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    من جدول األعمال 2البند 
 املستدامة ابلتنمية اإلقليمية املعنيةاملنتدايت  تقارير هبا حتيلمن األمانة العامة  مذكرة  

  
 2019للتنمية املستدامة لعام  العريب دىتقريـر املنت  

 
 2019املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام   

 
 “متكني الناس وضمان الشمول واملساواة يف املنطقة العربية”  

 2019نيسان/أبريل  11-9بيت األمم املتحدة، بريوت،   
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 مقدمـة  
نظمت اللجنة االقتصـــــــادية واالجتماعية لار) إلســـــــيا راكســـــــعواال ولل ـــــــرا ة م  جامعة الدول  - 1

 2019العربية ومنظومة األمم املتحدة العاملة يف املنطقة العربيةل املنتدى العر) للتنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  
إىل  9وتل يف الفرتة من ل يف بي “متعني الناس وضــمان ال ــمول واملســاواة يف املنطقة العربية”حتت عنوان 

 برائسة مجهورية العراق. 2019نيسان/أبريل  11

ي عل املنتدى العر) للتنمية املستدامة منرباً إقليمياً رفي  املستوى الستعراض ومتابعة تنفيذ خطة  - 2
ان يف املنطقة العربيةل وقد عقدت الدورات اخلمس السابقة للمنتدى يف عم   2030التنمية املستدامة لعا  

ل 2018ل ويف بيوت عا  2017ويف الرلط عا   2015ويف املنامة عا   2016و  2014يف عامي 
الصـــــادر عن اكســـــعوا يف “ 2030إعالن الدوحة ب ـــــفن تنفيذ خطة التنمية املســـــتدامة لعا  ”وقد ثب ت 

جتتم   ا املنتدى  لقاء ســنوي2016 انون األول/ديســمرب   15-13دورهتا التاســعة والع ــرين رالدوحةل 
فيه حعومات الدول العربية واجلهات املعنية للتنمية املســـتدامة لال الل علل التجارل الو نية واكقليميةل 

. وتُرف  نتائجه إىل املنتدى ا1رعلل املستويني الو ين واكقليمي 2030والبحث يف إلليات تنفيذ خطة عا  
 ي يعقد يف نيويورك يف شهر متوز/يوليه من  ل عا .السياسي الرفي  املستوى املعين للتنمية املستدامةل الذ

ســـــــــــــــبس عقد املنتدى ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة من االجتماعات اكقليمية ُعقدت يف الفرتة بني دورة املنتدى  - 3
ا املؤمتر الدويل حول متويل التنمية املســـــــــــتدامة و با التدفقات املالية 1ودورته احلالية وهي: ر 2018 لعا 

ا منتدى ال بال يف املنطقة العربيةل  انون األول/ديسمرب 2؛ ر2018نوفمرب غي امل روعةل ت رين الثاين/
يف املنطقــة العربيــةل  ــانون  2030ا املنتــدى الربملــاين حول خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة لعــا  3؛ ر2018

) ا االجتمال الت اوري اكقليمي حول قضااي البيئة واملوارد الطبيعية للمنتدى العر 4؛ ر2019الثاين/يناير 
ا 5؛ ر2019ل  انون الثاين/يناير 2019للتنمية املســــــــتدامة واملنتدى الســــــــياســــــــي الرفي  املســــــــتوى لعا  

للتنمية املســــتدامةل  2030املنتدى العر) الرفي  املســــتوى حول القمة العاملية جملتم  املعلومات وخطة عا  
ضــــــياً للمنتدى العر) للتنمية ا االجتمال الت ــــــاوري اكقليمي حول تاي املنا  حت6؛ ر2019إلذار/مارس 

ا منتدى اجملتم  7؛ ر2019ل إلذار/مارس 2019املســـــــتدامة واملنتدى الســـــــياســـــــي الرفي  املســـــــتوى لعا  
 .2019ل نيسان/أبريل 2019املدين اكقليمي قبيل انعقاد املنتدى العر) للتنمية املستدامة 

متعني الناس وضمان ”الرئيسي  تضمن برانمج عمل املنتدى سب  جلسات عامة حول املوضول - 4
ووســائل التنفيذ علل املســتوى اكقليمي والتجارل الو نية يف تو ني “ ال ــمول واملســاواة يف املنطقة العربية

ومتابعتها واســـتعراضـــهال وتســـ  جلســـات متىصـــصـــة ر أت علل مواضـــي  ذات أولوية  2030خطة عا  
 تعراضات الو نية الطوعية.للمنطقة العربيةل لكضافة إىل  اولة حوار حول االس

وَخلص امل ـــار ون يف املنتدى إىل عدد من الرســـائل لرفعها إىل املنتدى الســـياســـي الرفي  املســـتوى  - 5
حتت عنوان  2019متوز/يوليه  18إىل  9املعين للتنمية املســــــــــــــتدامة الذي يعقد يف نيويورك يف الفرتة من 

__________ 

ا ب ــفن إلليات عمل املنتدى 29-رد 327يســتمد املنتدى مرجعيته من ســلســلة قرارات عــادرة عن اكســعوال ومنها القرار  ا1ر 
ا ب ـــفن املنتدى العر) حول التنمية 28-رد 314العر) للتنمية املســـتدامة الصـــادر عن الدورة التاســـعة والع ـــرين؛ والقرار 

ب ـــــــفن دعم  322ا؛ والقرار 2014أيلول/ســـــــبتمرب  18-15دورة الثامنة والع ـــــــرين رتونسل املســـــــتدامةل الصـــــــادر عن ال
 16-14ل الصــادر عن اللجنة التنفيذية لكســعوا يف اجتماعها الثاين رعم انل 2030الدول األعضــاء يف تنفيذ خطة عا  

 ا.2015 انون األول/ديسمرب 
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عرض نتائج املنتدى يف االجتمال الســــــادس للجنة  ما ســــــت“.  متعني الناس وضــــــمان ال ــــــمول واملســــــاواة”
. وقد عـــــيات الرســـــائل من منظور املنطقة 2019التنفيذية التابعة لكســـــعوا املأم  عقدز يف حأيران/يونيه 

العربيةل  مســـــالة إقليمية تععس أولوايت املنطقة يف إ ار عنوان املنتدى الســـــياســـــي الرفي  املســـــتوى لعا  
 مراجعتها. واألهداف اليت ستتم 2019

  
 2019الرسائل الرئيسية الصادرة عن املنتدى العريب للتنمية املستدامة لعام  -أوالً  
 يف املنطقة العربية  2030الرسائل األساسية حول تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة عام  - ألف 

 رسائل عامة  

علل  ل دول وفرعــــــــــة     2030عا  حموري يف متابعة واســــــــــتعراض خطة عا   2019عا   - 1
وتسري  وتية التقد  احملرز من خالل املراجعات  2030املنطقة استثمارها كعادة أت يد االلتأا  خبطة عا  

 .النقدية ملسياهتا التنموية وأخذ املبادرات املطلوبة وحث اجملتم  الدويل علل الوفاء للتأاماته أيضا
عة لعل األ راف يف متابعة واســـــتعراض خطة عا  تأداد ألية املنتدى العر)  منصـــــة إقليمية جام - 2

عاماً بعد عا  ويعأز املنتدى فرص التعامل والتضــــــــامن اكقليميني خاعــــــــة حول القضــــــــااي العابرة  2030
للحدود والتحدايت امل ـــرت ة بني الدول العربية. ويلع  املنتدى دورا مهما يف تبادل اخلربات ون ـــر املعرفة 

 .مبسار التنمية املستدامة إقليمياً ودولياً ويف التف يد علل االلتأا  
ل ال يأال التقد  املنجأ يف املنطقة العربية  ما 2030بعد أرب  ســـــــــــــنوات علل اعتماد خطة عا   - 3

يف العامل بعيداً عن اآلمال والطموحاتل حيث ترتف  نســـــــ  الفقر واجلول والالمســـــــاواة وتنت ـــــــر النأاعات 
دامة العو   وتتبا ف معدالت النمو ويؤدي النمط االســـــــــــــــتهال ي واحلرول ويهدد التاي املناخي اســـــــــــــــت

 السائد إىل تدهور البيئة ويعرقل االستقطال السياسي العاملي القدرة علل العمل اجلماعي؛ 

رغم جهود الدول العربية والتقد  احملرز يف مواضـــي  إيائية عديدة خصـــوعـــاً تل  املتعلقة للتعليم  - 4
ــــــــــــــــســبعة ع ــر والصــحةل إال أن رعــد ال تقد  احملرز حســ  املؤشــرات املتصــلة اهداف التنمية املســتدامة الـ

يظهر أتخراً واضــــــــــــحاً يف اك از ويوحي ان الدول العربية  تمعة لن حتقس أهداف التنمية املســــــــــــتدامة يف 
 .2030 عا 
 تعيس التقد  حتدايت جســـــــيمة تواجهها دول املنطقة وشـــــــعولا وبعضـــــــها متفعـــــــل وجذري ومن  - 5

ألها ازدايد معدالت الفقر وضـــــعم النمو االقتصـــــادي املســـــتدا  وال ـــــامل والعادلل وتعدد النأاعات اليت 
تأعأل إمعانيات النمو االقتصــادي واالجتماعيل والبطالة املرتفعة خاعــة يف عــفوف ال ــبال وال ــالتل 

  املساواة بني اجلنسني واحلاجة إىل والفوارق التنموية العبية بني املنا س وفئات اجملتم ل لكضافة إىل انعدا
مؤســـــســـــات قادرة ومســـــتجيبة الحتياجات مجي  الفئات واملنا سل وضـــــعم التنســـــيس يف الســـــياســـــات عرب 
القطاعات وإشـــــــــراك أعـــــــــحال املصـــــــــلحة املىتلفنيل مبن فيهم اجملتم  املدين وال ـــــــــبال والقطال اخلاصل 

 .مبا فيها املياز لكضافة إىل حتدي تاي املنا  وشا املوارد الطبيعية
إن أثر االحتالل والنأال علل شعول املنطقة ومؤسساهتا ومواردها الطبيعية والبنية التحتية والسلم  - 6

األهليل وعلل مســـــــار التنمية املســـــــتدامة عموماًل هو أثر جاما وال يعبل فقط قدرة املنطقة علل النهوض 
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ج   بي يف املعتســــبات التنموية األســــاســــية ومنها مب ــــرول تنموي حتويلي ولعنه أيضــــاً أدى ويؤدي إىل ترا
 .تل  املتعلقة للصحة والتعليم ومتعني النساء والفتيات

من الضـــروري أن تعمل الدول العربية واملؤســـســـات الدولية واكقليمية العاملة يف املنطقة علل ســـد  - 7
التقد  احملرز ولعن أيضـــــــــــاً الفجوة العبية يف البياانت خاعـــــــــــة يف البياانت املفصـــــــــــلةل ليس فقط لرعـــــــــــد 

لتصوي  السياسات والربامج وتقليص املسافة اليت تفصل الدول العربية عن مقاعد وأهداف خطة التنمية 
 .2030املستدامة لعا  

تبقل املؤسسات الفعالة والدساتي واكعالحات الت ريعية والقانونية علل املستوى الو ين ضامناً  - 8
ملســـــــتدامة واملســـــــاواة والعدالةل ولتفعيل املواءمة بني اخلطط التنموية الو نية وخطة رئيســـــــياً لتحقيس التنمية ا

 . 2030 عا 
 

 حول االستعراضات الوطنية الطوعية   

أييت املنتدى العر) للتنمية املستدامة يف توقيت حموري حيث يوفر مساحة للنقاش وفرعة للبلدان  - 9
الطوعية خالل املنتدى الســياســي الرفي  املســتوى لال الل علل جتارل اليت تســتعد لتقدت تقاريرها الو نية 

 .األقرانل مبا يف ذل  التحدايت اليت واجهتها البلدان اليت قامت لالستعراض الطوعي يف السنوات املاضية
ســــــــالت االســــــــتعراضــــــــات الو نية الطوعية يف إحداط تايي إ ا) يف مفهو  التىطيط التنموي  - 10

رعــــة لوضــــ  وتفعيل إلليات للتنســــيس بني اتلم اةيا ل املؤســــســــيةل وشــــعلت حمفأاً كعادة حيث وفرت ف
 .النظر يف عملية إعداد املوازنة الو نية يف بعض البلدان العربية

بعد ثالط دورات من االســتعراضــات الو نية الطوعية تبقل إشــعالية ال ــرا ات واملقاربة الدا ة   - 11
لقة األضـــــعمل حيث يتم اال تفاء لحلد األدا من امل ـــــاورات بدالً من لعل أعـــــحال املصـــــلحة هي احل

