s greatest appreciation to HRH 

the Prime Minister, Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa, for offering his patronage 

for this major international event.  

He said that similar to HRH Premier’s strong commitment to the Millennium 

Development Goals, which was recognized by the UN MDGs Award in 2010, the 

patronage of the Arab High Level Forum on Sustainable Development underlines 

the support of HRH and the Government of Bahrain for attaining the future 

sustainable development goals not only in Bahrain, but at the international level.  

 

 

 



"Currently, Governments and stakeholders from across the world are engaged in 

a process to negotiate a new global Post-2015 Development Agenda that will 

succeed the Millennium Development Goals. Like the Millennium Development 

Goals, he noted, the Post-2015 agenda and its Sustainable Development Goals are 

expected to be one of the most effective tools in driving political attention, 

resources and energy towards promoting development that is equitable and 

sustainable, Grohmann said. 

He noted that the Sustainable Development Goals will be finalised and adopted 

during the United Nations Summit in New York in September 2015, with the 

participation of Heads of Government from the UN Member States. 

He also stressed that the Arab High Level Forum on Sustainable Development is 

the final regional event that will enhance the position of the Arab States towards 

finalizing the Post-2015 agenda.  

He went to say that the Arab High Level Forum on Sustainable Development will 

convene Ministers of Planning and Economy, Social Development, and the 

Environment from the Arab region to actively discuss regional implications of the 

Post-2015 Development Agenda and the Sustainable Development Goals.  

"We expect high level participation from 22 Arab states as well as high 

representation from the League of the Arab states. From the United Nation’s side, 

we expect the participation of Ms. Rima Khalaf, Under-Secretary-General and 

Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for 

Western Asia (ESCWA); Ms. Sima Bahous, Assistant Secretary-General, Assistant 

Administrator and Director of the Regional Bureau for Arab States and Chair of 

the Regional UN Development Group; and Mr. Ibrahim Thiaw, UN Assistant 

Secretary-General and Deputy Executive Director, United Nations Environment 

Programme. ", added the UN official.  

 

 

 



The Government of Bahrain’s generosity to host this Forum, he noted, is 

demonstrative of Bahrain’s commitment to sustainable development.  

" Bahrain is a country that has wholeheartedly embraced the MDGs and has made 

significant progress in achieving, and in some cases surpassing, most of the global 

development targets. In preparation for the future Post-2015 international 

development agenda, not only the Government of Bahrain, but also the people of 

Bahrain have actively participated in the global discussion on the Sustainable 

Development Goals, Peter Grohmann noted.  

He said that over the past year, more than 5,000 Bahraini citizens have expressed 

their views on future development priorities through the My World survey.  

" Building on the MY World Survey, in October 2014, the UN Country Team, in 

partnership with the Government, organized a workshop to promote a national 

dialogue on the Post-2015 agenda and its integration in national development 

planning and implementation. As a result, we are very happy to note that the 

future international agenda on sustainable development has been taken into 

account in the elaboration of the Government Programme 2015-18 which was 

recently approved by the Parliament, he said. 

He reiterated that the Post-2015 agenda is a global framework that it will be 

implemented at the national level to benefit the people of Bahrain and to 

contribute to the international efforts to secure the sustainable future of our 

planet.  

" I would therefore like to express our expectation that the upcoming High Level 

Forum will further promote the local discussion on human and sustainable 

development. The United Nations stands ready to continue supporting the 

dialogue and understanding of the Post-2015 agenda and, most importantly, its 

implementation in Bahrain, he affirmed.  

From his part, Dr. Iyad Abumoghli, Regional Director and Representative of the 

United Nations Environment Programme in West Asia, expressed sincere thanks 

and appreciation to His Royal Highness Prince Khalifa bin Salman Al  



Khalifa, the Prime Minister for his patronage of the Arab high-level forum on 

sustainable development.  

He said the forum focuses on discussing issues that are of absolute importance in 

determining the future paths of economic, social, financial and environmental 

development in an integrated framework through which the peoples of the region 

seek to achieve sustainable development, welfare and progress. 

The 2nd session of the Arab Forum is characterized of particular importance as it 

coincides with the UN negotiations on the Post - 2015 Development Agenda that 

include a new package of development goals, to be announced at the UN summit 

to be held in September in New York . The decisions and the agreed outcome to 

be announced by the Arab ministers will determine the Arab regional dimension 

of sustainable development, as well as the Arab vision on sustainable 

development policies, in order to integrate it into the global plan for sustainability. 

They will also contribute to the process of finding solutions to address the 

situation of the Arab countries and all other groups , taking into account of 

sustainability in all activities, and economic, environmental and social dimensions. 

On the other hand, the Forum is an occasion to introduce the first draft Arab 

sustainable development report and the most important findings and 

recommendations to be discussed by various stakeholders, experts and 

representatives of civil society and the private sector societies. 

The Forum also discusses a number of points that reflect different views on the 

position of the Arab region towards sustainable development objectives through 

analysis of current situation and trends of sustainable development in the Arab 

region. 

 

It will also tackle ways to further raised knowledge about financing sustainable 

development and development of a comprehensive regional approach to mobilize 

financial resources through studying innovative sources of finance at the regional 

and international levels. 



Among other issues to be discussed are the launch of future steps to monitor and 

evaluate sustainable development goals of and the institutional frameworks 

appropriate for the planning and implementation of these goals; reporting on the 

regional level; the scientific elements of sustainable development policies; 

building national capacity to measure achieved progress of sustainable 

development goals.  

The forum will also discuss the first Arab report on sustainable development and 

the know- how of regional reports on sustainable development in the future. 

 

 


