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  االقتصـادي واالجتمـاعي

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 2020 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى

 عقد إسراع العمل تحقيقاً للتحّول
 2020نيسان/أبريل  9-7بيت األمم المتحدة، بيروت، 

 توضيحيةمذكرة 

 معلومات أساسية  -أوالا 

متابعة تنفيذ خطة المعنية ب المنتدى العربي للتنمية المستدامة )المنتدى العربي( هو اآللية اإلقليمية الرئيسية
ً  في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة لعام  . والمنتدى العربي وثيق (1)واستعراض التقدم المحرز إقليميا

الصلة بالمستوى العالمي: فهو يمثل، بما يتوصل إليه من نتائج، صوت المنطقة في المنتدى السياسي الرفيع 
يتضمن أهم الرسائل المنبثقة من الحوار  در عن المنتدى العربي تقرير  المستوى المعني بالتنمية المستدامة. ويص

 ، ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.2030اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة عام 

التشاركي. فهو يضّم ممثلين رفيعي المستوى عن الوزارات  نهجهوتكمن أهمية المنتدى العربي أيضاً في 
، وممثلين عن البرلمانات وبمتابعة التقدم المحزر في تحقيقها 2030تنفيذ خطة عام لوالجهات المعنية بالتخطيط 

المجتمع المدني، والقطاع الخاص، هيئات اإلقليمية والدولية والمنظمات العربية وعن مجموعة واسعة من 
 األكاديمية ومراكز البحوث ووسائل اإلعالم. واألوساط

قدت على النجاحات التي حققتها ستة محافل سابقة، ع   2020ويبني المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 
، والمنامة في عام 2014و 2016ان في عامي ، وعم  2017، والرباط في عام 2018و 2019في بيروت في عامي 

دور المنتدى وعضويته باعتباره  2030وحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام . وقد حدد إعالن الد2015
الملتقى السنوي الذي يضّم ممثلين عن الحكومات العربية والجهات المعنية بالتنمية المستدامة، للتداول في التقدم 

                                                
أيلول/سبتمبر  25المؤرخ و، 2030بشأن تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  1/70القرار الجمعية العامة لألمم المتحدة،  )1(

2015. 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1


-2- 

ليات تنفيذ خطة التنمية آفي التجارب الوطنية واإلقليمية، والبحث في آخر المستجدات و واستعراضالمحرز، 
 .(2)يعلى المستويين الوطني واإلقليم 2030المستدامة لعام 

بصفتها شريكاً أساسياً مع جامعة الدول العربية،  وطيدةفي إطار شراكة  2020لعام  م المنتدى العربيوينظ  
في المنطقة العربية. وهو حصيلة جهود مشتركة على مستوى منظومة األمم  2030في دعم تنفيذ خطة عام 

المتحدة اإلنمائية، انسجاماً مع دعوة األمين العام إلى زيادة االتساق والتآزر ضمن المنظمة على الصعيد اإلقليمي. 
 عام ت لمنتدىق عمل مخصص مشترك بين الوكاالينشئ فروعلى غرار االجتماعات السابقة للمنتدى العربي، أ  

 لضمان التعاون والتنسيق. 2020

ا   : 2020لعام  لمنتدى العربي للتنمية المستدامةالموضوع الرئيسي ل  -ثانيا
ا للتحّول"  "عقد إسراع العمل تحقيقا

 2020لعام  موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -ألف

بشأن آليات عمل  (29-)د 327عمالً بقرار اإلسكوا  2020لعام  م المنتدى العربي للتنمية المستدامةينظ  
تدامة، المقرر المنتدى العربي للتنمية المستدامة، وفي إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المس

ً 2020تموز/يوليو  16إلى  7عقده في نيويورك من  مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام  . وتماشيا
ل والمسارات الكفيلة بالتغيير: تنفيذ عقد العمل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامة"،  2020 سيتمحور "العمل المعّجِّ

ا للتحّول" موضوعحول  2020المنتدى العربي لعام   ."عقد إسراع العمل تحقيقا

 ومحاور النقاش 2020لعام  الهدف من المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -باء

وقد مرت خمسة أعوام تقريباً على اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام  2020 لعام ي عقد المنتدى العربي
نهاية دورة السنوات األربع األولى للمتابعة واالستعراض التي أ نجز فيها االستعراض  2019. وشهد عام 2030

 2019تموز/يوليو في قد المنتدى الرفيع المستوى الذي ع   وباإلضافة إلىالعالمي لجميع أهداف التنمية المستدامة. 
ستدامة برعاية الجمعية العامة يومي قمة ألهداف التنمية المالبرعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي، ع قد مؤتمر 

التعجيل باتخاذ  (1)ص مؤتمر القمة إلى إعالن سياسي دعا إلى في نيويورك. وخل   2019أيلول/سبتمبر  25و 24
. القديمة والجديدة لتزامات التنمية المستدامةاتفعيل  (2)إجراءات للتحول إلى تنمية مستدامة وشاملة للجميع؛ 

مع  2019اإلطار التحليلي المقترح في تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لعام  ورّحب اإلعالن باعتماد
 بالتنفيذ. للتسريعمن األدوات  التركيز على عدد  