إ ار ت ـــــــــــــــار ي يســـــــــــــــاهم فيه اجملتم  املدين والقطال اخلاص والربملاانت واجلامعات ويضـــــــــــــــمن دوراً فاعالً 
 .2030للمجتمعات احمللية ملعاجلة القضااي الو نية من منظور خطة عا  

الطوعي األول يف ت ىيص الواق  ورعد األولوايتل وإ الق يف حني ساهم االستعراض الو ين   - 12
حوار و ين حول إلليــات مواءمـة التوجهــات الو نيــة م  أهـداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامـةل وحتـديـد الثارات يف 
البياانتل ســــــــــــاهم االســــــــــــتعراض الثاينل يف الدول اليت خاضــــــــــــت هذز التجربةل يف رعــــــــــــد التقد  وتفعيل 

 .القطال اخلاص وغيلال وشعل أداة ملعاجلة التحدايت التنموية الو نيةال را ات م  اجملتم  املدين و 
االســـــــــــــــتعراض الو ين الطوعي هو عمليــة مســـــــــــــــتمرة ال تنتهي عنــد تقــدت التقرير خالل املنتــدى  - 13

الســـياســـي الرفي  املســـتوىل وال يأال هناك بعض القصـــور يف مرحلة ما بعد االســـتعراضل خاعـــة يف وضـــ  
 .ئج االستعراض ون ر التقرير وتنفيذ التوعيات الصادرة عنهإلليات لتعميم نتا

إن التحدايت اليت تواجه النظم اكحصــــائية والثارات يف البياانت وضــــعم القدرات وشــــا املوارد  - 14
 ليست موان  لتنفيذ التأامات الدول جتاز شعولا وتفعيل مبدأ عد  إغفال أحد. 
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 حول وسائل التنفيذ  

 التمويل - أ 

هناك تفاوت واضـــــــــــا بني الدول النامية واملتقدمة يف املنطقة العربية يف الوعـــــــــــول إىل األســـــــــــواق  - 15
واحلصـــــول علل التمويل والتعنولوجيا ويســـــتوج  احلد من هذا التفاوت ا را اً أ رب للدول العربية  تمعة 

 .يف اكجراءات واملفاوضات الدولية وتعأيأ االستثمار والتجارة البينية
التنوي  االقتصــــــادي وإعادة توزي  الثروات والتمويل علل حســــــ  احتياجات الفئات واملنا س  إن - 16

 .املىتلفة يساهم يف تقليص الفجوة التمويلية يف دول املنطقة ويعأز املساواة والنمو ال امل
عمل إبمعان دول املنطقة االســـتفادة من متويل أن ـــطة مواجهة تاي املنا  ب ـــعل أ ثر فعالية وال - 17

واتفاقية لريس يف إلٍن واحدل ويســــــــــــــتدعي ذل  إعــــــــــــــال  اك ار  2030علل املواءمة ما بني خطة عا  
الســـياســـايت يف املنطقة وتعثيم التنســـيس واكدماا بني القطاعات واألبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصـــادية 

متويلية جديدة لدول  وتصــــــــميم م ــــــــاري  تســــــــتويف ال ــــــــروط الالزمةل وهذا  له من شــــــــفنه أن يفتا أبوال
 املنطقة.

 
 التعنولوجيا - ل 

من املهم أن تعمل الدول العربية علل االلتحاق بر   الثورة الصـــــــــــــناعية الرابعة واالســـــــــــــتفادة من  - 18
التعنولوجيات احلديثة مثل إنرتنت األشـــــياء والذ اء الصـــــناعي والروبولت واملدن الذ ية وغيها من احللول 

 .د التنمية املستدامةاملبتعرة للدف  جبهو 
حتتاا الدول العربية إىل االستثمار يف التعنولوجيا حملو األمية بعل أشعاةا وحتسني جودة التعليم  - 19

 . إحدى الوسائل الرئيسية لتمعني الناس من العيش بعرامة
تعأيأ تتيا التعنولوجيا بعل أنواعها أدوات لتمعني املرأة واألشــــــــىاص ذوي اكعاقة وال ــــــــبال و  - 20

اندماجهم يف ســوق العملل  ما أ ا فرعــة ســارة لعســر احلواجأ اجلارافية ووطي القيود الثقافية للتواعــل 
وتبادل املعرفة والوعول إىل املعلوماتل وهي أداة ةم يف حياهتم اليومية و ذل  يف در املدخول ال ىصيل 

 ري  وتطبيقات رحبية.عدا عن دورها يف تنمية املواه  االبتعارية وحتويلها إىل م ا
 

 ال را ات - ا 

ألية النظر يف ياذا مبتعرة وت ــــــار ية وشــــــفافة مثل احلعومة املفتوحة والبياانت املفتوحة واملوازنة  - 21
الت ار يةل والعمل علل مفسسة هذز اآلليات ون ر املعرفة العامة والثقافة جتاههال وذل  للحد من تف ي 

املوازانت واحلد من املبالاة يف حجم املوازانت املىصصة للدفالل إضافة إىل الفساد ومعاجلة غيال شفافية 
 .تقوية املؤسسات الرقابية وتعأيأ استقالليتها

ســايت يســتند  - 22 ضــرورة تعأيأ دور وم ــار ة اجملتم  املدين من خالل بيئة مالئمة وإ ار قانوين ومؤســ 
اســبة تضــمن التقييم املوضــوعي وال ــرا ة الفعلية يف إىل مبادئ احلو مة الرشــيدة وال ــفافية ووضــ  إلليات حم

 .التنفيذ واملتابعة والرعد
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التف يد علل ضــــرورة إشــــراك الربملان وتعأيأ دورز الت ــــريعي والرقا) لوضــــ  خطط واســــرتاتيجيات  - 23
 .وموازانت تععس األولوايت التنموية الو نية

الل تعأيأ مفاهيم املســــــؤولية االجتماعية تفعيل إلليات عقد ال ــــــرا ات م  القطال اخلاص من خ - 24
لل ـــــــــر ات و ذل  دعم إلليات املراقبة واحملاســـــــــبة يف هذا اك ار  ي يســـــــــهم هذا القطال أيضـــــــــاً يف تنفيذ 

 أهداف التنمية املستدامة.
 

 البياانت - د 

لتجميعهال ليســــــــــــــت إن معظم البياانت املتوفرة يف البلدان العربيةل علل اختالف املنهجيات املتبعة  - 25
ل أي حســ  الدخل ونول اجلنس والســن 2030مفصــلة حبســ  ما تنص عليه خطة التنمية املســتدامة لعا  

واالنتماء العرقي واكثين والوضــــــــــــ  من حيث اةجرة واكعاقة واملوق  اجلارايف وغيها من اخلصــــــــــــائصل و   
 .جابتها للمتايات املىتلفة يف املنطقةتعثيم العمل علل التحقس من البياانت ومدى حتديثها ودقتها واست

التف يد علل أن املؤســــــســــــات اكحصــــــائية يف الدول املتفثرة للنأال حباجة خاعــــــة لالهتما  وبناء  - 26
 .القدرات يف ظل الدمار الالحس للواثئس ووسائل مج  املعلومات

ليات تضــــمن يســــتدعي مؤســــســــات وإل 16إن قياس مؤشــــرات احلو مة لرعــــد التقد  يف اةدف  - 27
 االستقاللية وال فافية. 

 
متكني : 2019الرســائل األســاســية حول موضــو  املنتدى العريب للتنمية املســتدامة لعام  -ابء  

 الناس وضمان الشمول واملساواة يف املنطقة العربية

 املســـاواة حس من حقوق اكنســـان ور ن رئيســـي من ر ائأ التنمية. إن تعلفة حتقيس املســـاواة علل - 28
ارتفــاعهــا هي أقــل بعثي من تعلفــة الالمســــــــــــــــاواة اليت تولــد التمييأ والعنم وتــدمر العالقــات االجتمــاعيــة 
 .وتؤدي إىل عد  االستقرار وتعيس التنمية. وعليه ألية رعد املوازانت املطلوبة للوعول إىل حتقيس املساواة

تعاجل العوامل املســــببة لالمســــاواة حتقيس املســــاواة  تاا إىل ســــياســــات شــــاملة عابرة للقطاعاتل  - 29
لكضــافة إىل نتائجها. ويرتعأ حتقيس املســاواة علل تفعيل ال ــرا ات بني اتلم الفاعلني احلعوميني وغي 
احلعوميني وضــمان التنســيس فيما بينهمل وعلل االســتثمار يف ثقافة املســاواة وتعميمهال ال ســيما بني اجليل 

 .بنيوي يضمن حقوق اكنسانالناشئ للوعول إىل تايي ثقايف 
املســــــــــاواة بطبيعتها عابرة للقطاعات وللتايل ال هبعن حصــــــــــرها لدف واحد  اةدف العاشــــــــــر.  - 30

وللتايل  تاا القياس العمي لالمســــــــاواة إىل أتعــــــــيل علمي ملفهو  الالمســــــــاواة ابعادز املتعددة  احلرمان 
ادية والســــــــــياســــــــــية واالجتماعية والبيئية واملعرفية والتهميش واكقصــــــــــاء والتمييأ وعلل املســــــــــتوايت االقتصــــــــــ

 .املىتلفة. للتايل تربز احلاجة إىل مقاييس مر بة جديدة أتخذ لالعتبار تقا   هذز األبعاد واملستوايت
اعتماد الالمر أية يف الســـــــــــياســـــــــــات التنموية  د من الفروقات والالمســـــــــــاواة بني املنا س وفئات  - 31

 .من خالل الت اور والتنسيس يف نقل مر أ القرار إىل اجملتمعات احمللية اجملتم ل ويعر س ال مول
إن مبدأ عد  إغفال أحد يســـــتدعي أن ت ـــــمل ســـــياســـــات تعأيأ املســـــاواة من هم أ ثر هتمي ـــــاً  - 32

وه ـــاشـــًة باض النظر عن حجم هذز الفئات. وما زالت الالمســـاواة بني املنا س ضـــمن القطر الواحد من 
 .اواة يف العامل العر)أبرز أوجه الالمس
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الالمســـاواة هي م ـــعلة عابرة للقطاعات وال تنحصـــر يف احلماية االجتماعية و   مقاربتها من  - 33
منطلس حقوقي تراعل فيه  افة جوان  حقوق اكنســــان. لذل  من الضــــروري إدراا مراحل التعليم ملن هم 

 والعمل علل تقليل فجوة تعلفة الرعاية الصــحية دون اخلامســة من العمر يف منظومة التعليم اكلأامي اجملاين
 .واخلدمات العامة املقدمة يف هذا اجملال بني املنا س يف الدولة الواحدة وبني الدول

هناك ارتباط بني الالمساواة داخل دول املنطقة والالمساواة بني بلدان العامل. ويعود هذا االرتباط  - 34
اتفاقات التجارة العاملية اليت تتســــــب  يف ازدايد الالمســــــاواة داخل الدول وبينها جأئياً إىل اخللل البنيوي يف 

وإىل االســـــــــتقطال الذي ي ـــــــــول نظم احلو مة عاملياًل خصـــــــــوعـــــــــاً تل  املتعلقة للتجارة واليت تؤثر علل 
  اكنتاجية الأراعية والقدرة علل التصني  والسالمة البيئية؛

األســـاس مبدأ أخالقي وســـياســـي وتنموي يقو  علل مبدأ قبول اكمجال علل أن ال ـــمول هو يف  - 35
 .االختالف والتعد دية. وال مول ال يتحقس إال لمل ار ة ويصبا للتايل عالجاً لالمساواة

اكقرار ان اســـــــرتاتيجيات القضـــــــاء علل الفقر    أن تســـــــعل يف املقا  األول إىل وفيم الفقر  - 36
يس العدالة االجتماعية ويف إحداط حتويل جذري ونوعي لتحويل الفئات جبمي  أبعادزل مما يســـــــــاهم يف حتق

الفقية إىل فئــات منتجــة حبيــث يعون هنــاك تطور دائم لقيــاس الفقر يععس العوامــل املســـــــــــــــب بــة لــه وليس 
 .العوارض

ضـــــــــــــرورة م ـــــــــــــار ة األشـــــــــــــىاص ذوي اكعاقة من منظور حقوقي واجتماعي يدمج احتياجاهتم  - 37
ط التنموية الو نيةل ويف الســياســات املتعلقة للصــحة والتعليم والعملل م  اعتبار أســئلة وأن ــطتهم يف اخلط

 . موعة واشنطن مقياسا لوض  اسرتاتيجيات سليمة لألشىاص ذوي اكعاقة ولتنفيذها
ال ــالت أ ثر عرضــة للفقر واألمية والتأويج املبعر واكقصــاء من احلياة االجتماعية واالقتصــادية  - 38
ياســـية نتيجة املوروط الثقايف الذ وري وغيز من التحدايت البنيوية اليت تعيس متعني ال ـــالت وتفعيل والســـ

 .دورهن يف اجملتم 
لعي تســــــــــتفيد دول املنطقة من العائد الدهبارايفل حتتاا احلعومات إىل اعتماد مقارلت شــــــــــاملة  - 39

وت ـــر هم بعملية عـــن  القرار وترف  من  عابرة للقطاعاتل تســـتجي  حلاجات ال ـــبال يف اتلم املنا سل
قدراهتم التعليميةل ومتعنهم من ولوا فرص العملل وحتد من هجرة األدماةل وترف  الوعي والثقافة املدنيةل 

 وجتنبهم التوجهات املتطرفة واكرهابية.
 

