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 مقدمـة 

نظمت اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا)، بالشراكة مع جامعة الدول العربیة ومنظومة   -1
إسراع العمل تحت عنوان "  2021األمم المتحدة العاملة في المنطقة العربیة، المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  

عام   كوفید"،    2030نحو خطة  بعد  من  ما  الفترة  العربیة برئاسة    2021آذار/مارس    31  إلى  29في  المملكة 
 السعودیة. 

یشكل المنتدى العربي للتنمیة المستدامة منبراً إقلیمیاً رفیع المستوى الستعراض ومتابعة تنفیذ خطة التنمیة   -2
  2014السابقة للمنتدى في عّمان في عامي ست  قدت الدورات الفي المنطقة العربیة، وقد عُ   2030المستدامة لعام  

وقد ثبّت  .  2019و   2018  يعام في  ، وفي بیروت  2017عام  في  وفي الرباط    2015عام  في  وفي المنامة    2016و
" الصادر عن اإلسكوا في دورتھا التاسعة والعشرین 2030"إعالن الدوحة بشأن تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام  

ا  15- 13(الدوحة،   العربیة دور  )  2016ألول/دیسمبر  كانون  الدول  حكومات  فیھ  تجتمع  سنوي  كلقاء  المنتدى 
والجھات المعنیة بالتنمیة المستدامة لالطالع على التجارب الوطنیة واإلقلیمیة، والبحث في آلیات تنفیذ خطة عام  

یع المستوى المعني بالتنمیة . وتُرفع نتائجھ إلى المنتدى السیاسي الرف)1( على المستویین الوطني واإلقلیمي  2030
 المستدامة، الذي یعقد في نیویورك في شھر تموز/یولیو من كل عام. 

المنتدى البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة   )1قلیمیة وھي: (اإلجتماعات  االسبق عقد المنتدى سلسلة من   -3
االجتماع التشاوري حول األبعاد البیئیة    )2()؛  2020ن الثاني/نوفمبر  یتشر   26في المنطقة العربیة (  2030لعام  

االجتماع اإلقلیمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمیة   ) 3؛ ( )2021آذار/مارس   10ألجندة التنمیة المستدامة ( 
 . )2021آذار/مارس   26-25المستدامة في المنطقة العربیة (

إسراع العمل نحو خطة عام  یسي "عامة حول الموضوع الرئة  جلس  ةإثنتي عشر  تضمن برنامج عمل المنتدى -4
كوفید   2030 بعد  اإلقلیميما  المستوى  التنفیذ على  التي    " ووسائل  التسعة  األھداف  في  تم  ی ستناولت  مراجعتھا 

لى الھدف الخامس عن إإضافة    17و   16،  12،  10،  8،  3،  2،  1المنتدى السیاسي الرفیع المستوى وھي األھداف  
متخصصة ركزت على مواضیع ذات أولویة للمنطقة   ةجلس  ةإحدى عشر. كما تضمن المنتدى  المساواة بین الجنسین

 . للشباب  ة مستدیرةطاولمن ضمنھا  أحداث خاصة  ة أربع ، باإلضافة إلى العربیة

المنتدى   -5 الرسائل  أفضت مناقشات  المعني  التي ستُرفع  إلى عدد من  المستوى  السیاسي الرفیع  المنتدى  إلى 
من   الفترة  في  نیویورك  في  یعقد  الذي  المستدامة  عنوان    2021تموز/یولیو     15إلى   6بالتنمیة  "التعافي تحت 

كوفید  جائحة  آثار  من  والمِرن  للتنمیة   19-المستدام  والبیئیة  واالجتماعیة  االقتصادیة  األبعاد  یعزز  نحو  على 
بناء   عام  المستدامة:  خطة  لتحقیق  وفعال  شامل  التنمیة   2030مسار  أجل  من  واإلنجاز  العمل  عقد  سیاق  في 

تعكس أولویات المنطقة في إطار وقد صیغت الرسائل من منظور المنطقة العربیة، كمساھمة إقلیمیة  المستدامة".  
 مراجعتھا. سیتم واألھداف التي   2021رفیع المستوى لعام العنوان المنتدى السیاسي 

 

 
) بشأن آلیات عمل المنتدى العربي  29-(د  327یستمد المنتدى مرجعیتھ من سلسلة قرارات صادرة عن اإلسكوا، ومنھا القرار   )1(