المشترك  2019التحليل الذي قدمه التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام  يشكلوعلى الصعيد اإلقليمي، 
بأن المنطقة ليست على المسار الصحيح وبعيدة عن تحقيق  اً )سيصدر قريباً( إنذار األمم المتحدة بين وكاالت

لقى التقرير الضوء على اآلثار المتفاقمة للصراع واالحتالل، وحدد عدداً من الحواجز يأهداف التنمية المستدامة. و
 طقة العربية. في المن 17ـ الهيكلية الكبيرة التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال

                                                
( بشأن آليات عمل المنتدى العربي للتنمية 2016كانون األول/ديسمبر  15-13)الدوحة،  (29-)د 327القرار  :قرارات اإلسكوا )2(
الصادر عن  322 والقرار للتنمية المستدامة؛( بشأن المنتدى العربي 2014أيلول/سبتمبر  18-15)تونس،  (28-)د 314القرار المستدامة؛ 

(، بشأن دعم الدول األعضاء في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2015كانون األول/ديسمبر  16-14االجتماع الثاني للجنة التنفيذية )عّمان، 
2030. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/314.pdf
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، فرصة 2030، بوصفه المنبر اإلقليمي لخطة عام 2020لعام  ويتيح المنتدى العربي للتنمية المستدامة
البلدان العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما يلزم عمله  التقدم المحرز فيفريدة الستعراض وتقييم 

ت المعنية بالتنمية المستدامة للتركيز على أولويات العمل لتسريعه. إنها فرصة مناسبة للبلدان العربية والجها
وتذليل الحواجز الهيكلية العديدة التي تحول دون  المحورية، ستفادة من فرص التنمية اإلقليميةواال يةالمستقبل

ت بالفعل أن معظم البلدان العربية قد أنشأ وحيثفي المنطقة العربية.  17ـ تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ال
ً معظمها سيكون قد قدم مؤسسية لتعزيز التنسيق واالتساق، و هيكليات ً  استعراضا ً  وطنيا على األقل  واحداً  طوعيا

، سيركز منتدى هذا العام على اإلجراءات الملموسة الالزمة لتسريع التقدم في تنفيذ (3)2020بحلول نهاية عام 
 .  2030خطة عام 

والجلسات وسيتخلل المنتدى الذي ينعقد على مدى ثالثة أيام مجموعة متنوعة من الجلسات العامة، 
 . وفيما يلي المكّونات الرئيسية للمنتدى:وحلقات عمل نقاشية تفاعلية ،المتخصصة

ا للتحّول: الرئيسي للمنتدى الموضوع -1 المحور  عقد إسراع العمل تحقيقا

، ويركز 2030حرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي في تحقيق خطة عام التقدم الم المحور هذايغطي 
 ً  مع الدعوة الواردة في اإلعالن السياسي. على اإلجراءات الملموسة الالزمة لتسريع التقدم في تنفيذها، تماشيا

 ، سينظر هذا المكّون في الحواجز الهيكلية التي تعترض تحقيقوالمتخصصةومن خالل الجلسات العامة 
وما يلزم  2019أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية استناداً إلى نتائج تقرير التنمية المستدامة العربي لعام 

واألطر العملية الالزمة لتذليل الحواجز الهيكلية، على ضوء  2030عمله لتفعيل االلتزامات الواردة في خطة عام 
 . 2019في تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لعام  واألدوات المحددة التوصيات

 الطوعية الوطنية الوطنية واإلقليمية والعالمية بما في ذلك االستعراضات المسارات  -2المحور 

ش المتابعة واالستعراض الوطنية واإلقليمية والعالمية. وستناق  مسارات الضوء على  المحوريسلط هذا 
الطوعية في سياق حدث خاص تفاعلي باعتبارها تشّكل عملية المتابعة واالستعراض ية الوطناالستعراضات 

ويخط هذا ل المضي قدماً.  ب  الوطنية الرئيسية، وذلك مع مراعاة االتجاهات اإلقليمية، والدروس المستفادة، وس  
 .2020ية المستدامة لعام المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمالمحور مساهمة المنطقة العربية في 

 2020لعام  نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -جيم

على خالصة المناقشات وتستخرج منها رسائل الدول المشاركة  2020لعام  ترّكز نتائج المنتدى العربي
وغيرها من الجهات الفاعلة، وذلك على غرار الدورات السابقة للمنتدى. وستتضمن حصيلة مناقشات االجتماعات 

 التحضيرية وما توصلت إليه من نتائج. 