 حول الشمول والتمكني واملساواة كُسُبل لتحقيق السالم والتنمية  

ة اعتمـــاد النهج التحويلي الـــذي دعـــت إليـــه خطـــة التنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة التـــف يـــد علل ضـــــــــــــــرور  - 40
ومبادئ ال ــــــمول والتمعني واملســــــاواة يف عمل املؤســــــســــــات وعلل  افة املســــــتوايتل احمللية  2030 لعا 

واملر أيةل ال ســـــــيما يف الدول اليت تعاين من حاالت نأال أو احتاللل وذل  لتعأيأ عـــــــمودها وقدرهتا علل 
  ت األساسية للتنمية؛توفي املقوما

التف يد علل أن ســــــلطات االحتالل اكســــــرائيلية هي املســــــؤولة األوىل عن أتخر عجلة التنمية يف  - 41
األراضــــي الفلســــطينية احملتلةل ال ســــيما من خالل فرضــــها قيوداً تعيس متويل التنمية و وض االقتصــــاد املنتج 

 .الداعم للتنمية املستدامة
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سار احلوار الو ين وحتقيس السال  م  مسار محاية املؤسسات من جهة ومسار ال بد من تأامن م - 42
االنتعاش االقتصـــــــــــــــادي من جهة اثنيةل وذل  لتدارك التدهور اكيائي الذي يلحس للدول اليت تعاين من 

 .النأاعات ولضمان وجود ر ائأ أولية لاللتحاق بر   التنمية
ســـــــــــــــىي العلو  والتعنولوجيا وتبادل املعلومات والبياانتل إن اعتماد املدخل املعريف من خالل ت - 43

واملدخل االقتصــادي من خالل اعتماد م ــاري  ذات فائدة م ــرت ةل من شــف ما وضــ  أرضــية توافس حول 
قضــااي النأال بني الدول العربية وبينها وبني الدول اجملاورةل وهذا ما يســمل بدبلوماســية العلو  خلدمة التنمية 

 املستدامة.
 

حول النهوض ابلعدالة االجتماعية والتماســـــــا االجتماعي يف البلدان املتنزرة ابلنناعات من خالل   
 محاية اجتماعية شاملة 

من الضــروري تطوير املؤســســات احلعومية وتعأيأ قدراهتا لضــمان جهوزيتها للتعيم م  الظروف  - 44
يأ استجابتها ب عل يضمن مشول اجلمي  يف الطارئة خاعة تل  اليت تأيد من معدالت الفقرل وللتايل تعأ 

 .مبادرات وبرامج احلماية االجتماعية
ألية تضـــــــــمني الالجئني والنازحني يف برامج احلماية االجتماعية ومعاجلة العقبات اليت حتول دون  - 45

ســــــــــب  ا راط الالجئني يف ســـــــــــوق العملل أو تل  اليت تفقدهم الرغبة للعودة إىل دايرهم يف حال انتفاء 
 .النأو  أو اللجوء

ضـــــرورة اعتبار القطال اخلاص العباً وشـــــريعاً يف عملية إعـــــال  نظم احلماية االجتماعية ومتويلها  - 46
 .خاعة يف املنا س اليت تعاين من النأاعات واحلرول

التف يد علل ضــرورة اســتمرار منظمات وبرامج األمم املتحدة يف دعم الدول املســتضــيفة لالجئني  - 47
نازحني ب ـــــــــــــــعل يســـــــــــــــاهم يف تعأيأ قدرة هذز الدول علل توفي احلماية االجتماعية ملوا نيها و ذل  وال

 للوافدين إليها. 
 

 حول ضمان مشاركة مستدامة وواسعة النطاق للمراهقني والشباب يف املنطقة العربية  

املستوى احمللي والو ين التف يد علل ألية م ار ة ال بال وال الت يف عملية اواذ القرار علل  - 48
واكقليمي ودعوة احلعومات إىل ســـــرعة توفي قنوات فع الة ومســـــتدامة تضـــــمن م ـــــار ة ال ـــــبال يف تنفيذ 

 .مجي  أهداف التنمية املستدامة ومتابعة التوعيات
 اكشـــــادة لملبادرات اخلالقة اليت يقو  لا ال ـــــبال يف اتلم اجملاالت للمســـــالة يف احلياة العامة - 49

ودعوة  ـل من منظمـات األمم املتحـدة وجـامعـة الـدول العربيـة إىل تقـدت مـا يلأ  من دعم لعقـد املنتـدايت 
ال ـــبابية علل غرار منتدى ال ـــبال يف املنطقة العربية لتعثيم احلوار بني ال ـــبال أنفســـهم من جهة وبناء 

 .وتعأيأ الثقة مبؤسساهتم ودوةم من جهة أخرى
علل ضــــــــــــرورة عد  إغفال حس م ــــــــــــار ة الفئات املهم  ــــــــــــة من ال ــــــــــــبال  حث  الدول واجملتم  - 50

وال ــــــــــالت يف التنميةل وخاعــــــــــة ذوي اكعاقة والنازحني والالجئنيل والت ــــــــــديد علل واج  محايتهم من 
 التمييأ أو اكقصاء وإيالء أولوية لتمعني الفتيات وال الت. 

  2030طوعي يف خطة عا  امل اورات اكقليمية ب فن خطة العمل كدماا العمل الت
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هبعن للعمل التطوعي أن يعون عامالً مســـرعاً لتحقيس أهداف التنمية املســـتدامةل ويتطل  ذل   - 51
إشـــــــــــــرا اً فعلياً جلمي  أعـــــــــــــحال املصـــــــــــــلحةل مبن فيهم اجملتم  املدينل وإدماا التطول يف اخلطط التنموية 

الو نية وتُفع ل دور املتطوعني يف احلفاظ علل الو نيةل وتطوير ت ريعات وسياسات مبتعرة تنمي القدرات 
  .السلم اجملتمعي

توفي بيئة مؤاتية لتوجيه  اقة ال ـــــــــبال وال ـــــــــالت وإبداعهم وإلحة فرص للعمل التطوعيل م   - 52
 .األخذ لالعتبار ضرورة بناء املهارات لتعأيأ قابلية التوظيم

حول العمل التطوعيل وعلل إجراء م ــــــــــــاورات  حث الدول العربية علل احلوار وتبادل التجارل - 53
ل وذل  يف “2030خطة العمل حول إدماا العمل التطوعي يف خطة التنمية املســـــــــتدامة لعا  ”ب ـــــــــفن 

 . 2020الفرتة اليت تسبس االجتمال الفين العاملي عا  

 حول عد  إلال أحد: املساواة بني اجلنسني ومتعني املرأة وال مول

وم ــار ة مجي  النســاءل مبن فيهن النســاء ذوات اكعاقةل يف عــن  الســياســات     ضــمان متثيل - 54
لبناء  تمعات تتمت  لل ــمول واملســاواةل حيث تتا  للجمي  فرعــةك للتمعني باض النظر عن جنســهم أو 

 .وضعهم االجتماعي أو الصحي
هن ذوات اكعاقةل من الضــــروري العمل علل حتســــني مج  البياانت عن النســــاء والفتياتل مبن في - 55

من أجل فهم أفضــــل ألوجه عد  املســــاواة املتقا عة واحلواجأ اليت يواجهنها يف اجملتم ل وإدخاةا يف عملية 
 عن  السياسات. 

 حول مستقبل العمل وأثرز علل املساواة بني اجلنسني 

الثامن ارتبا اً يف ظل التايات اليت ســـــي ـــــهدها العمل يف الســـــنوات املقبلةل يرتبط حتقيس اةدف  - 56
وثيقاً جبهوزية العمال وأعـــحال العمل واحلعومات ملوا بة التايي الذي ســـت ـــهدز املنطقة واالســـتفادة من 

 .الفرص اليت ستتيحها التعنولوجيا واملعننة والتعامل االقتصادي والعمل املناخي
خول النســــــــاء إىل ألية اســــــــتثمار احلعومات يف اقتصــــــــاد الرعاية ودعمه حيث يؤدي ذل  إىل د - 57

 .سوق العمل ويأيد من فرص العمل ويدعم النمو االقتصادي
من الضـــــــــــــــروري أن يتمت  العاملون والعامالت يف اقتصـــــــــــــــاد الرعاية بنفس احلقوق اليت يتمت  لا  - 58

العمال اآلخرونل وااللتأا  ب ـــروط العمل الالئسل مبا يف ذل  احلس يف التنظيم ويف املفاوضـــة اجلماعيةل ويف 
  ساعات عمل الئقة ويف ظروف عمل إلمنة.

 
 حول النهوض ابلعمل املناخي يف املنطقة العربية لدعم املسرية التنموية  

يؤدي تاي املنـــا  إىل تفـــاقم التحـــدايت التنمويـــة يف املنطقـــةل مبـــا فيهـــا تلـــ  املتعلقـــة للصــــــــــــــرال  - 59
عل العمل املناخي أولوية للمنطقة العربية واالحتالل والالمســــــــــاواةل و عل معاجلتها أ ثر تعقيداً. لذا ي ــــــــــ

 .وأداة لتدعيم اجلهود املبذولة للحد من اا ر العوارط ولتحقيس التنمية املستدامة
العمل علل تعأيأ تعامل الســـــــــــياســـــــــــات عرب القطاعات والتنســـــــــــيس اكقليمي عرب البلدان  داعم  - 60

 .ل املناخي علل أرض الواق أساسي للجهود املبذولة لالنتقال من االلتأامات إىل العم
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حتتاا إجراءات التعيم إىل تعأيأ قدرة اجملتمعات الضعيفة علل الصمود ومتابعتها بطريقة شاملة  - 61
 تعمل علل إشراك اجملتمعات احمللية والنساء يف عمليات عن  القرار.

احلد من اا ر حول تعأيأ ال ـــــرا ات لدعم االتســـــاق يف الســـــياســـــات واالســـــرتاتيجيات الو نية من أجل 
 العوارط وحتقيس التنمية املستدامة

ضرورة أن تعمل  موعات أعحال املصلحةل مبا يف ذل  اجملموعات اكقليمية املعنية لحلد من  - 62
اا ر العوارطل يداً بيد م  احلعومات من أجل تطوير اســرتاتيجيات وســياســات و نية تراعي الرتابط بني 

  .املنا  وأهداف التنمية املستدامةاحلد من املىا ر وتاي 
ألية تعأيأ الروابط بني العلو  والســـــــياســـــــات وتعأيأ ال ـــــــرا ات من خالل إللية إقليمية واضـــــــحة  - 63

أتخذ لالعتبار التحدايت والفرص وت ــج  ثقافة املســؤولية امل ــرت ة وامل ــار ة املســتمرة رو حتقيس غاايت 
 .2030املستدامة لعا   إ ار سنداي واتفاق لريس وخطة التنمية

  
 سري اجللسات ومضمون العروض -اثنياً  

تضــمن املنتدىل لكضــافة إىل جلســيت االفتتا  واالختتا ل جلســات عامة حول موضــول املنتدى  - 6
واالســــتعراضــــات الو نية الطوعية “ متعني الناس وضــــمان ال ــــمول واملســــاواة يف املنطقة العربية”الرئيســــي 

 التالية:وتناولت املواضي  
 متهيد: رو حتقيس أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية اجللسة األوىل:

 املساواة: السياسات والفرص اجللسة الثانية:

 ال مول: السياسات والفرص اجللسة الثالثة:

 التمعني: السياسات والفرص اجللسة الرابعة:

 االستعراضات الو نية الطوعيةالدروس املستقاة من   اولة مستديرة: 

