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 البحرين في المستدامة التنمية حول العربي للمنتدى الثانية الدورة

 النهار

http://bit.ly/1Hd0fiM  

الدورة الثانية "في رعاية األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، تستضيف المنامة 

-وذلك في فندق ريتز 5105أيار  7إلى  5من " للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة

تنمية المستدامة من قطاعات ويشارك في هذا الحدث ممثلون حكوميون رفيعو المستوى معنيون بال. كارلتون

كما يشارك فيه عدد من ممثلي المنظمات والوكاالت التابعة . المال واالقتصاد واالجتماع والبيئة والتكنولوجيا

لألمم المتحدة وبنوك التنمية العربية ومنظمات جامعة الدول العربية المتخّصصة وهيئات المجتمع المدني 

 .المعنية بقضايا التنمية المستدامة

وبرنامج األمم ( اإلسكوا)وينّظم المنتدى كّل من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 .بالتعاون مع جامعة الدول العربية( اليونب)المتحدة للبيئة 

 أهداف المنتدى

ويهدف المنتدى إلى دعم التحضيرات اإلقليمية للدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية 

وستعكس محاور المنتدى . 5105تّموز  8حزيران إلى  52المستدامة الذي سينظم في مدينة نيويورك من 

 ."التكامل والتنفيذ والمتابعة"ي العربي بشكل عام موضوع الدورة الثالثة للمنتدى السياسي رفيع المستوى، أ

وأهداف التنمية المستدامة،  5105وانطالقاً من عرض ومناقشة للمسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 

يهدف المنتدى بشكل خاص إلى تبادل وجهات النظر بشأن موقف المنطقة العربية حيال أهداف التنمية 

يل للوضع القائم واتجاهات التنمية المستدامة في المنطقة العربية المستدامة، حيث ستركز المناقشات على تحل

باالستناد إلى ملخص التقرير العربي األول حول التنمية المستدامة، الذي شاركت في إعداده منظمات األمم 

ما يهدف ك. المتحدة كافة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأيضاً على التحّديات اإلقليمية المرتبطة بالتنفيذ

إلى التعريف بمفهوم تمويل التنمية المستدامة، حيث ستتناول المناقشات الفجوة التمويلية في المنطقة العربية 

 .ومصادر التمويل المبتكرة على المستويين الدولي واإلقليمي

لمؤسسية ويطلق هذا الحدث حواراً حول الخطوات المستقبلية لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة واألطر ا

المناسبة للتخطيط والتنفيذ ومراجعة التنفيذ وإعداد التقارير على المستوى اإلقليمي، على أن يشّدد كذلك على 

http://www.alwasatnews.com/4609/news/read/983812/1.html
http://bit.ly/1Hd0fiM


الركائز العلمية لسياسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية حول قياس التقدم المحرز المعني بأهداف 

 .اناتالتنمية المستدامة في إطار ما ُيعرف بثورة البي

 محاور النقاش

وسيناقش المنتدى الموضوعات المطروحة على برنامج المؤتمرات الدولية التي اعتبرها التقرير التوليفي 

، وهي 5101مصيرية لتحديد آفاق التنمية حتى عام ( 5102كانون األول )لألمين العام لألمم المتحدة 

، وقمة األمم المتحدة حول خطة 5105قد في تّموز مؤتمر أديس أبابا حول تمويل التنمية الذي سيع: تحديداً 

والدورة الحادية والعشرون  5105المقرر تنظيمها في نيويورك خالل شهر أيلول  5105التنمية لما بعد عام 

لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية في شأن تغير المناخ والتي ستعقد في باريس في شهر 

 .وسيقّدم التقرير العربي األول حول التنمية المستدامة مادة أساسية للنقاش. ة الجاريةكانون األول من السن

هذا وسيشمل النقاش في منتدى المنامة مسائل األمن اإلنساني والمقاربات الحقوقية للتنمية المستدامة التي 

العربية على مختلف  تكتسب أهمية خاصة في إطار التحوالت الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها المنطقة

وسوف يتطرق المنتدى إلى قضايا رسم السياسات . المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية

وتطوير نظم التخطيط التنموي واعتماد آليات التقييم والمتابعة في ظل ثورة البيانات وأهمية بناء القدرات 

 .ركاء التنمية وفق المناهج والمعايير المتفق في شأنها دولياً إلعداد تقارير التنمية المستدامة من طرف كل ش

ويشّكل المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة أحد المنتديات الخمسة التي استحدثتها لجان 

 27/591األمم المتحدة اإلقليمية، ومن ضمنها اإلسكوا، التزاماً بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 .الذي أّكد على أهمية البعد اإلقليمي في التنمية المستدامة 9/7/5100بتاريخ 

 

 الـتنمية حول الـمستوى رفيع الـعربي للمنتدى الـثانية الـدورة تستضيف الـبحرين

 الـمستدامة

 صحيفة األخبار

http://bit.ly/1D92tb3  

 الـتڹمية حۅل الـمستۅۍ رفيع الـعربي للمڹتدۍ الـݑاڹية الـدۅرة ،”الـمڹامة“ الـبحريڹية الـعاصمة تستضيف

 رفيعي حكۅمييڹ ممݑليڹ بمشاركة الـمقبل، مايۅ سبع ڹٱ ۅالـۍ څمس مڹ الـفترة څاللـ ۅذلك الـمستدامة،

 .ياجۅالـتكڹۅلۅ ۅالـبيئة تماعجۅالـا ۅالـاقتصاد الـمالـ قطاعات مڹ الـمستدامة بالـتڹمية معڹييڹ الـمستۅۍ

 الـمتحدة، ممٱلل الـتابعة ۅالـۅكالـات الـمڹظمات ممݑلي مڹ عدادٱ للمڹتدۍ، الـݑاڹية الـدۅرة في يشارك كما

 الـمدڹي تمعجالـم هيئات إلۍ بالـإضافة الـمتڅّصصة، الـعربية الـدۅل كلية ۅمڹظمات الـعربية، الـتڹمية ۅبڹۅك

 .الـمستدامة الـتڹمية بقضايا الـمعڹية

http://bit.ly/1D92tb3


 الـمتحدة ممٱالـ ڹةجل مڹ كلّ  بالـقاهرة، الـمتحدة ممٱلل الـإعالمي الـمكتب ۅزعه لبياڹ ۅفقا الـمڹتدۍ، ۅيڹّظم

 بالـتعاۅڹ ۅذلك ،(الـيۅڹب) للبيئة الـمتحدة ممٱالـ جۅبرڹام ،(الـإسكۅا) آسيا لغربي تماعيةجۅالـا الـاقتصادية

 .الـعربية الـدۅل كلية مع

 حۅل الـمستۅۍ رفيع الـسياسي للمڹتدۍ الـݑالـݑة للدۅرة الـإقليمية الـتحضيرات دعم إلۍ الـمڹتدۍ، ۅيهدف