                                                
(3)  ً ً  قدمت البلدان التالية استعراضا ً  وطنيا الجزائر، على األقل: األردن، اإلمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس،  واحداً  طوعيا

المملكة العربية السعودية، موريتانيا.  وستقدم الجمهورية العربية  المغرب، السودان، العراق، ع مان، دولة فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، مصر،
. ولم تقدم 2020المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام  السورية وليبيا والمغرب استعراضاتها الوطنية الطوعية في
 جزر القمر وجيبوتي والصومال واليمن بعد أي استعراض. 
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ره المساهمة الرئيسية للمنطقة التقرير النهائي للمنتدى باعتبا 2020لعام  يقدم رئيس المنتدى العربيسو
 . 2020عقد في تموز/يوليو العربية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سي  

ا   التفاصيل التنظيمية واللوجستية  -ثالثا

 2020لعام  زمان ومكان انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -ألف

. 2020نيسان/أبريل  9إلى  7في بيت األمم المتحدة في بيروت، من  2020لعام  ي عقد المنتدى العربي
 :لكترونياللوجستية، يمكن زيارة الموقع اإللمزيد من المعلومات 

2020-development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/events/arab 

 تنظيم األعمال  -باء

بالتشاور مع الدول األعضاء، ووكاالت األمم  2020 لعام كوا إعداد برنامج المنتدى العربيتتولى اإلس
المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجموعة واسعة من االختصاصيين والخبراء. وسي عرض البرنامج على صفحة 

 المنتدى ويجري تحديثه بانتظام.

 المشاركون وإجراءات التسجيل  -جيم

يشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن الحكومات العربية، من وزراء ومسؤولين كبار عن 
ً 2030التخطيط وعن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  ، والمنتدى 2020لعام  مع موضوع المنتدى العربي . وتماشيا

عن المؤسسات الحكومية المعنية وفود الدول األعضاء ممثلين  م، قد تض2020الرفيع المستوى لعام السياسي 
، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التنمية االجتماعية، وتخفيف حدة الفقر، بأهداف التنمية المستدامة
والموارد الطبيعية، والبيانات واإلحصاءات، والتكنولوجيا، والمالية،  ، والبيئةوالتشغيلوالتنمية االقتصادية، 

ً في المنتدى ممثلون عن المنظمات الحكومية اإلقليمية، وشبكات ومنظمات المجتمع  وغيرها. ويشارك أيضا
العاملة في المنطقة  ووكاالتها عن األمم المتحدةممثلون مؤسسات أكاديمية وعن المدني، وبرلمانيون، وممثلون 

 مشارك. 300 يحوال 2020-العربية. وي توقع أن يستقطب المنتدى العربي

 /https://indico.un.org/event/33493/registration هذا الرابطالتسجيل عبر لتأكيد الحضور، يرجى 
 الرجاء تحميل صورة ملّونة وواضحة عن جواز السفر عند استكمال استمارة التسجيل عبر اإلنترنت. و

آذار/مارس  5التسجيل في موعد أقصاه  ،المنظمون تكاليف مشاركتهمويرجى من المشاركين الذين يغطي 
 . وبعد هذا التاريخ، لن يتمكن الفريق اللوجستي من ترتيب السفر أو اإلقامة. 2020

 السفر وتأشيرات الدخول  -دال

 يرجى من المشاركين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول مباشرة من السفارة اللبنانية في بلدهم.

https://www.unescwa.org/events/arab-forum-sustainable-development-2020
https://indico.un.org/event/33493/registration/
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 لاإلقامة والتنق   -هاء

تفضيلية. يرجى من المشاركين االتصال  حددت اإلسكوا عدداً من الفنادق في بيروت التي تقدم أسعاراً 
على  2020لعام  بها للحصول على قائمة بهذه الفنادق. ويرجى زيارة صفحة المنتدى العربي للتنمية المستدامة

 اإلنترنت المذكورة أعاله لمزيد من التفاصيل اللوجستية.

 الوثائق  -واو

ستخلص المعلومات والبيانات عن مجريات المنتدى ، ت  2020-إضافة إلى الوثائق األساسية للمنتدى العربي
 من الوثائق التالية:

 2030ة المستدامة لعام تحويل عالمنا: خطة التنمي 2030تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  •

)70/1/A/RES(؛ 

 ؛2019اإلعالن السياسي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة،  •

تسخير العلم لتحقيق  -: المستقبل اآلن 2019تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لعام  •
 ؛التنمية المستدامة

والتحسينات السنوية  )A/RES/71/313(إطار المؤشرات العالمية الذي اعتمدته الجمعية العامة  •
 )المرفق الثاني(؛ E/CN.3/2018/2الواردة في الوثيقة 

المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة المقدم إلى  تقرير فريق الخبراء •
 للجنة اإلحصائية في األمم المتحدة؛ الخمسينالدورة 

• A/70/684 وناجع متسق بشكل العالمي الصعيد على واالستعراض المتابعة لعملية الرئيسية عالمالم 
 ؛وشامل

 ؛خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية •

 اتفاق باريس؛ •

 ؛في الدول العربية 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  •

 ؛2020دليل االستعراضات الوطنية الطوعية لعام  •

حول االبتكار في السياسات  2016لمعهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية  التقرير الرئيسي •
 ؛2030للتغيير: تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 ؛2016لعام  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة اإللكترونيةالصفحة  •

 ؛2017لعام  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة اإللكترونيةالصفحة  •

 ؛2018لعام  للمنتدى العربي للتنمية المستدامة اإللكترونيةالصفحة  •

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/87/PDF/N1529187.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://undocs.org/ar/a/res/71/313
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/2019-2-IAEG-SDG-A.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E
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