متعني األفراد وضـــــــمان ال ـــــــمول واملســـــــاواة يف ســـــــبيل التنمية املســـــــتدامة: تفعيل  اجللسة اخلامسة:
 وسائل التنفيذ

امل ـــــــاورات اكقليمية التحضـــــــيية حول التنمية املســـــــتدامة؛ رســـــــائلها إىل املنتدى  اجللسة السادسة:
 السياسي الرفي  املستوىالعر) للتنمية املستدامة واملنتدى 

 املنتدى العر) للتنمية املستدامة يف السياق اكقليمي والعاملي اجللسة السابعة:

وول لت املنتدى تســــــــــ  جلســــــــــات متىصــــــــــصــــــــــة حول مواضــــــــــي  ذات أولوية يف املنطقة العربية:  - 7
ملناخي يف املنطقة ا النهوض للعمل ا2ال ــــــمول والتمعني واملســــــاواة: ســــــبل رو الســــــال  والتنمية؛ ر ا1ر

ا مستقبل 4ا ضمان م ار ة مستدامة وواسعة النطاق للمراهقني وال بال يف املنطقة العربية؛ ر3العربية؛ ر
ا امل ــــــــــاورات اكقليمية ب ــــــــــفن خطة العمل كدماا العمل 5العمل وأثرز علل املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني؛ ر

التفعي يف عد  املســـــــــــــــاواة يف البلدان ا إعادة 6يف منطقة اكســـــــــــــــعوا؛ ر 2030التطوعي يف خطة عا  
ا النهوض للعدالة االجتماعية والتماســــــــــ  االجتماعي من خالل محاية اجتماعية شــــــــــاملة يف 7العربية؛ ر
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ا تعأيأ ال را ات لدعم االتساق يف السياسات واالسرتاتيجيات الو نية من 8البلدان املتفثرة للنأاعات؛ ر
 ا املساواة بني اجلنسني ومتعني املرأة وال مول.9التنمية املستدامة؛ ر أجل احلد من اا ر العوارط وحتقيس

 
 اجللسة االفتتاحية -ألف  

حتد ط يف اجللســـــــــــــة االفتتاحية  ل من الســـــــــــــيدة روال دشـــــــــــــيتل و يلة األمني العا  لألمم املتحدة  - 8
واألمينة التنفيذية لكســــــعوال ومعايل الوزير نوري الدليمي وزير التىطيط يف مجهورية العراقل بصــــــفته رئيس 

العا  جلامعة الدول  ل و الســـــــــــــــيد أمحد أبو الايطل األمني2019املنتدى العر) للتنمية املســـــــــــــــتدامة لعا  
العربيةل والســــــــــــيدة أمينة حممدل انئبة األمني العا  لألمم املتحدة. وتناولت العلمات واق  وحتدايت املنطقة 
العربية م  الرت يأ علل فرص التنمية املســـتدامة وما ق حتقيقهل لكضـــافة إىل ضـــرورة تعثيم اجلهود يف ظل 

 . 2030طة عا  ظروف و نية وإقليمية ودولية هتدد مسار خ
 

 اجللسات العامة -ابء  

 متهيد: حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة العربية - اجللسة األوىل  

أدار اجللســـــة الســـــيد مني لبتل انئ  األمينة التنفيذية للربامج لكســـــعوال وشـــــارك فيها  ل من  - 9
الســــــيدة هالة الســــــعيدل وزيرة التىطيط واملتابعة واكعــــــال  اكداري يف مصــــــرل والســــــيد حممد عبد الواحد 

رة التنمية اكقليمية امليتميل وزير الصــــــناعة والتجارة يف اليمنل والســــــيد حممد حمســــــن الســــــيدل مدير عا  دائ
واحمللية يف وزارة التىطيط يف العراقل والســيدة ملياء خلم  ل األمينة العامة للمجلس القومي للســعان يف 

 السودانل والسيد أمحد بن حسن احلماديل األمني العا  لوزارة اخلارجية يف قطر.

ةل واالســـــــــــــــرتاتيجيــات املتىــذة قــد   ــل من املتحــدثني نبــذة عن التحــدايت اليت تواجههــا التنميــ - 10
للتصـــدي ةا. ور أوا علل ضـــرورة مج  البياانت لوضـــ  تصـــور عـــحيا ملؤشـــرات التنمية يف املنطقة وحتديد 
التحدايت ووضــ  الســياســات األمثل للتصــدي ةا. وأشــار املتحدثون إىل اجلهود الو نية الت ــار ية ما بني 

ط واسرتاتيجيات التنمية املستدامة علل املستوى احلعومة واتلم أعحال املصلحة يف وض  وتنفيذ خط
الو ين والرت يأ علل اجملتمعات احمللية األقل يواً من غيها.  ما ق التف يد علل ألية تضـــــــــــــــافر اجلهود يف 

ل والربط بني الضــــــــمانة 2030تو ني أهداف التنمية املســــــــتدامة ومتابعة ســــــــي العمل يف تنفيذ خطة عا  
القانونية والربامج التنفيذية لتحقيس التنميةل لكضـــــــــــــــافة إىل ألية التعامل  الدســـــــــــــــتورية واكعـــــــــــــــالحات

 االقتصادي اكقليميل وحمورية اكنسان يف عملية التنميةل واحلاجة إىل وض  عقد اجتماعي عر) جديد. 

إىل ســلطت هذز اجللســة أيضــاً الضــوء علل العالقة بني النأاعات وتراج  العملية التنمويةل إضــافة  - 11
غيال السلم اجملتمعي الذي  عل حتقيس التنمية املستدامة يف غاية الصعوبة. وتناول النقاش إ ازات بعض 
الدول والتحدايتل خاعـــــــــــــة ح ـــــــــــــد املوارد املالية من أجل التنميةل وتراج  دور العمل املتعدد األ رافل 

اكســــــــــرائيلي علل التقد  يف مســــــــــار وانتعاس ال ــــــــــرا ات والعودة إىل اكجراءات احلمائيةل وأثر االحتالل 
 التنمية.

 
 املساواة: السياسات والفرص -اجللسة الثانية   

ترأس هذز اجللســـــة الســـــيد عمر عبد العأيأ حالال املنســـــس األول يف مبادرة املســـــاحة امل ـــــرت ة.  - 12
ة املســـت ـــارة وحتدط فيها  ل من الســـيد أدي  نعمةل خبي التنمية من لبنانل والســـيدة منية عمارل القاضـــي
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مبحعمة التعقي  يف تونسل والســــــــــــيدة رت أبو حســــــــــــانل الوزيرة الســــــــــــابقة للتنمية االجتماعية يف األردنل 
 والسيد أهبن عواحلةل مست ار وزير التنمية االجتماعية يف فلسطني.

تناول املتحدثون موضـــــــول الالمســـــــاواة علل مســـــــتوايت عدة مشلت املســـــــتوى الدويل والتفاولت  - 13
 البلدانل واملســـــــتوى الو ين والتفاولت ضـــــــمن البلد الواحد ما بني الريم واحلضـــــــر وما بني الفئات بني ما

ل ألقل “عــد  إلــال أحــد”العمريــة ومــا بني الفئــات االجتمــاعيــة ومــا بني اجلنســـــــــــــــني. وانطالقــاً من مبــدأ 
ها عملياًل وعلل احلاجة إىل املتحدثون الضوء علل اةوة العبية بني اك ار املعياري للمساواة وإلليات تنفيذ

أتعــــــيل مفاهيم املســــــاواة واحلقوق يف الثقافة احملليةل وترســــــيىها ومتعينها من خالل القوانني.  ما انق ــــــوا 
موضــول الفقر يف املنطقة العربية يف ظل ازدايد اســتحواذ النســبة األغع يف العامل علل إمجايل الثروة علل رو 

  الطبقتني الوســـــطل والفقيةل وأ دوا علل ضـــــرورة فهم بنية الفقر مطردل مقابل تناقص مســـــتمر يف نصـــــي
وترمجة الســــياســــات الو نية إىل برامج تنفيذية فعالة م  التنبه إىل التايات احلاعــــلة يف منظومة القياس رو 
مؤشــــرات الفقر متعدد األبعاد. ور أت املداخالت علل اعتماد  ج تعاملي يف قياس الالمســــاواةل يســــتند 

املقـارنـة بني الفئـات اجملتمعيـة األ ثر انتفـاعـاً من التنميـة وتلـ  األقـل انتفـاعـاًل ومشول أ رب عـدد ممعن إىل 
من الفئات اجملتمعية يف القياس. وتناول النقاش أيضــاً ارتباط املســاواة يف الفرص والنتائج لحلرية ال ــىصــية 

مســــاواةل وضــــرورة تدخل احلعومة كحقاق للفردل ودور اجملتم  املدين يف رف  الصــــوت وحتديد مواضــــ  الال
احلرايت.  ما تناولت اجللســــة التحدايت اليت تواجه دول املنطقة من م ــــا ل بنيوية علل الصــــعد املعيارية 
والقانونية واالجتماعية واالقتصــــادية واليت منها توزل الثروات بطريقة ريعية بدالً من االســــتثمار يف امل ــــاري  

افة يف االقتصـــــــادل ما يتطل  النظر يف بنية وإلليات توزي  الثروةل هذا عالوة علل املنتجة ذات القيمة املضـــــــ
أثر النأاعات وترا م الدين القومي يف إعاقة عملية التنمية. وتضـــــــــــــــمنت اجللســـــــــــــــة أمثلة و نية من تونس 

اواذ  واألردن يف تعأيأ مبادئ املســـــــــــاواة ودور محالت اجملتم  املدين للحد من الالمســـــــــــاواة واليت أدت إىل
 احلعومة إجراءات قانونية كعال  األوضال.

 
 الشمول: السياسات والفرص -اجللسة الثالثة   

ترأســت هذز اجللســة الســيدة هانية شــلقاميل األســتاذة امل ــار ة يف مر أ البحوط االجتماعية يف  - 14
املديرة العامة لكدارة اجلامعة األمريعية يف القاهرة. وشـــــــــــارك يف النقاش  ل من الســـــــــــيدة  الء علي مرادل 

التنفيذية الســـــــــــــــرتاتيجية التىفيم من الفقر يف وزارة التىطيط يف العراقل والســـــــــــــــيد التهامي عبد اخلالسل 
األســتاذ يف املعهد الو ين لكحصــاء واالقتصــاد التطبيقي يف املارلل والســيد لطفي بن ســعيدل املدير العا  

السيد مهند العأةل رئيس اجمللس األعلل حلقوق األشىاص ذوي يف وزارة ال ؤون احمللية والبيئة يف تونسل و 
 اكعاقة يف األردن.

انقش املتحدثون مفهو  ال ــمول واآلليات اليت تتعفل بتحقيقهل خصــوعــاً يف املنطقة العربية اليت  - 15
يد علل أن تواجه حتدايت  بية يف قبول فعرة التعدديةل وال ســـيما التعددية القائمة علل التمثيلل م  التف 

ال ـــــمول هو الوســـــيلة األفضـــــل للتصـــــدي لالمســـــاواة. واســـــتعرضـــــوا خططاً وجتارل و نية من أجل حتقيس 
ال ـــــمول االقتصـــــادي ومعافحة الفقرل وخلصـــــوا إىل ألية االنتباز إىل اكشـــــعاليات التنفيذية يف املبادرات 

الســـــــــتهداف وســـــــــبل التنفيذ اليت تســـــــــعل إىل معافحة الفقر واحلد من الالمســـــــــاواةل حيث يعترب  ل من ا
واحلو مـــة من أ رب التحـــدايت اليت تواجـــه تلـــ  املبـــادرات. ونوقش مفهو  الالمر أيـــة  وســـــــــــــــيلـــة لتحقيس 
ال ــمولل ال ســيما يف املنا س املهم ــة.  ما تطرق النقاش إىل مشول األشــىاص ذوي اكعاقة  مثال علل 
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علل ضـــــرورة التىلص من الصـــــور النمطية يف   موعة  بية ومهم ـــــة يف البلدان العربيةل فف د امل ـــــار ون
وضــــ  الســــياســــات. وســــلط احلوار الضــــوء علل التحدايت اليت تواجه ال ــــمول يف املنطقةل مثل قلة  فاءة 
سـياسـات إعادة توزي  عائدات النمول حبيث ال يصـل إىل احلد األدا منها إىل الفئات الفقية دون اعتماد 

ال تفــاء لجلــانــ  االقتصــــــــــــــــادي من ال ـــــــــــــــمول دون تنــاول اجلوانــ   ج حقوقي يف توزي  مثــار النمو؛ وا
 االجتماعية واحلقوقية؛ وامل ار ة ألن ال مول ليس مسفلة توزي ل بل يتطل  الدمج علل أساس املساواة.