) بشأن المنتدى العربي 28- (د   314؛ والقرار  )2016كانون األول/دیسمبر    15- 13(الدوحة،   للتنمیة المستدامة الصادر عن الدورة التاسعة والعشرین
بشأن دعم الدول األعضاء في    322)؛ والقرار  2014أیلول/سبتمبر    18-15  التنمیة المستدامة، الصادر عن الدورة الثامنة والعشرین (تونس،حول  

 ). 2015كانون األول/دیسمبر  16-14، الصادر عن اللجنة التنفیذیة لإلسكوا في اجتماعھا الثاني (عّمان، 2030تنفیذ خطة عام 
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 2021الرسائل الرئیسیة الصادرة عن المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  -أوالً 

  2030  عامخطة  كبیر من الرسائل التي من شأنھا إسراع العمل على تنفیذ    نتج عن تداوالت المنتدى عددٌ  -6
 ومن أبرز ھذه الرسائل:  ،في المنطقة العربیة 19-من جائحة كوفید لتعافي او

  العمال   فیھم  بمن   الجمیع   لتشمل  نطاقھا   وتوسیع  االجتماعیة  الحمایة  أنظمة  على   ھیكلیة   تغییرات   إدخال -أ
  أكثر   كانت   التي  تلك  ھي   تضرراً   األكثر  الفئات   أن  الجائحة  بینت   أن  بعد   سیما  ال  ،المنظم  غیر   القطاع  في

  األزمة.  قبل لإلھمال عرضة
 

  رؤیة   ووضع  ،الرقمیة  التعلم  منصات   وتطویر  الجودة  وتعزیز  الجمیع،  لیشمل التعلیم  نظام  تحویل  -ب 
  واالبتكار. العلوم مجال في االستثمار وزیادة  التنموي، عدهبُ  خترسّ  المفتوح للعلم عیةتطلّ 

 
  الرعایة   على   وتعتمد   للجمیع  الصحي  األمن  تضمن  صحیة   رعایة  أنظمة  ببناء  السیاسي  االلتزام   تعزیز -ج

  التنمیة   من  جزء  ولكنھا  الصحة  من  جزءاً   فقط  لیست   النفسیة  الصحة  أن  على  والتأكید   ،األولیة  الصحیة
  والتماسك   والتوظیف  والتعلیم  والشباب   واألطفال  الجنسین  بین  والمساواة  االقتصاد   على  تأثیر  من  لھا  لما

 والسالم.   االجتماعي
 
 وإدخال  التوزیع،  إعادة  سیاسات   تطبیق  خالل  من  االجتماعیة  التفاوتات   معالجة  أھمیة  على  التأكید  -د 

 العمل. فرص  وفّروت الالئقة العمالة تدعم إصالحات 
 

 المنطقة   في  تمت   التي  اإلنجازات   على  والبناء  تھاوإدار  الھجرة  حوكمة  مجال  في  الجیدة  الممارسات   تبادل  -ھ
  المنطقة   في  المھاجرین   العمال  من  الھشة  الفئات   تواجھ  التي  الشدائد   تفاقم  إلى   التنبھ  مع  المجال  ھذا  في
  والعودة   الوظائف،  على  والحصول  الخدمات،  إلى  الوصول  إمكانیة  حیث   من  19-كوفید   جائحة  ظل  في
  .المالیة التحویالت  في الكبیر واالنخفاض  ،المنشأ بلدان إلى

 
 جمیع  إنھاء  إلى  الرامیة  التشریعات   وتفعیل  وسن الجنسین،  بین المساواة  تحقیقب  السیاسي  االلتزام  تعزیز -و 

 المجال،   ھذا  في  واألمن  القضاء  قطاعي  بین  التنسیق  وتعزیز  ،والفتیات   النساء  ضد   والعنف  التمییز أشكال
  العامة. الحیاة نواحي  جمیع في تھاومشارك المرأة تمثیل نطاق وتوسیع

 
  نسان اإل  حقوق  وتعزیز  البرامج  وتنفیذ   ت السیاسا  رسم  في  الفرقاء  جمیع  وإشراك  ،المدني  الحیز  توسیع -ز

 دور   وفعالیة  المحلي  الحكم  مكانة  الجائحة  أبرزت   أن  بعد   سیما  ال  ،للتنمیة  األساسیة  الركیزة  باعتبارھا
 األزمات. أوقات  في المدني المجتمع