 ݑماڹي ڹٱ ۅالـۍ يۅڹيۅ عشرۅڹ ۅ ست مڹ الـفترة في ڹيۅيۅرك مديڹة في سيڹظم الـذي الـمستدامة الـتڹمية

 الـسياسي للمڹتدۍ الـݑالـݑة الـدۅرة سڹةمۅضۅع بشكل الـعربي ۍالـمڹتد محاۅر ۅستعكس.. الـمقبليڹ يۅليۅ

 .”ۅالـمتابعة ۅالـتڹفيذ الـتكامل“ يٱ الـمستۅۍ، رفيع

 الـتڹمية هدافٱۅ څمس510 بعد لما الـتڹمية څطة حۅل الـدۅلية للمسارات ۅمڹاقشة عرض مڹ ۅاڹطالقاً 

 حيالـ الـعربية الـمڹطقة مۅقف ڹٱبش الـڹظر هاتجۅ تبادل إلۍ څاص بشكل الـمڹتدۍ يهدف الـمستدامة،

 الـمستدامة الـتڹمية اهاتجۅات الـقائم للۅضع تحليل علۍ الـمڹاقشات ستركز حيݑ الـمستدامة، الـتڹمية هدافٱ

 شاركت الـذي الـمستدامة، الـتڹمية حۅل ۅلٱالـ الـعربي الـتقرير ملڅص إلۍ بالـاستڹاد الـعربية الـمڹطقة في

 الـإقليمية الـتحّديات علۍ يضاً ٱۅ الـعربية، الـدۅل كلية مع بالـتعاۅڹ كافة الـمتحدة ممٱالـ مڹظمات إعداده في

 .بالـتڹفيذ الـمرتبطة

 ۅةجالـف الـمڹاقشات ستتڹاۅل حيݑ الـمستدامة، الـتڹمية تمۅيل بمفهۅم الـتعريف إلۍ الـمڹتدۍ يهدف كما

 .ۅالـإقليمي الـدۅلي الـمستۅييڹ علۍ الـمبتكرة الـتمۅيل ۅمصادر الـعربية الـمڹطقة في الـتمۅيلية

 طرٱۅالـ الـمستدامة الـتڹمية هدافٱ ۅتقييم لرصد الـمستقبلية الـڅطۅات حۅل حۅاراً  الـحدݑ، هذا ۅيطلق

 ڹٱ علۍ الـإقليمي، الـمستۅۍ علۍ الـتقارير ۅإعداد الـتڹفيذ، عةجۅمرا ۅالـتڹفيذ للتڅطيط الـمڹاسبة الـمٷسسية

 الـتقدم قياس حۅل الـۅطڹية الـقدرات ۅبڹاء الـمستدامة، الـتڹمية لسياسات الـعلمية الـركائز علۍ كذلك ّدديش

 .الـبياڹات بݑۅرة ُيعرف ما إطار في الـمستدامة الـتڹمية هدافٱب الـمعڹي الـمحرز

 الـتقرير اعتبرها الـتي الـدۅلية الـمٷتمرات جبرڹام علۍ الـمطرۅحة الـمۅضۅعات الـمڹتدۍ ۅسيڹاقش

 ڹٱ الـۍ الـتڹمية آفاق لتحديد مصيرية( عشرة ربعٱ ۅ لفاڹٱ ديسمبر) الـمتحدة ممٱالـسڹةلل ميڹٱلل الـتۅليفس

 ۅقمة څمس،510 يۅليۅ في سيعقد الـذي الـتڹمية تمۅيل حۅل باباٱ ديسٱ مٷتمر“: تحديداً  ۅهي ،1ݑالݑ51سڹة

 سبتمبر شهر څاللـ ڹيۅيۅرك في تڹظيمها الـمقرر څمس510سڹة بعد لما الـتڹمية څطة حۅل الـمتحدة ممٱالـ

 تغير ڹٱبش الـإطارية الـمتحدة ممٱالـ اتفاقية في طرافٱالـ لمٷتمر ۅالـعشرۅڹ الـحادية ۅالـدۅرة څمس510

 حۅل ۅلٱالـ الـعربي الـتقرير ۅسيقّدم.. الـسڹةالـحالـي مڹ ديسمبر شهر في باريس في ستعقد ۅالـتي الـمڹاڅ

 .للڹقاش ساسيةٱ مادة الـمستدامة الـتڹمية

 الـتي الـمستدامة للتڹمية الـحقۅقية ۅالـمقاربات الـإڹساڹي مڹٱالـ مسائل الـمڹامة مڹتدۍ في الـڹقاش ۅسيشمل

 علۍ الـعربية الـمڹطقة تشهدها الـتي الـمسبۅقة ۅغير الـڅطيرة الـتحۅالت إطار في څاصة هميةٱ تكتسب

 .ۅالـبيئية تماعيةجۅالـا ۅالـاقتصادية ـسياسيةال الـمستۅيات مڅتلف



 آليات ۅاعتماد الـتڹمۅي الـتڅطيط ڹظم ۅتطۅير الـسياسات رسم قضايا إلۍ يضا،ٱ الـمڹتدۍ يتطرق ۅسۅف

 طرف مڹ الـمستدامة الـتڹمية تقارير إلعداد الـقدرات بڹاء هميةٱۅ الـبياڹات ݑۅرة ظل في ۅالـمتابعة الـتقييم

 .دۅلياً  ڹهاٱبش الـمتفق ۅالـمعايير جالـمڹاه ۅفق الـتڹمية شركاء كل

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 اليوم السابع 

http://bit.ly/1Db8F3J  

 خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير الملكى السمو صاحب من ةبرعاي المنامة، البحرينية العاصمة تستضيف

 5 من" المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى للمنتدى الثانية الدورة" البحرين، مملكة وزراء رئيس

 من المستدامة بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث هذا فى ويشارك. المقبل مايو 7 إلى

 المنظمات ممثلى من عدد فيه يشارك كما. والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد المال قطاعات

 وهيئات المتخّصصة العربية الدول جامعة ومنظمات العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم. المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدنى المجتمع

. العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) للبيئة المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية

 المستوى رفيع السياسى للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف المنتدى أهداف

 محاور وستعكس. 5105 يوليو 8 إلى يونيو 52 من نيويورك مدينة فى سينظم الذى المستدامة التنمية حول

 والتنفيذ التكامل" أى المستوى، رفيع السياسى للمنتدى الثالثة الدورة موضوع عام بشكل العربى المنتدى

 التنمية وأهداف 5105 بعد لما التنمية خطة حول الدولية للمسارات ومناقشة عرض من وانطالقاً ". والمتابعة