 
 التمكني: السياسات والفرص -اجللسة الرابعة   

لتدرييب يف مر أ املرأة العربية أدارت هذز اجللســـــــــــــة الســـــــــــــيدة اعتدال  ربيل مديرة مر أ اكعال  ا - 16
للتدري  والبحوط ر وثرا يف تونس. وشــــــــارك فيها  ل من الســــــــيد عبد   مللسل وزير الرتبية والتعليم يف 
اليمنل واآلنسة منار زغيل  البة شابة من اليمنل والسيدة نبيلة يوسمل ميسرة ومناعرة تربوية من مصرل 

 عد الو ين لل بال يف تونس.والسيد فؤاد عوين املدير العا  للمر 

ر أت اجللسة علل مفهو  التمعني م  التف يد علل التعليم والت ايل وامل ار ة  إحدى مقومات  - 17
التمعني يف املنطقة العربية. وأ د املتحدثون علل ضـــــــرورة متعني ال ـــــــبال ملعاجلة قضـــــــاايهم واالســـــــتجابة 

طقةل هي األ رب إذا ما قورنت لملنا س األخرى. الحتياجاهتم. فهم ي ــــــعلون نســــــبة  بية من ســــــعان املن
أ ا فئة تنت ـــــــــــر فيها البطالة والفقرل وينعد  التواعـــــــــــل والثقة بينها وبني القائمني علل املؤســـــــــــســـــــــــات  إال

احلعوميةل وياي  عنها التوجيه املناس  يف وسائل اكعال . فبالرغم من أن ال بال هبثلون فرعة دهبارافية 
علل االبتعـــار والـــدف  لجتـــاز التايي اك ـــا) يف اجملتم ل إال أ م يواجهون حتـــدايت ملـــا لـــديهم من قـــدرة 

ســــياســــية واجتماعية واقتصــــادية وثقافية منها البطالة والتســــرل من املدارس والتباين يف الفرص االقتصــــادية 
جتماعية لديهم حمفوفة املتاحة يف املنا سل وتعدد النماذا الثقافية املعروضــة عليهمل وبروز ظواهر ســلو ية وا

 لملىا ر  اةجرة غي القانونية.

واستعرضت يف هذا اك ار جتارل و نية وحملية يف اليمن ومصرل سلطت الضوء علل التحدايت  - 18
اليت تواجه اســــــتمرارية العملية التعليمية يف البلدان اليت متر للنأالل واألولوايت اكيائية الضــــــرورية للتصــــــدي 

فرص اليت تتيحها التعنولوجيا حملو األمية وتعلم العبار والوعـــــــول إىل الفئات املهم ـــــــة. وأ د ةال وعلل ال
امل ـــار ون علل ضـــرورة ن ـــر ثقافة التنمية بني ال ـــبالل ود هم اقتصـــادايً واجتماعياً وســـياســـياً لالســـتفادة 

 قدراهتم.  من
 

  طوعيةالدروس املستقاة من االستعراضات الوطنية ال -طاولة مستديرة   

أدار هذز اجللســـة الســـيد أدي  نعمةل خبي التنمية من لبنان. وقد  فيها عروضـــاً  ل من الســـيدة  - 19
ســـــــاراس جاغوانثل املســـــــت ـــــــارة األقاليمية يف إدارة ال ـــــــؤون االقتصـــــــادية واالجتماعية يف األمم املتحدةل 

عوال وحتدط  ل من الســــيد لكســــ 2030والســــيدة هانيا عــــبيدين دهباســــي من الوحدة املعنية خبطة عا  
 ارق األنصــــاريل مدير إدارة التعاون الدويل يف وزارة اخلارجية يف قطرل والســــيدة الاهر ال ــــاليل من وزارة 
االقتصــاد والتىطيط يف اململعة العربية الســعوديةل والســيدة انتصــار الوهيبية املديرة العامة يف املديرية العامة 

لل للتىطيط يف ُعمانل والســـــــــــيد زايد عبيدات أمني عا  وزارة العمل يف للتىطيط التنموي يف اجمللس األع
األردنل والســيد أمحد  مايل انئ  الوزيرة ل ــؤون التىطيط يف وزارة التىطيط واملتابعة واكعــال  اكداري 
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يف مصــــــرل والســــــيد فضــــــل   غرز الدينل انئ  مدير هيئة التىطيط والتعاون الدويل يف اجلمهورية العربية 
 السورية.

أ دت هذز اجللســـة علل أن عملية وضـــ  االســـتعراضـــات الو نية الطوعية ال تنفصـــل عن تنفيذ   - 20
ل وأن االســــتعراضــــات ال تنحصــــر مبجرد عــــياغة التقرير وتقدهبة إىل املنتدى الســــياســــي 2030خطة عا  

ت التنمية يف البلدان. الرفي  املستوىل بل هي عملية ترمي إىل النقاش الصادق واملفتو  ب فن فرص وحتداي
وتطرق احلوار يف هذز اجللسة إىل املرحلة اليت تلي وض  االستعراضات الو نية الطوعية األوىلل واملمارسات 
املثلل أثناء عملية االستعراض وبعدها م  الرت يأ علل جتارل بلدان متعددة يف هذا اك ارل وتناولت أيضاً 

إىل تنفيذ عملية االســــتعراض. وعرض املتحدثون من الدول نبذة  التوجهات املؤســــســــية يف املنطقة للنســــبة
عن جتارلم الو نية يف وضــــــ  االســــــتعراضــــــات الطوعيةل والتحدايت اليت واجهوها أثناء تل  العملية.  ما 
تطرقوا إىل ما اســــتفادوز من االســــتعراضــــات يف حتديد أولوايت التنمية والتىطيط لتنفيذها وعالا مواضــــ  

التنمية. واتفقوا علل التحدايت املتمثلة يف البياانت ودقتها وتصـــــــــــــــنيفاهتا وحينيتهال وعلل اخللل يف خطط 
ألية زايدة القدرات علل مجعها واالســــــــتفادة منها.  ما أشــــــــاروا إىل التحدايت اليت   ــــــــفت عنها تقارير 

ةل وحمدودية املوازانت االستعراضات الطوعية الو نية  املواءمة بني اخلطط الو نية وأهداف التنمية املستدام
احلعومية املىصصة للتنميةل وأثر الأايدة السعانية املضطردة علل جهود التنمية املستدامةل و ذل  العوائس 

 املتفتية عن احلرل والنأاعات يف وجه اجلهود اكيائية.
 

: تفعيل متكني األفراد وضـــمان الشـــمول واملســـاواة يف ســـبيل التنمية املســـتدامة -اجللســـة اسامســـة   
 وسائل التنفيذ

أدار هذز اجللســــــــة الســــــــيد ماجد عثمانل املدير التنفيذي يف املر أ املصــــــــري لبحوط الرأي العا   - 21
ربصيةا. وشارك فيها  ل من السيد محأة ولد بعر خبي معلوماتيات مدمج يف وزارة الداخلية والالمر أيةل 

 ندة حرتل اخلبية يف التمويل ومعافحة الفســـــــــــــــاد من   إدارة اجملموعات اكقليمية يف موريتانيال والســـــــــــــــيدة
األردنل والســـــيد قصـــــي ال ـــــطيل خبي اســـــرتاتيجي يف مســـــارات القمة العاملية جملتم  املعلوماتل واملنتدى 

 العاملي حلو مة اكنرتنت من العويت. 

د احملليل ر أ املتحدثون علل مســـــفلة تو ني أهداف التنمية املســـــتدامة واســـــتىدامها علل الصـــــعي - 22
والذي يعترب يف غاية األلية لتحقيس مبدأ عد  إلال أحدل م  الرت يأ علل حو مة مستوى ذل  التو نيل 
حيث أوضـــــــحت جتربة موريتانيا اآلليات والوســـــــائل اليت وضـــــــعت كشـــــــراك اجملتمعات احمللية والبلدايت يف 

نولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــاالت يف .  ما تناول املتحدثون دور تع2030متابعة وتقييم تنفيذ خطة عا  
حتقيس أهداف التنمية املســـــتدامةل م ـــــيين إىل التحدايت املتمثلة يف توافر تل  التعنولوجيا وألية التحول 
إىل االقتصاد الرقميل وال سيما يف تنفيذ اةدف الثامن املتصل لملساواة بني الدول وداخل الدول. وتطرقوا 

املتوق  يف ســـــوق العملل وألية اســـــتىدا  التعنولوجيا يف حتقيس اةدف اخلامس  أيضـــــاً إىل التاي املتســـــارل
املتصــــــــل لملســــــــاواة بني اجلنســــــــني ودور التعنولوجيا  فداة للوعــــــــول إىل املعلوماتل وإبداء الرأيل و ســــــــر 
ة احلواجأ اجلارافيةل ومتعني النســـــــــاء وال ـــــــــبال واألشـــــــــىاص ذوي اكعاقة. وانقش املتحدثون متويل التنمي
م ــيين إىل ضــىامة املوازانت املىصــصــة للدفال علل حســال القطاعات التنموية.  ما انقش امل ــار ون 
معافحة الفساد  إحدى وسائل التمويل حيث قد تاطي معاس  معافحة الفساد  امل العجأ يف متويل 

 التنمية يف املنطقة. 
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مية املســتدامة: رســائلها ملىل املنتدى املشــاورات اإلقليمية التحضــريية حول التن -اجللســة الســادســة   
 العريب للتنمية املستدامة واملنتدى السياسي الرفيع املستوى

رت هذز اجللســـــة الســـــي دة  رهبة القريل رئيســـــة الوحدة املعني ة خبطة عا   - 23 لكســـــعوال  2030يســـــ 
ليمي ة املىتلفة اليت عقدت يف حيث اسُتعرضت فيها الر سائل اكقليمي ة الر ئيسي ة الص ادرة عن امل اورات اكق

ياســــي  الر في  املســــتوى لعا   . فقد   2019إ ار الت حضــــي للمنتدى العر)  للت نمية املســــتدامة واملنتدى الســــ 
اد املصارف العربي ة يف بيوتل ارجات  املؤمتر الد ويل  حول ”السي د علي عودةل مدير إدارة البحوط يف احت 

وقد مت “. 2018و با الت دف قات املالي ة غي امل ـــــــــروعةل ت ـــــــــرين الث اين/نوفمرب متويل الت نمية املســـــــــتدامة 
بال يف القاهرةل نتائج  Y- PEERالســـــي دة هاجر عبيدل شـــــبعة  بال يف املنطقة العربي ةل ”لل ـــــ  منتدى ال ـــــ 

ع  يف “. 2018 انون األو ل/ديســـــــمرب  وعرضـــــــت الســـــــي دة ليلل أوالد عليل عضـــــــو  لس نوال ال ـــــــ 
يف املنطقة  2030املنتدى الربملاين  حول خط ة الت نمية املســــــــــــــتدامة لعا  ”ي ة التونســــــــــــــيةل ارجات اجلمهور 

ياســـــــات يف “. 2019العربي ةل  انون الث اين/يناير  وقد   الســـــــي د زغلول الحانل مدير عا  الت ىطيط والســـــــ 
ول قضــــــــااي البيئة واملوارد االجتمال الت  ــــــــاوري  اكقليمي  ح”ســــــــلطة جودة البيئة يف دولة فلســــــــطنيل نتائج 

ياســي  الر في  املســتوى لعا   ل شــباط/ فرباير 2019الط بيعي ة للمنتدى العر)  للت نمية املســتدامة واملنتدى الســ 
ط يل خبي اســـــرتاتيجي  يف مســـــارات القم ة العاملي ة جملتم  املعلومات  “.2019 وعرض الســـــي د قصـــــي ال ـــــ 

املنتــدى العر)  الثــ اين ”ا يف دولــة العويــتل ارجــات IGFنرتنــت را واملنتــدى الــد ويل  حلو مــة اكWSISر
للت نمية املســــــــــتدامةل إلذار/مارس  2030الر في  املســــــــــتوى حول القم ة العاملي ة جملتم  املعلومات وخطة عا  

الت  ــــــــاوري   االجتمال”وقد   الســــــــي د محو العمراينل  بي خرباء يف جامعة الدول العربي ةل نتائج “. 2019
ياسـي  الر في  املسـتوى لعا   اكقليمي  حول تاي  املنا  حتضـيًا للمنتدى العر)  للت نمية املسـتدامة واملنتدى السـ 