 أهداف حيال العربية المنطقة موقف بشأن النظر وجهات تبادل إلى خاص بشكل المنتدى يهدف المستدامة،

 المنطقة فى المستدامة التنمية واتجاهات القائم للوضع تحليل على المناقشات ستركز حيث المستدامة، التنمية

 إعداده فى شاركت الذى المستدامة، نميةالت حول األول العربى التقرير ملخص إلى باالستناد العربية

 المرتبطة اإلقليمية التحّديات على وأيضاً  العربية، الدول جامعة مع بالتعاون كافة المتحدة األمم منظمات

 التمويلية الفجوة المناقشات ستتناول حيث المستدامة، التنمية تمويل بمفهوم التعريف إلى يهدف كما. بالتنفيذ

 حواراً  الحدث هذا ويطلق. واإلقليمي الدولى المستويين على المبتكرة التمويل ومصادر العربية المنطقة فى

 والتنفيذ للتخطيط المناسبة المؤسسية واألطر المستدامة التنمية أهداف وتقييم لرصد المستقبلية الخطوات حول

 لسياسات العلمية الركائز على كذلك يشّدد أن على اإلقليمي، المستوى على التقارير وإعداد التنفيذ ومراجعة

 إطار فى المستدامة التنمية بأهداف المعنى المحرز التقدم قياس حول الوطنية القدرات وبناء المستدامة التنمية

 المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات المنتدى وسيناقش النقاش محاور. البيانات بثورة ُيعرف ما

 آفاق لتحديد مصيرية( 5102 ديسمبر) المتحدة لألمم العام لألمين التوليفى التقرير اعتبرها التى الدولية

 ،5105 يوليو فى سيعقد الذى التنمية تمويل حول أبابا أديس مؤتمر: تحديداً  وهى ،5101 عام حتى التنمية

 برسبتم شهر خالل نيويورك فى تنظيمها المقرر 5105 عام بعد لما التنمية خطة حول المتحدة األمم وقمة

 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية فى األطراف لمؤتمر والعشرون الحادية والدورة 5105

http://bit.ly/1Db8F3J


 التنمية حول األول العربى التقرير وسيقّدم. الحالي العام من ديسمبر شهر فى باريس فى ستعقد والتى

 والمقاربات اإلنسانى األمن مسائل المنامة منتدى فى النقاش وسيشمل هذا. للنقاش أساسية مادة المستدامة

 التى المسبوقة وغير الخطيرة التحوالت إطار فى خاصة أهمية تكتسب التى المستدامة للتنمية الحقوقية

 يتطرق وسوف. والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المستويات مختلف على العربية المنطقة تشهدها

 ظل فى والمتابعة التقييم آليات واعتماد التنموى التخطيط نظم وتطوير السياسات رسم قضايا إلى المنتدى

 وفق التنمية شركاء كل طرف من المستدامة التنمية تقارير إلعداد القدرات بناء وأهمية البيانات ثورة

 أحد المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى المنتدى ويشّكل. دولياً  بشأنها المتفق والمعايير المناهج

 الجمعية بقرار التزاماً  اإلسكوا، ضمنها ومن اإلقليمية، المتحدة األمم لجان استحدثتها التى الخمسة المنتديات

 التنمية فى اإلقليمى البعد أهمية على أّكد الذى 9/7/5100 بتاريخ 27/591 رقم المتحدة لألمم العامة

 .المستدامة

 

 الـتنمية حول الـمستوى رفيع الـعربي للمنتدى الـثانية الـدورة تحتضن الـبحرين

 الـمستدامة

 لحظة نيوز

http://bit.ly/1aNjWiF  

 

 المستدامة التنمية حول العربي المنتدى تستضيف البحرين مملكة

 بيئة أبو ظبي

http://bit.ly/1Hd3u9Y  

 تستضيف البحرين، مملكة وزراء رئيس خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير الملكي السمو صاحب من برعاية

 0202 مايو/أيار 7 إلى 2 من" المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربي للمنتدى الثانية الدورة" المنامة

 بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث هذا في ويشارك. كارلتون-ريتز فندق في وذلك

 ممثلي من عدد فيه يشارك كما. والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد المال قطاعات من المستدامة

 العربية الدول جامعة ومنظمات العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات

 .المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدني المجتمع وهيئات المتخّصصة

 األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم

 .العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) للبيئة المتحدة

 ةالمنطق موقف: المنتدى أهداف

http://bit.ly/1aNjWiF
http://bit.ly/1Hd3u9Y


 التنمية حول المستوى رفيع السياسي للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف

 وستعكس. 0202 يوليو/تّموز 8 إلى يونيو/حزيران 02 من نيويورك مدينة في سينظم الذي المستدامة

 التكامل" أي المستوى، رفيع السياسي للمنتدى الثالثة الدورة موضوع عام بشكل العربي المنتدى محاور

 ."والمتابعة والتنفيذ

 المستدامة، التنمية وأهداف 0202 بعد لما التنمية خطة حول الدولية للمسارات ومناقشة عرض من وانطالقاً 

 التنمية أهداف حيال العربية المنطقة موقف بشأن النظر وجهات تبادل إلى خاص بشكل المنتدى يهدف

 العربية المنطقة في المستدامة التنمية واتجاهات القائم للوضع تحليل على المناقشات ستركز حيث المستدامة،

 األمم منظمات إعداده في شاركت الذي المستدامة، التنمية حول األول العربي التقرير ملخص إلى باالستناد

 يهدف كما. بالتنفيذ المرتبطة اإلقليمية التحّديات على وأيضاً  العربية، الدول جامعة مع بالتعاون كافة المتحدة

 العربية المنطقة في التمويلية الفجوة المناقشات ستتناول حيث المستدامة، التنمية تمويل بمفهوم التعريف إلى

 .واإلقليمي الدولي المستويين على المبتكرة التمويل ومصادر

 المؤسسية واألطر المستدامة ةالتنمي أهداف وتقييم لرصد المستقبلية الخطوات حول حواراً  الحدث هذا ويطلق

 على كذلك يشّدد أن على اإلقليمي، المستوى على التقارير وإعداد التنفيذ ومراجعة والتنفيذ للتخطيط المناسبة

 بأهداف المعني المحرز التقدم قياس حول الوطنية القدرات وبناء المستدامة التنمية لسياسات العلمية الركائز

 .البيانات بثورة ُيعرف ما إطار في المستدامة التنمية

 النقاش محاور

 التوليفي التقرير اعتبرها التي الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات المنتدى وسيناقش

 ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية( 0200 ديسمبر/األول كانون) المتحدة لألمم العام لألمين

 المتحدة األمم وقمة ،0202 يوليو/تّموز في سيعقد الذي التنمية تمويل حول أبابا أديس مؤتمر: تحديداً  وهي

 0202 سبتمبر/أيلول شهر خالل نيويورك في تنظيمها المقرر 0202 عام بعد لما التنمية خطة حول

 والتي المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرون الحادية والدورة

 التنمية حول األول العربي التقرير وسيقّدم. الحالي العام من ديسمبر/األول كانون شهر في باريس في ستعقد

 .للنقاش أساسية مادة المستدامة

 التي المستدامة للتنمية الحقوقية والمقاربات اإلنساني األمن مسائل المنامة منتدى في النقاش وسيشمل هذا

 مختلف على العربية المنطقة تشهدها التي المسبوقة وغير  الخطيرة التحوالت إطار في خاصة أهمية تكتسب

 السياسات رسم قضايا إلى المنتدى يتطرق وسوف. والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المستويات

 القدرات بناء وأهمية  البيانات ثورة ظل في والمتابعة التقييم آليات واعتماد التنموي التخطيط نظم وتطوير

 .دولياً  بشأنها المتفق والمعايير  المناهج وفق التنمية شركاء كل طرف من المستدامة التنمية تقارير إلعداد

 لجان  استحدثتها التي الخمسة المنتديات أحد المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربي المنتدى ويشّكل

 27/092 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار التزاماً  اإلسكوا، ضمنها ومن اإلقليمية، المتحدة األمم

 .المستدامة التنمية في اإلقليمي البعد أهمية على أّكد الذي 9/7/0200 بتاريخ



 

 اليوم المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

02-20-0202 

 أخبار مصر

http://bit.ly/1Db9KbH  

 خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير الملكى السمو صاحب من برعاية المنامة، البحرينية العاصمة تستضيف

 2 من" المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى للمنتدى الثانية الدورة" البحرين، مملكة وزراء رئيس

 .المقبل مايو 7 إلى

 المال قطاعات من المستدامة بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث اهذ فى ويشارك

 .والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد

 ومنظمات العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات ممثلى من عدد فيه يشارك كما

 .المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدنى المجتمع وهيئات المتخّصصة العربية الدول جامعة

 األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم

 .العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) للبيئة المتحدة

 المنتدى أهداف

 التنمية حول المستوى رفيع السياسى للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف

 المنتدى محاور وستعكس. 0202 يوليو 8 إلى يونيو 02 من نيويورك مدينة فى سينظم الذى المستدامة

 ."والمتابعة والتنفيذ التكامل" أى المستوى، رفيع السياسى للمنتدى الثالثة الدورة موضوع عام بشكل العربى

 المستدامة، التنمية وأهداف 0202 بعد لما التنمية خطة حول الدولية للمسارات ومناقشة عرض من وانطالقاً 

 التنمية أهداف حيال العربية المنطقة موقف بشأن النظر وجهات تبادل إلى خاص بشكل المنتدى يهدف

 العربية المنطقة فى المستدامة التنمية واتجاهات القائم للوضع تحليل على المناقشات ستركز حيث المستدامة،

 األمم منظمات إعداده فى شاركت الذى المستدامة، التنمية حول األول العربى التقرير ملخص إلى باالستناد

 يهدف كما. بالتنفيذ المرتبطة اإلقليمية التحّديات على وأيضاً  العربية، الدول جامعة مع بالتعاون كافة المتحدة

 العربية المنطقة فى التمويلية الفجوة المناقشات ستتناول حيث المستدامة، التنمية تمويل بمفهوم التعريف إلى

 .واإلقليمي الدولى المستويين على المبتكرة التمويل ومصادر

 المؤسسية واألطر المستدامة التنمية أهداف وتقييم لرصد المستقبلية الخطوات حول حواراً  الحدث هذا ويطلق

 على كذلك يشّدد أن على اإلقليمي، المستوى على التقارير وإعداد التنفيذ ومراجعة والتنفيذ للتخطيط المناسبة

http://bit.ly/1Db9KbH


 بأهداف المعنى المحرز التقدم قياس حول الوطنية القدرات وبناء المستدامة التنمية لسياسات العلمية الركائز

 .البيانات بثورة ُيعرف ما إطار فى المستدامة التنمية

 النقاش محاور

 التوليفى التقرير اعتبرها التى الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات المنتدى وسيناقش

: تحديداً  وهى ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية( 0200 ديسمبر) المتحدة لألمم العام لألمين

 التنمية خطة حول المتحدة ألمما وقمة ،0202 يوليو فى سيعقد الذى التنمية تمويل حول أبابا أديس مؤتمر

 والعشرون الحادية والدورة 0202 سبتمبر شهر خالل نيويورك فى تنظيمها المقرر 0202 عام بعد لما

 شهر فى باريس فى ستعقد والتى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية فى األطراف لمؤتمر

 .للنقاش أساسية مادة المستدامة التنمية حول األول بىالعر التقرير وسيقّدم. الحالي العام من ديسمبر

 التى المستدامة للتنمية الحقوقية والمقاربات اإلنسانى األمن مسائل المنامة منتدى فى النقاش وسيشمل هذا

 مختلف على العربية المنطقة تشهدها التى المسبوقة وغير الخطيرة التحوالت إطار فى خاصة أهمية تكتسب

 .والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المستويات

 التقييم آليات واعتماد التنموى التخطيط نظم وتطوير السياسات رسم قضايا إلى المنتدى يتطرق وسوف

 شركاء كل طرف من المستدامة التنمية تقارير إلعداد القدرات بناء وأهمية البيانات ثورة ظل فى والمتابعة

 .دولياً  بشأنها المتفق والمعايير المناهج وفق التنمية

 لجان استحدثتها التى الخمسة المنتديات أحد المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى المنتدى ويشّكل

 27/092 رقم المتحدة لألمم العامة الجمعية بقرار التزاماً  اإلسكوا، ضمنها ومن اإلقليمية، المتحدة األمم

 .المستدامة التنمية فى اإلقليمى البعد أهمية على أّكد الذى 9/7/0200 بتاريخ

 

 التنمية حول المستوى رفيع العربي للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 المستدامة

 البوابة نيوز

http://bit.ly/1yNnm0t  

 التنمية حول المستوى رفيع العربي للمنتدى الثانية الدورة ،"المنامة" البحرينية العاصمة تستضيف

 المستوى رفيعي حكوميين ممثلين بمشاركة المقبل، مايو 7 وحتى 2 من الفترة خالل وذلك المستدامة،

 .والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد المال قطاعات من المستدامة بالتنمية معنيين

http://bit.ly/1yNnm0t


 وبنوك المتحدة، لألمم التابعة والوكاالت المنظمات ممثلي من عدد للمنتدى، الثانية الدورة في يشارك كما

 المعنية المدني المجتمع هيئات إلى باإلضافة المتخّصصة، العربية الدول جامعة ومنظمات العربية، التنمية