مدل املدير الت نفيذي  ل ـــــــــــــــبعة “. 2019ل إلذار/ مارس 2019 وأخيًال أ ل  الســـــــــــــــي د زايد عبد الصـــــــــــــــ 
منتدى اجملتم  املدين  اكقليمي  ”ر علل أهم  ما عـــــــدر عن املنظ مات العربي ة غي احلعومي ة للت نميةل احلضـــــــو 
 “.2019ل نيسان/أبريل 2019قبيل انعقاد املنتدى العر)  للت نمية املستدامة لعا  

 
 املنتدى العريب للتنمية املستدامة يف السياق اإلقليمي والعاملي -اجللسة السابعة   

ولة التنمية املســــتدامة يف الوحدة املعنية خبطة أدارت هذز اجللســــة الســــيدة ميســــاء يوســــمل مســــؤ  - 24
لكسعوال وحتدط فيها  ل من السيد حممد خليلل العضو السابس يف  موعة عمل اجلمعية  2030 عا 

العامة لألمم املتحدة املفتوحة ب ــفن أهداف التنمية املســتدامةل والســيد أمحد القباين مدير شــعبة تاي املنا  
 نمية.يف البن  اكسالمي للت

هدفت هذز اجللسة إىل توفي قراءة يف رسائل املنتدى العر) للتنمية املستدامة وواق  هذا املنتدى  - 25
 آلية إقليمية جامعة ملىتلم الفرقاء ال ــــــــــر اء لدف  التنمية املســــــــــتدامة يف هذز املنطقةل وإعطاء نظرة إىل 

واملؤســســات اكقليمية والدولية العاملة فيها  املســتقبل القري  واملتوســط األمدل حيث تســتعد بلدان املنطقة
للم ــار ة يف املنتدى الســياســي الرفي  املســتوى يف نيويورك هذا العا . وشــددت أنه ينباي النظر إىل رســائل 
املنتدى يف إ ار شــامل ألن العمل علل التنمية املســتدامة و نيا وإقليميا ودوليا ال هبعن أن  تصــر بســياق 

ط امل ـــار ون عن الرتابط الوثيس بني الالمســـاواة داخل الدول وبني الدولل الذي . وحتد2030خطة عا  
يعود إىل النظم االقتصـــــــــــــادية الســـــــــــــائدة اليت ال وتلم  ثياً داخل الدول وفيما بينها فتأيد معدالت الفقر 
دي واكفقار داخل الدولة وخارجهال ومن هنا تربز ألية اكعـــــــــــــال  والتنوي  علل الصـــــــــــــعيدين االقتصـــــــــــــا
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واملؤســــســــيل واالســــتفادة من الثورة الرقمية لتمعني البلدان من اســــتىدا   افة  اقاهتا الب ــــريةل وت ــــجي  
التعاون والتعامل علل الصــعيد اكقليميل ووضــ  خطط ةا قيمة اقتصــادية مضــافة من أجل احلصــول علل 

اقية لريس لتاي واتف 2030التمويل للتنمية.  ما عرضـــــــــــت اجللســـــــــــة تقا   والتقاء مســـــــــــاري خطة عا  
 املنا .

مبلىص عن أهم االســـــــتنتاجات والرســــــائل  2019اخُتتم املنتدى العر) للتنمية املســـــــتدامة لعا   - 26
اليت خُلص إليها اجملتمعون علل مدى األاي  الثالثة للمنتدى قدمته الســـــــيدة ميســـــــاء يوســـــــم. وتبعه حوار 

األفعار واخلطوات اليت من شــــف ا أن تدعم املســــارات عا  أ د توافس امل ــــار ني يف املنتدى علل عدد من 
الو نيــة واكقليميــة لجتــاز تنفيــذ خطط التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة الو نيــة يف ضـــــــــــــــوء خطــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامـة 

 .2030 لعا 
 

 اجللسات املتخصصة -جيم  

ُعقدت خالل املنتدى تسـ  جلسـات متىصـصـة تناولت ب ـعل معم س بعض األهداف واألبعاد  - 27
 2030ب ــــــــفن متابعة خطة التنمية املســــــــتدامة لعا   70/299لتنمويةل متاشــــــــياً م  قرار اجلمعية العامة ا

واســــــتعراضــــــها علل الصــــــعيد العامليل الذي حدد عدداً من األهداف اليت ســــــيجري اســــــتعراض تنفيذها يف 
 .2019 عا 
 

 ني واملساواة: سبل حنو السالم والتنميةالشمول والتمك - 1 

 )إبشراف اإلسكوا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي(  

يســـــر اجللســـــة الســـــيد  ر   ر ل املســـــت ـــــار اكقليمي ب ـــــفن احلو مة وبناء الســـــال  يف اكســـــعوال  - 28
رت ةل والســـيدة وحتدط فيها  ل من الســـيد عمر عبد العأيأ احلالال املنســـس الرئيســـي ملبادرة املســـاحة امل ـــ

موير -إيلني ُ ت الل أســـــــتاذة معاونة يف علم االجتمال يف جامعة بيزيت يف فلســـــــطنيل والســـــــيد جواناثن د
مدير  لية جوزف  وربل للدراســـــــــــات الدولية جبامعة دنفر يف الوالايت املتحدة األمريعيةل والســـــــــــيد غيث 

 . فريأل مدير معت  اليونسعو اكقليمي للعلو  يف الدول العربية

دار النقاش حول العالقة بني بناء الســـال  والتنمية من جهةل واملبادئ الثالثة املتمثلة يف ال ـــمول  - 29
والتمعني واملســـاواة من جهة اثنية.  ما تناول املتحدثون القصـــور علل عـــُعد ال ـــمول والتمعني واملســـاواة 

هذز املبادئ الثالثة. ور أت  فحد أســـــــــــــــبال تفاقم الصـــــــــــــــرالل وتداعيات النأال واالحتالل علل إعمال 
مداخالت املتحدثني علل نقل عــــــــورة الواق  املرتدي للتنمية يف فلســــــــطني بســــــــب  االحتالل اكســــــــرائيلي 
وحتميله مســـــؤولية ولم فلســـــطني وشـــــعبها عن ر   التنمية املســـــتدامة.  ذل  تناولت النقاشـــــات اليمن 

نمية اليت  انت ت ـــــي إىل أتخر يف عدة  االت الذي أدى النأال فيه إىل تراج  حاد يف  افة مؤشـــــرات الت
حىت قبل النأال بســـــنوات وان املقرت  األمثل ةذز احلالة هو تأامن مســـــار الســـــلم األهلي م  االســـــتنهاض 
االقتصــــادي ومحاية املؤســــســــات. وللنســــبة لســــوراي فعان الرت يأ علل النأال الذي أدى إىل تدهور يف  افة 

 افة املســـــتوايت وخلس م ـــــعلة نأو  وزايدة يف معدالت الفقر بينما أدى القطاعات وهدر للحقوق علل  
تنازل بعض منظمات اجملتم  املدين وتبعيتها إىل متويل خارجي ي ـــــــــــــوبه العثي من التســـــــــــــا الت إىل تفاقم 
األزمة. ولملقابل أفرزت املداخالت بعض احللول املقرتحة ومنها استىدا  ما يسمل بدبلوماسية العلو  من 

 ل التنمية املستدامة للحوار يف قضااي النأال. أج
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 النهوض ابلعمل املناخي يف املنطقة العربية - 2 

 )إبشراف اإلسكوا وجامعة الدول العربية(  

أدارت اجللسة السيدة رىل  دالينل مديرة شعبة سياسات التنمية املستدامة يف اكسعوال وشارك  - 30
رئيس فريس املفاوضـــني العرل حول تاي املنا ل والســـيدة لوان أبو ســـوير   فيها  ل من الســـيد أهبن شـــصـــلي

مديرة مر أ دراســـــــــات الوحدة العربية يف لبنانل والســـــــــيد بيرت لندبر  رئيس قســـــــــم التعاون اكيائي لل ــــــــرق 
األوســــــط ومشال أفريقيا يف ســــــفارة الســــــويد يف األردنل والســــــيد حممد عودة القصــــــراوي رئيس املر أ الو ين 

دارة اا ر العوارط يف فلســــطنيل والســــيدة ســــامية الباوشــــي رئيســــة مجعية نســــاء بلدي من أجل التنمية ك
املســـتدامة يف املارلل والســـفي مجال الدين جال   مدير شـــعبة البيئة واكســـعان واملوارد املائية يف جامعة 

 الدول العربية. 

البيئة الالزمة للعمل من أجل التصـــــــدي لتاي دارت يف اجللســـــــة حلقتا حوارل األوىل حول هتيئة   - 31
املنا  وق فيها اســــــــــــــتعراض املواقم اكقليمية والدولية يف قضــــــــــــــااي املنا  والتف يد علل أن النهوض للعمل 
املناخي يف املنطقة العربية يتطل  حتقيس التعامل والرتابط بني مؤســــــســــــات الدولة.  ما ق تســــــليط الضـــــوء 

ل أولوية للمنطقة علل وجه اخلصــــوص للمجتمعات الضــــعيفة اليت تواجه علل أن تدخالت التعيم ت ــــع
اآلاثر املدمرة للظواهر املناخية املتطرفة والعوارط الطبيعية. أما يف احللقة الثانيةل فاستعرض امل ار ون جتربة 

ات من فلسطني يف التصدي لتاي املنا  والتىفيم من إلاثرزل ودور اجملتم  املدين يف الضاط علل احلعوم
أجل اواذ مأيد من التدابي يف هذا اجملالل وأ د امل ـــــــــــــــار ون علل ألية التعامل والتعاون اكقليميني من 

 أجل تقاسم أعباء تاي املنا ل والتصدي آلاثرزل ومواجهة حتدايته.

 ضمان مشاركة مستدامة وواسعة الّنطاق للمراهقني والّشباب يف املنطقة العربّية: جلسة حوار  - 3 

 )إبشراف اليونسكو واليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان(  

رت اجللســـة الســـي دة ليتيســـيا احلد ادل الصـــحافي ة يف  - 32 يف لبنانل وشـــارك فيها  Net-Med Youthيســـ 
بال عرب رســــالة للفيديول والســــي د عبد   ل  من الســــي دة جاايمثا ويعرامااناي يل مبعوثة األمم املت حدة لل ــــ 

ا يف تونسل TAMSSبو عال ل مدير م رول يف اجلمعي ة التونسي ة لكدارة واالستقرار االجتماعي  ر العأيأ
والســـــــي د حممد معي  الجيل  ال  جامعي يف القانون يف اجلامعة اكســـــــالمي ة يف لبنانل والســـــــي دة هاجر 

بال يف املنطقة العربي ة يف مصـــرل والســـي د فؤاد عوين ل مدير عا  املرعـــد الو ين  عبيدل ممث لة عن منتدى ال ـــ 
 لل  بال يف وزارة شؤون ال  بال والر ايضة يف تونس.

بال حول دورهم يف عــــــن  القرار اليت تؤث ر علل حاضــــــر  - 33 تناولت املداخالت إلراء وأعــــــوات ال ــــــ 
ل مبا يف اذها علل املستوى الو ين  واكقليمي  ذل   ال  بال ومستقبلهمل و موعة من اكجراءات املمعن او 

قنوات امل ــار ة الر الي ة وغي الر الي ة. ومتت اكضــاءة علل ضــرورة توفي إ ار قانوين  متعيين  لأايدة االســتثمار 
بال وال ــــالت يف اتلم  االت الت نميةل وضــــمان إشــــرا هم يف عملي ة عــــن  القرار مثل  عرب إشــــراك ال ــــ 

بال حتت عنوان  بال هم عنصــــر أســــاســــي  Youth 2030اســــرتاتيجي ة األمم املت حدة لل ــــ  اليت تعترب أن  ال ــــ 
عان املتمثلة ب ــــبعة تثقيم  للت ايي وتســــعل إىل متعينهم وبناء قدراهتم ومبادرة عــــندوق األمم املت حدة للســــ 

بال وتســـعل إىل ترويج أياط حياة عـــحي ة ةم Y-Peerاألقران ر بال إىل ال ـــ  ا وهي مبادرة شـــاملة من ال ـــ 
بال يف املنطقة العربي ة من أجل متعينهم من او   اذ قرارات مســؤولة. وشــد د املتحد ثون علل ألي ة متعني ال ــ 

ما  ةم للقيا  ادوارهم العاملة عرب إعطائهم  من خالل إشــــــــــرا هم يف رســــــــــم املســــــــــارات الو ني ةل والســــــــــ 
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ياســـي ةل وجتديد وابتعار أســـال ي  للت عامل معهم املســـؤولي ة واالســـتقاللي ةل ودعم م ـــار تهم االجتماعية والســـ 
بال املهم  ــني وغي املند ني. وق التف يد علل ضــرورة احلصــول علل  وم  قضــاايهمل وإعطاء األولوي ة لل ــ 

 بياانت خاع ة لم والقيا  مبسوحات دقيقة يف املنطقة العربي ة ترتجم متطل باهتم.
 