 .المستدامة التنمية بقضايا

 المتحدة األمم لجنة من كلّ  بالقاهرة، المتحدة لألمم اإلعالمي المكتب وزعه لبيان وفقا المنتدى، وينّظم

 مع بالتعاون وذلك ،(اليونب) للبيئة المتحدة األمم وبرنامج ،(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية

 .العربية الدول جامعة

 التنمية حول المستوى رفيع السياسي للمنتدى ةالثالث للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى، ويهدف

 وستعكس.. المقبلين يوليو 8 وحتى يونيو 02 من الفترة في نيويورك مدينة في سينظم الذي المستدامة

 التكامل" أي المستوى، رفيع السياسي للمنتدى الثالثة الدورة موضوع عام بشكل العربي المنتدى محاور

 ."والمتابعة والتنفيذ

 المستدامة، التنمية وأهداف 0202 بعد لما التنمية خطة حول الدولية للمسارات ومناقشة عرض من وانطالقاً 

 التنمية أهداف حيال العربية المنطقة موقف بشأن النظر وجهات تبادل إلى خاص بشكل المنتدى يهدف

 العربية المنطقة في المستدامة التنمية واتجاهات القائم للوضع تحليل على المناقشات ستركز حيث المستدامة،

 األمم منظمات إعداده في شاركت الذي المستدامة، التنمية حول األول العربي التقرير ملخص إلى باالستناد

 .بالتنفيذ المرتبطة اإلقليمية التحّديات على وأيضاً  العربية، الدول جامعة مع بالتعاون كافة المتحدة

 التمويلية الفجوة المناقشات ستتناول حيث المستدامة، التنمية تمويل بمفهوم التعريف إلى المنتدى يهدف كما

 .واإلقليمي الدولي المستويين على المبتكرة التمويل ومصادر العربية المنطقة في

 واألطر المستدامة التنمية أهداف وتقييم لرصد المستقبلية الخطوات حول حواراً  الحدث، هذا ويطلق

 يشّدد أن على اإلقليمي، المستوى على التقارير وإعداد التنفيذ، ومراجعة والتنفيذ تخطيطلل المناسبة المؤسسية

 المحرز التقدم قياس حول الوطنية القدرات وبناء المستدامة، التنمية لسياسات العلمية الركائز على كذلك

 .البيانات بثورة ُيعرف ما إطار في المستدامة التنمية بأهداف المعني

 التوليفس التقرير اعتبرها التي الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات المنتدى وسيناقش

: تحديداً  وهي ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية( 0200 ديسمبر) المتحدة لألمم العام لألمين

 التنمية خطة حول المتحدة األمم وقمة ،0202 يوليو في سيعقد الذي التنمية تمويل حول أبابا أديس مؤتمر"

 والعشرون الحادية والدورة 0202 سبتمبر شهر خالل نيويورك في تنظيمها المقرر 0202 عام بعد لما

 شهر في باريس في ستعقد والتي المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر

 .للنقاش أساسية مادة المستدامة التنمية حول األول العربي التقرير وسيقّدم.. الحالي العام من ديسمبر

 تكتسب التي المستدامة للتنمية الحقوقية والمقاربات اإلنساني األمن مسائل المنامة منتدى في النقاش وسيشمل

 مختلف على العربية المنطقة تشهدها التي المسبوقة وغير الخطيرة التحوالت إطار في خاصة أهمية

 .والبيئية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المستويات



 آليات واعتماد التنموي التخطيط نظم وتطوير السياسات رسم قضايا إلى أيضا، المنتدى يتطرق وسوف

 كل طرف من المستدامة التنمية تقارير إلعداد القدرات بناء وأهمية البيانات ثورة ظل في والمتابعة التقييم

 .دولياً  بشأنها المتفق يروالمعاي المناهج وفق التنمية شركاء

 

 المستدامة التنمية حول العربي للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 موقع خبري

http://bit.ly/1IAWhxI  

 التنمية حول المستوي رفيع العربي للمنتدي الثانيه الدوره ،"المنامه" البحرينيه العاصمه تستضيف

 المستوي رفيعي حكوميين ممثلين بمشاركه المقبل، مايو 7 وحتي 2 من الفتره خالل وذلك المستدامة،

 .والتكنولوجيا والبيئه واالجتماع واالقتصاد المال قطاعات من المستدامه بالتنميه معنيين

 وبنوك المتحدة، لألمم التابعه والوكاالت المنظمات ممثلي من عدد للمنتدي، الثانيه الدوره في يشارك كما

 المعنيه المدني المجتمع هيئات الي باالضافه المتخّصصه، العربية الدول جامعة ومنظمات العربيه، التنميه

 .المستدامه التنميه بقضايا

 المتحده االمم لجنه من كلّ  بالقاهره، المتحده لالمم االعالمي المكتب وزعه لبيان وفقا المنتدي، وينّظم

 مع بالتعاون ،وذلك(يونبال) للبيئه المتحده األمم وبرنامج ،(االسكوا) اسيا لغربي واالجتماعيه االقتصاديه

 .العربيه الدول جامعه

 التنميه حول المستوي رفيع السياسي للمنتدي الثالثه للدوره االقليميه التحضيرات دعم الي المنتدي، ويهدف

 وستعكس.. المقبلين يوليو 8 وحتي يونيو 02 من الفتره في نيويورك مدينه في سينظم الذي المستدامه

 التكامل" اي المستوي، رفيع السياسي للمنتدي الثالثه الدوره موضوع عام بشكل العربي المنتدي محاور

 ."والمتابعه والتنفيذ

 المستدامه، التنميه واهداف 0202 بعد لما التنميه خطه حول الدوليه للمسارات ومناقشه عرض من وانطالقاً 

 التنميه اهداف حيال العربية المنطقة موقف بشان النظر وجهات تبادل الي خاص بشكل المنتدي يهدف

 العربيه المنطقه في المستدامه التنميه واتجاهات القائم للوضع تحليل علي المناقشات ستركز حيث المستدامه،

 االمم منظمات اعداده في شاركت الذي المستدامه، التنميه حول االول العربي التقرير ملخص الي باالستناد

 .بالتنفيذ المرتبطه االقليميه التحّديات علي وايضاً  العربيه، الدول جامعه مع بالتعاون كافه المتحده

 التمويليه الفجوه المناقشات ستتناول حيث المستدامه، التنميه تمويل بمفهوم التعريف الي المنتدي يهدف كما

 .واالقليمي الدولي المستويين علي المبتكره التمويل ومصادر العربيه المنطقه في

 

http://bit.ly/1IAWhxI


 واالطر المستدامه التنميه اهداف وتقييم لرصد المستقبليه الخطوات حول حواراً  ث،الحد هذا ويطلق

 يشّدد ان علي االقليمي، المستوي علي التقارير واعداد التنفيذ، ومراجعه والتنفيذ للتخطيط المناسبه المؤسسيه

 المحرز التقدم قياس حول الوطنيه القدرات وبناء المستدامه، التنميه لسياسات العلميه الركائز علي كذلك

 .البيانات بثوره ُيعرف ما اطار في المستدامه التنميه باهداف المعني

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 أراب فايننس

http://bit.ly/1Dbb7Hu  

 مايو 7 إلى 2 من" المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى للمنتدى الثانية الدورة" البحرين تستضيف

 وزراء رئيس خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير رعاية تحت بالمنامة كارلتون-ريتز فندق فى وذلك 0202

 .البحرين مملكة

 المال قطاعات من المستدامة بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث هذا فى ويشارك 

 والوكاالت المنظمات ممثلى من عدد المنتدى فى يشارك كما. والتكنولوجيا والبيئة اعواالجتم واالقتصاد

 المجتمع وهيئات المتخّصصة العربية الدول جامعة ومنظمات العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة

 .المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدنى

 األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم

 .العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) للبيئة المتحدة

 التنمية حول المستوى رفيع السياسى للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف 

 .0202 يوليو 8 إلى يونيو 02 من نيويورك مدينة فى سينظم الذى المستدامة

 التوليفى التقرير اعتبرها التى الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات المنتدى وسيناقش

: تحديداً  وهى ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية 0200 ديسمبر المتحدة لألمم العام لألمين

 التنمية خطة حول المتحدة األمم وقمة ،0202 يوليو فى سيعقد الذى التنمية تمويل حول أبابا أديس مؤتمر

 والعشرون الحادية والدورة 0202 سبتمبر شهر خالل نيويورك فى تنظيمها المقرر 0202 عام بعد لما

 شهر فى باريس فى ستعقد والتى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية فى األطراف لمؤتمر

 .الحالى العام من ديسمبر

 

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 المال واألعمال

http://bit.ly/1Dbb7Hu


http://bit.ly/1aNm8qm  

 مايو 7 إلى 2 من" المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى للمنتدى الثانية الدورة" البحرين تستضيف

 وزراء رئيس خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير رعاية تحت بالمنامة كارلتون-ريتز فندق فى وذلك 0202

 من المستدامة بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث هذا فى ويشارك. البحرين مملكة

 المنظمات ممثلى من عدد المنتدى فى يشارك كما. والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد المال قطاعات

 وهيئات المتخّصصة العربية الدول جامعة ومنظمات العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم. المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدنى المجتمع

. العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) لبيئةل المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية

 التنمية حول المستوى رفيع السياسى للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف

 المنتدى وسيناقش.0202 يوليو 8 إلى يونيو 02 من نيويورك مدينة فى سينظم الذى المستدامة

 لألمم العام لألمين التوليفى التقرير اعتبرها التى الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات

 حول أبابا أديس مؤتمر: تحديداً  وهى ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية 0200 ديسمبر المتحدة

 0202 عام بعد لما التنمية خطة حول المتحدة األمم وقمة ،0202 يوليو فى سيعقد الذى التنمية تمويل

 فى األطراف لمؤتمر والعشرون الحادية والدورة 0202 سبتمبر شهر خالل نيويورك فى تنظيمها المقرر

 .الحالى العام من ديسمبر شهر فى باريس فى ستعقد والتى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

 

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 الحياه نيوز

http://bit.ly/1cUqVrU  

 مايو 7 إلى 2 من ”المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى للمنتدى الثانية الدورة“ البحرين تستضيف

 وزراء رئيس خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير رعاية تحت بالمنامة كارلتون-ريتز فندق فى وذلك 0202

 من المستدامة بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث هذا فى ويشارك. البحرين مملكة

 المنظمات ممثلى من عدد المنتدى فى يشارك كما. والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد المال قطاعات

 وهيئات المتخّصصة العربية الدول جامعة ومنظمات العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم. المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدنى المجتمع

. العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) للبيئة المتحدة األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية

 التنمية حول المستوى رفيع السياسى للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف

 المنتدى وسيناقش.0202 يوليو 8 إلى يونيو 02 من نيويورك مدينة فى سينظم الذى المستدامة

 لألمم العام مينلأل التوليفى التقرير اعتبرها التى الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات

 حول أبابا أديس مؤتمر: تحديداً  وهى ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية 0200 ديسمبر المتحدة

 0202 عام بعد لما التنمية خطة حول المتحدة األمم وقمة ،0202 يوليو فى سيعقد الذى التنمية تمويل

http://bit.ly/1aNm8qm
http://bit.ly/1cUqVrU


 فى األطراف لمؤتمر والعشرون الحادية والدورة 0202 سبتمبر شهر خالل نيويورك فى تنظيمها المقرر

 .الحالى العام من ديسمبر شهر فى باريس فى ستعقد والتى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية

 

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 خبر مباشر

http://bit.ly/1Oa3QSE  

تحت رعاية األمير خليفة  كارلتون بالمنامة-وذلك فى فندق ريتز 0202مايو  7إلى  2المستدامة من 

ويشارك فى هذا الحدث ممثلون حكوميون رفيعو . بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين

. المستوى معنيون بالتنمية المستدامة من قطاعات المال واالقتصاد واالجتماع والبيئة والتكنولوجيا

لتابعة لألمم المتحدة وبنوك التنمية كما يشارك فى المنتدى عدد من ممثلى المنظمات والوكاالت ا

العربية ومنظمات جامعة الدول العربية المتخّصصة وهيئات المجتمع المدنى المعنية بقضايا التنمية 

( اإلسكوا)وينّظم المنتدى كّل من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا . المستدامة

ويهدف المنتدى إلى دعم . بالتعاون مع جامعة الدول العربية( نباليو)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

التحضيرات اإلقليمية للدورة الثالثة للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذى 

وسيناقش المنتدى الموضوعات .0202يوليو  8يونيو إلى  02سينظم فى مدينة نيويورك من 

ت الدولية التى اعتبرها التقرير التوليفى لألمين العام لألمم المتحدة المطروحة على برنامج المؤتمرا

مؤتمر أديس أبابا حول : ، وهى تحديداً 0202مصيرية لتحديد آفاق التنمية حتى عام  0200ديسمبر 

، وقمة األمم المتحدة حول خطة التنمية لما بعد عام 0202تمويل التنمية الذى سيعقد فى يوليو 

والدورة الحادية والعشرون لمؤتمر  0202يمها فى نيويورك خالل شهر سبتمبر المقرر تنظ 0202

األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتى ستعقد فى باريس فى شهر 

 .ديسمبر من العام الحالى

 