 األمومة والعمل واقتصاد الّرعاية يف البلدان العربّية  - مستقبل العمل وأزره على املساواة بني اجلنسني - 4 

 )إبشراف منظمة العمل الدولية(  

يس رت هذز اجللسة السي دة فريدا خانل مست ارة إقليمي ة للمساواة بني اجلنسني وعد  الت مييأ يف  - 34
منظ مة العمل الد ولي ة يف معتبها اكقليمي  للد ول العربي ةل وشــــــارك فيها  ل  من الســــــي دة مهريناز العوضـــــيل 

قليمي  ةيئة األمم املت حدة للمرأة يف إلســــيا مديرة مر أ املرأة يف اكســــعوال والســــي د حممد الن اعــــريل املدير اك
بال واملرأة  فديل وزيرة الد ولة للت معني االجتماعي واالقتصــادي لل ــ  واحمليط اةادئل والســي دة فيوليت الصــ 
ياســــي ة يف جامعة القاهرة  يف لبنانل والســــي د ماجد عثمانل أســــتاذ اكحصــــاء يف  لي ة االقتصــــاد والعلو  الســــ 

فيذي  والعضــــــو املنتدل للمر أ املصــــــري  لبحوط الر أي العا  ربصــــــيةال والســــــي دة إيرو  خباريل والر ئيس الت ن
أمينة حعومة البنجال كدارة تنمية املرأةل والســـــي دة ران مصـــــلال رئيســـــة قســـــم الن ول االجتماعي واألحباط 

مان االجتماعي يف األردنل والســــي د غري  ف ســــة العام ة للضــــ  اينأل انئ  املدير العا   يف االجتماعية يف املؤســــ 
 منظ مة العمل الد ولي ة.

ات اليت ي ـــــهدها ســـــوق العمل نتيجة عوامل عد ة  الت طو ر التعنولوجي   - 35 تناولت املداخالت الت اي 
وتاي  املنا  وتاي  اخلصـــــــــــائص الســـــــــــع اني ةل األمر الذي ســـــــــــيؤدي إىل إلحة العديد من الوظائم اجلديدة 

ة يف  ال ال ذ  اء االعـــطناعي وحتليل البياانت وســـيقضـــي يف نفس الوقت علل العديد من الوظائم خاعـــ 
احلالي ة. وق  تناول أثر ذل  علل م ــــــــار ة املرأة يف ســــــــوق العمل. وأوضــــــــا املتحد ثون أن ه ال بد من وجود 

اً يف اقتصـــاد الد ولة هيعل مهين  قوي  ألعمال الر عاية ليصـــبا عامال متعينيملا مل ـــار ة املرأة اقتصـــادايً ومســـال
ويف العملي ة الت نموي ة. ولالســــتفادة من الفرص اجلديدةل    علل  ل  من احلعومات واجملتم  املدين  القيا  
بدورز علل حد  سواءل و   علل احلعومات ضمان حقوق املرأة يف الواق  وعلل اكنرتنتل وبناء قدراهتال 

.  ما ق التف يد علل ضـــــــــرورة تقارل توعـــــــــيات منظمة الصــــــــحة وتوفي الت عنولوجيا لعل  شـــــــــرائا اجملتم 
العاملية ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلس بفرتة إجازة األمومة م  احلد األدا املوعـــل به للرضـــاعة الطبيعية 

 اخلالصة واليت تبل  ستة أشهر. 

 يف منطقة اإلسكوا 2030 املشاورات اإلقليمية بشنن خطة العمل إلدماج العمل التطوعي يف خطة عام - 5 

 )إبشراف برانمج متطوعي األمم املتحدة واإلسكوا(  

أدار اجللســـة الســـيد حممود عطاايل املدير العا  ملعت  رئيس الوزراء يف فلســـطنيل ويســـرها الســـيد  - 36
ا زايد عبد الصــــــــــــمدل املدير التنفيذي يف شــــــــــــبعة املنظمات العربية غي احلعومية للتنميةل وألقل مالحظاهت
االفتتاحية  ل من الســـــــــيد فريدريعو نيتو مدير إدارة التنمية االجتماعية يف اكســـــــــعوال والســـــــــيد جيســـــــــون 
بروني  املدير اكقليمي للدول العربية وأورول واحتاد الدول املســـــــــــــــتقلة يف برانمج متطوعي األمم املتحدةل 

العا  لل ؤون اكنسانية يف جامعة وحتدط فيها  ل من الو ال يىة حصة إلل اثين املبعوثة اخلاعة لألمني 
الدول العربيةل والســـــيدة إهبا موريل رئيســـــة قســـــم اخلدمات االســـــت ـــــارية التطوعية يف برانمج متطوعي األمم 
املتحدةل والســـــيدة انداي بن عليل العاتبة العامةل املفت ـــــة املالية ورئيســـــة بعثةل وزارة ال ـــــبال والرايضــــة يف 

 ست ار اكقليمي كحصاءات العمل يف منظمة العمل الدولية. املارلل والسيد اندر  يوز امل
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استعرض امل ار ون التقرير التجميعي حول خطة العمل ملنطقة األمم املتحدة لار) إلسيا الصادر  - 37
عن برانمج متطوعي األمم املتحدةل وشددوا علل ألية العمل التطوعي لتحقيس أهداف التنمية املستدامةل 

نطقة العربية اليت ي ــــعل فيها ال ــــبال والنســــاء معظم من يقو  للعمل التطوعي. وتناول وخصــــوعــــاً يف امل
النقاش التحدايت اليت ينطوي عليها العمل التطوعيل علل غرار التعفل بنأاهة ومصـــــــــــــــداقية املتطوعني يف 

تطوعني بلدان النأالل وتعرض املتطوعني لالسـتاالل علل أيدي أعـحال األعمالل والتف د من حصـول امل
علل املناف  اليت تطوعوا لتوفيها. وق اســـــــــــــــتعراض جتارل و نية نظمت فيه احلعومات العمل التطوعيل 
والتطرق إىل وسائل قياسهل إذ وضعت منظمة العمل الدولية دليالً للقياس جترى جتربته يف عدد من البلدان 

وعي بني الدول العربية وعلل إجراء حالياً.  ما ق التف يد علل ضـــــــــــــــرورة تبادل التجارل حول العمل التط
ل “2030خطة العمل حول إدماا العمل التطوعي يف خطة التنمية املســــــتدامة لعا  ˮم ــــــاورات ب ــــــفن 

 . 2020وذل  يف الفرتة اليت تسبس االجتمال الفين العاملي عا  
 

 ملعادة التفكري يف عدم املساواة يف البلدان العربية - 6 

 ج األمم املتحدة اإلمنائي()إبشراف اإلسكوا وبرانم  

يســرت هذز اجللســة الســيدة هالة الســعيدل وزيرة التىطيط واملتابعة واكعــال  اكداري يف مصــر.  - 38
وحتدط فيها  ل من الســـــيد بول مقدســـــيل أســـــتاذ يف علم االقتصـــــادل جامعة أولوا بعندال والســـــيد خالد 

ســـــعوال والســـــيد أســـــامة عـــــفا رئيس قســـــم العدالة االاعيلل رئيس قســـــم التنمية االقتصـــــادية والفقر لك أبو
االجتماعية لكسعوال والسيد اثنافال لالنيفيلل انئ  مدير معت  تقرير التنمية الب ريةل والسيد ميلوراد 
 وفاشــــــيفيتشل رئيس قســــــم اكحصــــــاء يف نفس املعت  التاب  لربانمج األمم املتحدة اكيائي. وشــــــارك يف 

راهيم البدويل املدير اكداريل منتدى البحوط االقتصــــاديةل والســــيدة شــــيين املناق ــــات  ل من الســــيد إب
شوقيل مر أ البحوط االجتماعية يف اجلامعة األمريعية يف القاهرةل والسيدة  الء علي مرادل املديرة العامة 

 السرتاتيجية العراق للحد من الفقر يف العراق. 

رير امل رتك الذي سوف يصدرز منتدى البحوط االقتصادية ق استعراض أهم الرسائل الرئيسية للتق - 39
ل  ما متت “إعادة التفعي يف عد  املســاواة املتعددة األبعاد يف الدول العربيةˮ للتعاون م  اكســعوال وعنوانه

ويتعل س الذي يعد ز برانمج األمم املتحدة اكيائي  2019مناق ــــــــة النتائج األولية لتقرير التنمية الب ــــــــرية لعا  
بعد  املساواة يف مستوايت التنمية الب رية. وتناولت النقاشات مدى توافس البحوط حول أوجه عد  املساواة 
الســـــــــــــــائدة يف الصــــــــــــــحة والتعليم يف املنطقةل والتحدايت اليت تواجه املنطقة والعامل وســــــــــــــبل التعا ي معها. 

هم دون اخلامســـــــة من العمر يف  ملنمراحل التعليم التف يد علل تعأيأ املســـــــاواة يف التعليم للجمي  وإدراا  وق
منظومـــة التعليم اكلأامي اجملـــاين نظراً ألليتهـــا لنـــاحيـــة إعـــداد األ فـــال للمراحـــل التعليميـــة الالحقـــة وللعلفــة 
املرتفعة ةذز املرحلة.  ما أ د امل ـــــار ون علل ضـــــرورة النظر يف التفاولت العبية يف تعلفة الرعاية الصـــــحية 

 ت العامة بني املنا س يف البلد الواحد و ذل  بني الدول. واخلدما
 

النهوض ابلعدالة االجتماعية والتماســـــا االجتماعي من خالل محاية اجتماعية شـــــاملة يف البلدان  - 7 
 املتنزرة ابلنناعات

 )إبشراف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية(  

جوادل أســتاذة يف أ ادهبية التعليم العايل للعلو  االجتماعية والســياســية  أدارت اجللســة الســيدة ران - 40
جبامعة لط. و ان لعل من السيدة انليل بوشيل رئيسة فريس التنمية ال املة التاب  لربانمج األمم املتحدة 
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نظمة العمل اكيائي يف الدول العربيةل والســــــــيد لو ا بلليانول  بي املتىصــــــــصــــــــني يف احلماية االجتماعية مب
الدولية يف الدول العربيةل  لمات متهيدية يف بداية اجللســـــــة. وشـــــــارك فيها  ل من معايل الســـــــيد ريت ـــــــارد 
 يو يان وزير ال ــؤون االجتماعية يف لبنانل والســيدة  الء علي مرادل املديرة العامة الســرتاتيجية احلد من 

ةل مســـــت ـــــار وزير التنمية االجتماعية يف فلســـــطنيل الفقر يف وزارة التىطيط للعراقل والســـــيد أهبن عـــــواحل
والســيد حاز  رحاحلةل مدير عا  مؤســســة الضــمان االجتماعي يف األردنل والســيد موســل ما ن  باشــيل 

 مدير عا  التمويل اخلارجي يف السودان. 

اليت قد   ل من املتحدثني نبذة عن نظم احلماية االجتماعية يف بلدز والتحدايت والصــــــــــــــعولت  - 41
تواجهها احلعومات يف تقدت خدمات احلماية االجتماعية ب ـــــــــــــــعل شـــــــــــــــامل وعادل يف ظل االحتالل 
والنأاعات أو حتت ع ء النأو  واللجوء. فتم اســـــــــــــــتعراض جتربة  ل من لبنان واألردن  بلدين يعانيان من 

يين لسـنوات عديدة تبعات اجتماعية واقتصـادية لنأو  سـوري خالل األعوا  املاضـية إضـافة إىل جلوء فلسـط
ممــا أدى إىل إثقــال نظم وبرامج احلمــايــة االجتمــاعيــة فيهمــا ودف  لجتــاز إعــادة النظر يف األ ر القــانونيــة 
والت ــريعية اليت تعع لا.  ما اســُتعرضــت جتربة فلســطني اليت يقوض االحتالل فيها قدرة الدولة علل توفي 

وتطرق النقاش إىل جتربة العراق والســــــــــودان اللذين أدت اخلدمات االجتماعية العادلة وال ــــــــــاملة للجمي . 
النأاعات فيهما إىل زايدة نســـ  الفقر ب ـــعل ســـري  مما اســـتدعل وضـــ  برامج محاية اجتماعية تســـتهدف 
ب ـــــعل رئيســـــي ســـــعان املنا س املتضـــــررة ف ـــــعل ذل  عبئاً إضـــــافياً علل الربامج وامليأانيات احملددة لنظم 

اجملتمعون علل دور منظمــات اجملتم  املــدين واملنظمــات الــدوليــة يف دعم نظم احلمــايــة االجتمــاعيــة. وأ ــد 
  احلماية االجتماعية ال سيما يف البلدان املتفثرة للنأاعات.