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 موقع ملكوات

http://bit.ly/1Dx4Sgc  

مايو  7إلى  2من ” الدورة الثانية للمنتدى العربى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة“تستضيف البحرين 

وزراء  كارلتون بالمنامة تحت رعاية األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس-وذلك فى فندق ريتز 0202

http://bit.ly/1Oa3QSE
http://bit.ly/1Dx4Sgc


ويشارك فى هذا الحدث ممثلون حكوميون رفيعو المستوى معنيون بالتنمية المستدامة من . مملكة البحرين

كما يشارك فى المنتدى عدد من ممثلى المنظمات . قطاعات المال واالقتصاد واالجتماع والبيئة والتكنولوجيا

مات جامعة الدول العربية المتخّصصة وهيئات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة وبنوك التنمية العربية ومنظ

وينّظم المنتدى كّل من لجنة األمم المتحدة االقتصادية . المجتمع المدنى المعنية بقضايا التنمية المستدامة

. بالتعاون مع جامعة الدول العربية( اليونب)وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( اإلسكوا)واالجتماعية لغربى آسيا 

تدى إلى دعم التحضيرات اإلقليمية للدورة الثالثة للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية ويهدف المن

وسيناقش المنتدى .0202يوليو  8يونيو إلى  02المستدامة الذى سينظم فى مدينة نيويورك من 

العام لألمم الموضوعات المطروحة على برنامج المؤتمرات الدولية التى اعتبرها التقرير التوليفى لألمين 

مؤتمر أديس أبابا حول : ، وهى تحديداً 0202مصيرية لتحديد آفاق التنمية حتى عام  0200المتحدة ديسمبر 

 0202، وقمة األمم المتحدة حول خطة التنمية لما بعد عام 0202تمويل التنمية الذى سيعقد فى يوليو 

حادية والعشرون لمؤتمر األطراف فى والدورة ال 0202المقرر تنظيمها فى نيويورك خالل شهر سبتمبر 

 .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتى ستعقد فى باريس فى شهر ديسمبر من العام الحالى

 

 المستدامة التنمية حول العربى للمنتدى الثانية الدورة تستضيف البحرين

 واقع أونالين

http://bit.ly/1E5AtKD  

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، برعاية من صاحب السمو الملكى األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

 2من ” الدورة الثانية للمنتدى العربى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة“زراء مملكة البحرين، رئيس و

ويشارك فى هذا الحدث ممثلون حكوميون رفيعو المستوى معنيون بالتنمية المستدامة من . مايو المقبل 7إلى 

 .قطاعات المال واالقتصاد واالجتماع والبيئة والتكنولوجيا

ه عدد من ممثلى المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة وبنوك التنمية العربية ومنظمات كما يشارك في

وينّظم المنتدى . جامعة الدول العربية المتخّصصة وهيئات المجتمع المدنى المعنية بقضايا التنمية المستدامة

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  (اإلسكوا)كّل من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 

 .بالتعاون مع جامعة الدول العربية( اليونب)

أهداف المنتدى ويهدف المنتدى إلى دعم التحضيرات اإلقليمية للدورة الثالثة للمنتدى السياسى رفيع المستوى 

كس محاور وستع. 0202يوليو  8يونيو إلى  02حول التنمية المستدامة الذى سينظم فى مدينة نيويورك من 

التكامل والتنفيذ “المنتدى العربى بشكل عام موضوع الدورة الثالثة للمنتدى السياسى رفيع المستوى، أى 

 .”والمتابعة

وأهداف التنمية المستدامة،  0202وانطالقاً من عرض ومناقشة للمسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 

ر بشأن موقف المنطقة العربية حيال أهداف التنمية يهدف المنتدى بشكل خاص إلى تبادل وجهات النظ

http://bit.ly/1E5AtKD


المستدامة، حيث ستركز المناقشات على تحليل للوضع القائم واتجاهات التنمية المستدامة فى المنطقة العربية 

باالستناد إلى ملخص التقرير العربى األول حول التنمية المستدامة، الذى شاركت فى إعداده منظمات األمم 

 .بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأيضاً على التحّديات اإلقليمية المرتبطة بالتنفيذ المتحدة كافة

كما يهدف إلى التعريف بمفهوم تمويل التنمية المستدامة، حيث ستتناول المناقشات الفجوة التمويلية فى 

 .المنطقة العربية ومصادر التمويل المبتكرة على المستويين الدولى واإلقليمي

هذا الحدث حواراً حول الخطوات المستقبلية لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة واألطر المؤسسية  ويطلق

المناسبة للتخطيط والتنفيذ ومراجعة التنفيذ وإعداد التقارير على المستوى اإلقليمي، على أن يشّدد كذلك على 

ية حول قياس التقدم المحرز المعنى بأهداف الركائز العلمية لسياسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطن

 .التنمية المستدامة فى إطار ما ُيعرف بثورة البيانات

محاور النقاش وسيناقش المنتدى الموضوعات المطروحة على برنامج المؤتمرات الدولية التى اعتبرها 

، 0202ق التنمية حتى عام مصيرية لتحديد آفا( 0200ديسمبر )التقرير التوليفى لألمين العام لألمم المتحدة 

، وقمة األمم المتحدة حول 0202مؤتمر أديس أبابا حول تمويل التنمية الذى سيعقد فى يوليو : وهى تحديداً 

والدورة الحادية  0202المقرر تنظيمها فى نيويورك خالل شهر سبتمبر  0202خطة التنمية لما بعد عام 

متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتى ستعقد فى باريس فى والعشرون لمؤتمر األطراف فى اتفاقية األمم ال

 .شهر ديسمبر من العام الحالي

هذا وسيشمل النقاش فى منتدى . وسيقّدم التقرير العربى األول حول التنمية المستدامة مادة أساسية للنقاش

تسب أهمية خاصة فى إطار المنامة مسائل األمن اإلنسانى والمقاربات الحقوقية للتنمية المستدامة التى تك

التحوالت الخطيرة وغير المسبوقة التى تشهدها المنطقة العربية على مختلف المستويات السياسية 

 .واالقتصادية واالجتماعية والبيئية

وسوف يتطرق المنتدى إلى قضايا رسم السياسات وتطوير نظم التخطيط التنموى واعتماد آليات التقييم 

البيانات وأهمية بناء القدرات إلعداد تقارير التنمية المستدامة من طرف كل شركاء  والمتابعة فى ظل ثورة

 .التنمية وفق المناهج والمعايير المتفق بشأنها دولياً 

ويشّكل المنتدى العربى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة أحد المنتديات الخمسة التى استحدثتها لجان 

 27/092ضمنها اإلسكوا، التزاماً بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  األمم المتحدة اإلقليمية، ومن

 .الذى أّكد على أهمية البعد اإلقليمى فى التنمية المستدامة 9/7/0200بتاريخ 
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تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، برعاية من صاحب السمو الملكى األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 

 2من ” الدورة الثانية للمنتدى العربى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة“رئيس وزراء مملكة البحرين، 

 .مايو المقبل 7إلى 

الحدث ممثلون حكوميون رفيعو المستوى معنيون بالتنمية المستدامة من قطاعات المال  ويشارك فى هذا

 .واالقتصاد واالجتماع والبيئة والتكنولوجيا

كما يشارك فيه عدد من ممثلى المنظمات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة وبنوك التنمية العربية ومنظمات 

 .لمجتمع المدنى المعنية بقضايا التنمية المستدامةجامعة الدول العربية المتخّصصة وهيئات ا

وبرنامج األمم ( اإلسكوا)وينّظم المنتدى كّل من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا 

 .بالتعاون مع جامعة الدول العربية( اليونب)المتحدة للبيئة 

 أهداف المنتدى

مية للدورة الثالثة للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية ويهدف المنتدى إلى دعم التحضيرات اإلقلي

وستعكس محاور المنتدى . 0202يوليو  8يونيو إلى  02المستدامة الذى سينظم فى مدينة نيويورك من 

 .”التكامل والتنفيذ والمتابعة“العربى بشكل عام موضوع الدورة الثالثة للمنتدى السياسى رفيع المستوى، أى 

وأهداف التنمية المستدامة،  0202اً من عرض ومناقشة للمسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد وانطالق

يهدف المنتدى بشكل خاص إلى تبادل وجهات النظر بشأن موقف المنطقة العربية حيال أهداف التنمية 

امة فى المنطقة العربية المستدامة، حيث ستركز المناقشات على تحليل للوضع القائم واتجاهات التنمية المستد

باالستناد إلى ملخص التقرير العربى األول حول التنمية المستدامة، الذى شاركت فى إعداده منظمات األمم 

كما يهدف . المتحدة كافة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وأيضاً على التحّديات اإلقليمية المرتبطة بالتنفيذ

ة المستدامة، حيث ستتناول المناقشات الفجوة التمويلية فى المنطقة العربية إلى التعريف بمفهوم تمويل التنمي

 .ومصادر التمويل المبتكرة على المستويين الدولى واإلقليمي

ويطلق هذا الحدث حواراً حول الخطوات المستقبلية لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة واألطر المؤسسية 

عة التنفيذ وإعداد التقارير على المستوى اإلقليمي، على أن يشّدد كذلك على المناسبة للتخطيط والتنفيذ ومراج

الركائز العلمية لسياسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية حول قياس التقدم المحرز المعنى بأهداف 

 .التنمية المستدامة فى إطار ما ُيعرف بثورة البيانات

 محاور النقاش

ضوعات المطروحة على برنامج المؤتمرات الدولية التى اعتبرها التقرير التوليفى وسيناقش المنتدى المو

: ، وهى تحديداً 0202مصيرية لتحديد آفاق التنمية حتى عام ( 0200ديسمبر )لألمين العام لألمم المتحدة 

التنمية  ، وقمة األمم المتحدة حول خطة0202مؤتمر أديس أبابا حول تمويل التنمية الذى سيعقد فى يوليو 

والدورة الحادية والعشرون  0202المقرر تنظيمها فى نيويورك خالل شهر سبتمبر  0202لما بعد عام 

لمؤتمر األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والتى ستعقد فى باريس فى شهر 

 .المستدامة مادة أساسية للنقاش وسيقّدم التقرير العربى األول حول التنمية. ديسمبر من العام الحالي



هذا وسيشمل النقاش فى منتدى المنامة مسائل األمن اإلنسانى والمقاربات الحقوقية للتنمية المستدامة التى 

تكتسب أهمية خاصة فى إطار التحوالت الخطيرة وغير المسبوقة التى تشهدها المنطقة العربية على مختلف 

 .االجتماعية والبيئيةالمستويات السياسية واالقتصادية و

وسوف يتطرق المنتدى إلى قضايا رسم السياسات وتطوير نظم التخطيط التنموى واعتماد آليات التقييم 

والمتابعة فى ظل ثورة البيانات وأهمية بناء القدرات إلعداد تقارير التنمية المستدامة من طرف كل شركاء 

 .لياً التنمية وفق المناهج والمعايير المتفق بشأنها دو

ويشّكل المنتدى العربى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة أحد المنتديات الخمسة التى استحدثتها لجان 

 27/092األمم المتحدة اإلقليمية، ومن ضمنها اإلسكوا، التزاماً بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

 .التنمية المستدامة الذى أّكد على أهمية البعد اإلقليمى فى 9/7/0200بتاريخ 
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 مايو 7 إلى 2 من" المستدامة التنمية حول المستوى رفيع العربى للمنتدى الثانية الدورة" البحرين تستضيف

 وزراء رئيس خليفة، آل سلمان بن خليفة األمير رعاية تحت بالمنامة كارلتون-ريتز فندق فى وذلك 0202

  .البحرين مملكة

 المال قطاعات من المستدامة بالتنمية معنيون المستوى رفيعو حكوميون ممثلون الحدث هذا فى ويشارك

 .والتكنولوجيا والبيئة واالجتماع واالقتصاد

 العربية التنمية وبنوك المتحدة لألمم التابعة والوكاالت المنظمات ممثلى من عدد المنتدى فى يشارك كما

 .المستدامة التنمية بقضايا المعنية المدنى المجتمع وهيئات المتخّصصة العربية الدول جامعة ومنظمات

 األمم وبرنامج( اإلسكوا) آسيا لغربى واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة من كلّ  المنتدى وينّظم

 .العربية الدول جامعة مع بالتعاون( اليونب) للبيئة المتحدة

 التنمية حول المستوى رفيع السياسى للمنتدى الثالثة للدورة اإلقليمية التحضيرات دعم إلى المنتدى ويهدف

 .0202 يوليو 8 إلى يونيو 02 من نيويورك مدينة فى سينظم الذى المستدامة

 التوليفى التقرير اعتبرها التى الدولية المؤتمرات برنامج على المطروحة الموضوعات المنتدى وسيناقش

: تحديداً  وهى ،0202 عام حتى التنمية آفاق لتحديد مصيرية 0200 ديسمبر المتحدة لألمم العام لألمين

 التنمية خطة حول المتحدة األمم وقمة ،0202 يوليو فى سيعقد الذى التنمية تمويل حول أبابا أديس مؤتمر

 والعشرون الحادية والدورة 0202 سبتمبر شهر خالل نيويورك فى تنظيمها المقرر 0202 عام بعد لما

http://bit.ly/1Dx5C4Y


 شهر فى باريس فى ستعقد والتى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية فى األطراف لمؤتمر

 .الحالى العام من ديسمبر

 

 

 

 

 