 
احلد من خماطر  تعنين الشـــراكات لدعم االتســـاق يف الســـياســـات واالســـةاتي يات الوطنية من أجل - 8 

 الكوارث وحتقيق التنمية املستدامة

 شراف مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث()إب  

يســــر اجللســــة الســــيد ســــوجيت موهانيتل رئيس معت  األمم املتحدة للحد من اا ر العوارطل  - 42
وألقت العلمة الرئيســــية الســــيدة مامي ميأوتوريل املمثلة اخلاعــــة لألمني العا  لألمم املتحدة ل ــــؤون احلد 

جللســـــــة حلقتا نقاشل األوىل حول دور أعـــــــحال املصـــــــلحة يف متاســـــــ  من اا ر العوارط. ودارت يف ا
الســــــــياســــــــاتل وحتدط فيها  ل من الســــــــيدة ندى العجيأيل مديرة التنمية املســــــــتدامة والتعاون الدويل يف 
جــامعــة الــدول العربيــةل والســـــــــــــــيــد حممــد عودة القصـــــــــــــــراوي رئيس املر أ الو ين كدارة اــا ر العوارط يف 

بلي عبد العايفل انئبة مدير يف وزارة ال ـــــؤون احمللية والبيئة يف تونس. أما احللقة  فلســـــطنيل والســـــيدة هأار
الثانية حول اجلهود اليت تبذةا احلعومات لضــمان اتبال  ج متعامل للمجتم  يف متاســ  الســياســات من 

املدين أجل تنمية مســــــــــتدامةل فتحدط فيها الســــــــــيد عماد عديل منســــــــــس اجملموعة العربية ملنظمات اجملتم  
للحد من اا ر العوارطل والســـيدة هبة احلريري ممثلة اجملموعة العربية للمســـاواة بني اجلنســـني ومتعني املرأة 
من أجل احلد من اا ر العوارطل والســـــــــيد شـــــــــادي عبد   رئيس اجملموعة االســـــــــت ـــــــــارية العربية للعلو  

 والتعنولوجيا يف احلد من اا ر العوارط. 
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 ون يف إ ار حلقة النقاش األوىل عن ســــياســــات وتدابي احلد من اا ر العوارط وحتدط امل ــــار  - 43
وألية ال ـــــــــرا ة يف إ احها من منظور جامعة الدول العربية. وانق ـــــــــوا أيضـــــــــاً جتارل و نية يف فلســـــــــطني 
ن وتونس. ويف إ ــار احللقــة الثــانيــةل تنــاول املتحــدثون دور منظمــات اجملتم  املــدين يف العمــل علل احلــد م

اـــا ر العوارطل ودف  العمـــل احلعومي رو املأيـــد من التنســـــــــــــــيس والتعـــاونل ومج  البيـــاانتل واحلوار م  
احلعومات من أجل اعتماد  ج يقو  علل ال ــمول واملســاواة يف اســرتاتيجيات احلد من العوارط. وتناولوا 

 دور مرا أ البحوط يف مج  البياانت والتعاون م  احلعومات يف هذا اجملال.

 عدم ملمهال أحد: املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والّشمول - 9 

 )هيئة األمم املتحدة للمرأة(  

ؤون االجتماعي ة لكســعوال وشــارك فيها  ل  من  - 44 رت اجللســة الســي دة ر، عرجةل مســؤولة ال ــ  يســ 
الســــي دة رشــــا أبو العأ ل املديرة اكقليمية ةيئة األمم املت حدة للمســــاواة بني اجلنســــني ومتعني املرأةل والســــي دة 

ياســـة للمرأة يف هيئة األ -ســـيمون إليس أولوتش  مم املت حدة للمرأةل واألســـتاذ خالد أولونيال مســـت ـــارة الســـ 
ادس الو ين  للمعاقنيل والســي دة عــبا  البهالينل عضــو  لس ال ــورى يف  بن حســنل مدير مر أ حممد الســ 
ســلطنة عمان والر ئيســة الت نفيذي ة يف مجعي ة التدخ ل املبعر لأل فال ذوي اكعاقةل والســي دة عــفي ة البهالينل 

ســـــــــــــة معرض الفنون والد ف ال عن األشـــــــــــــىاص ذوي اكعاقةل والد  تورة هبة هجرسل األمينة العام ة مؤســـــــــــــ 
ابقة للمجلس القومي  ل ؤون اكعاقة وعضوة يف الربملان املصري ل والسي دة أ ال زيتلرل معاونة ال  ؤون  الس 

 االجتماعي ة ب عبة الت نمية االجتماعي ة لكسعوا.

ض اجملموعات يف خطر التعر ض لكقصـــــاءل والتحد ايت تناولت املداخالت العوائس اليت تضـــــ  بع - 45
اليت تواجه مشوةم يف  افة  االت التنمية املســـــتدامة. ومت ت مناق ـــــة اكســـــرتاتيجي ات وأفضـــــل املمارســـــات 
لضــمان متت   األشــىاص ذوي اكعاقة حبقوقهم العاملة يف امل ــار ة يف الت نمية املســتدامة واالســتفادة منها. 

ش إىل الربامج واالســـرتاتيجي ات اليت وضـــعتها األمم املتحدة لضـــمان مشول هذز اجملموعات  ما تطرق النقا
الذي يتناول األدوار اليت يؤد يها  ل  من النســاء والر جال ال ســيما “ الذ وري ةˮيف  اف ة اجملتمعات  م ــرول 

اق عملهل واالسرتاتيجي ة يف إ ار العائلة الواحدة ويتطل  هذا امل رول لضم  األشىاص ذوي اكعاقة يف نط
حول مشل اكعاقة اليت أ لقتها األمم املت حدةل واالســــــــرتاتيجي ة اخلاعــــــــة للنســــــــاء والفتيات ذوات اكعاقةل 
وهي مبادرة أوىل من نوعها. وخلص النقاش إىل أنه وللر غم من هذز الن جاحاتل ما زالت هناك إجراءات 

اذها يف معان العمل لضــــمان مشول ا ألشــــىاص ذوي اكعاقة وهتيئة البيئة املناســــبة ةم من خالل هبعن او 
الســــما  ةم للعمل عن بعدل وتعأيأ ثقتهم بنفســــهمل وتأويدهم لألدوات وإلليات الت عنولوجيا الالزمة اليت 

 متع نهم من العملل والبدء بسن  قوانني ت ملهم وال تعتربهم أقلي ة من اجملتم .

 اجللسة استامية -دال  

أ دت الســــــــــيدة  رهبة القري اليت اختتمت املنتدىل علل متســــــــــ  اكســــــــــعوا للَنهج الت ــــــــــار ي  - 46
 فســـاس ك ا  املنتدى من خالل إشـــراك  ل امل ـــار ني يف إعداد الصـــياة النهائية للرســـائل الرئيســـية اليت 

 سرُتف  إىل املنتدى السياسي العاملي الرفي  املستوى املعين للتنمية املستدامة.
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 املشاركون -لثاً اث 

م ــــــــــار اًل مبن فيهم ممثلون عن اجلهات املنظسمةل أي اكســــــــــعوا  300حضــــــــــر املنتدى أ ثر من  - 47
وجامعة الدول العربية وو االت األمم املتحدة ومنظماهتا العاملة يف املنطقة العربيةل مبا فيها أعضـــــــــــــــاء إللية 

الربملاانت واجملتم  املدين وبيوت اخلربة والقطال التنســـيس اكقليميل وممثلون رفيعو املســـتوى عن احلعومات و 
اخلاص واملنظمات اكقليمية والعربية واجملموعات الرئيســـــــــــــــية واجلهات اكقليمية املعنية للتنمية املســـــــــــــــتدامة 

 وعناديس التمويل يف املنطقة العربية ومندوبو عدد من اجلهات اكعالمية.

ني العــا ل وممثلني عن منظمــة العمــل الــدوليــةل وبرانمج األمم ومشــل متثيــل األمم املتحــدة انئبــة األم - 48
املتحــدة اكيــائيل وهيئــة األمم املتحــدة للمرأةل ومنظمــة األغــذيــة والأراعــةل وبرانمج األمم املتحــدة للبيئــةل 
وبرانمج األمم املتحدة للمســتو نات الب ــريةل وعــندوق األمم املتحدة للســعانل ومنظمة الصــحة العامليةل 

ة األمم املتحــدة للرتبيــة والعلو  والثقــافــةل ومنظمــة األمم املتحــدة للطفولــةل ومنظمــة األمم املتحــدة ومنظمــ
للتنمية الصـــــناعيةل ومفوضـــــية األمم املتحدة ل ـــــؤون الالجئنيل ومفوضـــــية األمم املتحدة حلقوق اكنســـــانل 

ة امل ـــــــــــــــرتك املعين بفيوس نقص وبرانمج األغذية العامليل واملنظمة الدولية للهجرةل وبرانمج األمم املتحد
املناعة الب ــــــرية/اكيدزل ومعت  األمم املتحدة للحد من اا ر العوارطل ومعت  األمم املتحدة لتنســــــيس 
ال ؤون اكنسانيةل ومعت  األمم املتحدة خلدمات امل اري ل وبرانمج متطوعي األمم املتحدةل وجلنة األمم 

 املتحدة االقتصادية.

دولة عربية ممثلني لوزرات وهيئات معنية للتنمية املستدامة  15مندولً عن  70ن وشارك أ ثر م - 49
يف  ل من اململعة األردنية اةامشيةل واجلمهورية التونســـيةل واجلمهورية العربية الســـوريةل ومجهورية الســـودانل 

رية اللبنانيةل ومجهورية العراقل وســـــــــــــــلطنة ُعمانل ودولة فلســـــــــــــــطنيل ودولة قطرل ودولة العويتل واجلمهو 
ومجهورية مصـــــــــــر العربيةل واململعة املاربيةل واململعة العربية الســـــــــــعوديةل واجلمهورية اكســـــــــــالمية املوريتانيةل 

 واجلمهورية اليمنية. 
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 املرفق

الواثئق استامية لالجتماعات التحضــــــــــريية للمنتدى العريب للتنمية املســــــــــتدامة   
 2019املعين ابلتنمية املستدامة لعام وللمنتدى السياسي الرفيع املستوى 

ˮ 2018: االنطالق رو العملل ت رين الثاين/نوفمرب  2018األسبول العر) الثاين للتنمية املستدامة“ 
http://www.lasportal.org/ar/Sectors/Dep/Pages/DepVersionsDetails.aspx?ReqID=355&RI

D=74&SID=1  

ˮ 2018املؤمتر األول حول متويل التنمية املستدامةل ت رين الثاين/نوفمرب“ 
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/conference_report_arab

ic.pdf  

ˮ 2018منتدى ال بال يف املنطقة العربيةل  انون األول/ديسمرب “ 
https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-

df/Ar%20Reg%20Youth%20Forum2018_final%20for%20web%205-3-2019.pdf  
ˮ  2019يف املنطقة العربيةل  انون الثاين/يناير  2030املنتدى الربملاين حول خطة التنمية املستدامة لعا“ 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/report-parliamentary-

forum-sdgs.pdf 
ˮيئة واملوارد الطبيعية للمنتدى العر) للتنمية املســـــــــــــتدامة االجتمال الت ـــــــــــــاوري اكقليمي حول قضـــــــــــــااي الب

 “2019ل شباط/فرباير 2019واملنتدى السياسي الرفي  املستوى لعا  
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/outcome_document-

env_a.pdf 

ˮ  للتنمية  2030املنتدى العر) الثاين الرفي  املســـــــــــــــتوى حول القمة العاملية جملتم  املعلومات وخطة عا
 “2019املستدامةل إلذار/مارس 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/bayan_khitami.pdf 

ˮ االجتمال الت ـــــــــــــــاوري اكقليمي حول تاي املنا  حتضـــــــــــــــياً للمنتدى العر) للتنمية املســـــــــــــــتدامة واملنتدى
 “2019ل إلذار/مارس 2019السياسي الرفي  املستوى لعا  

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/climate_change_consul

tation-outcome_document-arabic.pdf 

ˮ 2019ل نيسان/أبريل 2019منتدى اجملتم  املدين اكقليمي الثاين قبيل املنتدى العر) للتنمية املستدامة“ 
http://www.annd.org/data/file/files/Outcome%20document_draft.pdf 
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