 
  مساھمتھا   خالل  من  التنمیة   مسار  دعم  في  ألھمیتھا  نظراً   الرقابیة  والمؤسسات   البرلمانات   دور   تعزیز -ح

    التنموي. العمل في المساءلة ثقافة  تطویر فيو واألداء والتنفیذ  التخطیط ومراقبة رصد  في
 

  وتسریع   العربیة،  المنطقة  في  للشباب   المتاحة  التدریب   فرص   زیادة  إلى  الرامیة  التدخالت   تعزیز -ط
  مسارات  في مشاركتھم وتعزیز  ،19-كوفید  بعد   ما فترة  في المنتجة  االقتصادیة المجاالت  في انخراطھم

 القرار.  صنع
 

  عملیة   في  ھام  وربد   اضطلعت   التي   والمتوسطة  الصغیرة  المؤسسات   سیما  ال  الخاص،  القطاع  دعم -ي 
 االقتصاد   عجلة  تحریك  في  محوري  دور  من  القطاع  لھذا   لما  ،ظروفھا  مع  والتكیف  للجائحة  االستجابة
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 شفافة   أسس  على  بناء  والخاص   العام  القطاعین  بین  الشراكات   تعزیز  على  والعمل  ؛واإلقلیمي  الوطني
 المستدامة. التنمیة بأھداف عمالاأل استراتیجیات  وربط االستدامة تحقیق أجل من

 
  من   الثاني  والھدف  الغذائي  األمن  لتحقیق  الزراعة  في  المشتركة  واالستثمارات   اإلقلیمي  التعاون  تعزیز -ك

  وسوء   المنطقة  في  ھاوھدر  األغذیة  فقد   موضوع  ومعالجة  ؛العربیة  المنطقة  في  المستدامة  التنمیة  أھداف
 تستھدف   التي  تلك  سیما  وال  المنطقة  في  الدائري  االقتصاد   ممارسات   لدعم  مناسبة  حوافز  وضعو   ؛التغذیة
  وعلى  للبیئة  المراعیة  المناسبة   التقنیات   على حصولھم  وضمان   المزارعین  صغار  ودعم  ؛الخاص   القطاع
  ر تغیُّ   عن  ةمالناج  كتلك  المستقبلیة  الصدمات   أمام   للصمود  قدراتھم وتطویر ،األخرى  اإلنتاج  موارد 

 والصراعات.   االقتصادیة والمصاعب   واألوبئة المناخ،
 
 2030- 2015  للفترة  الكوارث   مخاطر   من  للحد   سنداي  إطار  مع  العربیة  الدول   سیاسات   اتساق  تعزیز -ل

 واعتماد   المتكامل  اإلنمائي   التخطیط  إجراء  خالل  من  2030  عام  خطةو   المناخ  تغیُّر  بشأن  باریس  واتفاق
 المناخ   رتغیُّ   مع  والتكیف   الجائحة  تبعات   من  للتعافي  وذلك  ،األخضر  كالتمویل  مبتكرة  تمویل  أدوات 
  الكوارث. مخاطر من والحد 

 
  واعتماد   ،والخاص   العام  للقطاعین  الرقمي  التحول  وتسریع  ،التكنولوجیا  لىإ  الجمیع  وصول  سبل  ضمان -م 

  األعمال   واد ور والمبتكرین للباحثین  التكنولوجیة   القدرة  وتعزیز   والتطویر   البحث   لتحسین  استراتیجیات 
 الدولة  خدمات   استمراریة  لتحقیق  التكنولوجیا  إلى  العادل  الوصول  ضمانو   ؛والشباب   النساء  سیما  وال

 المختلفة.   المجتمعیة الفئات  بین الفوارق توسیع ولتجنب   القطاعات  شتى يف العمل واستمراریة
 

ً   مؤشر  لكل  واضحة  مصادر  حدید ت و  ،البیانات   رصد ل  وطنیة  منصات   إنشاء -ن    الوصفیة   للبیانات   وفقا
 التعدادات   في  الحدیثة  التكنولوجیات   واستخدام  البدیلة،  البیانات   مصادر  بدور  االھتمامو  ،المعیاریة

 في   تساعد   منھجیات   من  األزمة  إدارة   خالل   استُحدث   ما  على  والبناء  بدیلة،  منھجیات   وتبني  والمسوح،
   الدولیة. والمعاییر التوصیات  مع یتماشى بما اإلحصائیة الفجوات  سد 

 
  استجابة   وآلیات   إقلیمیة  طریق  بخارطة  السیاسي  االلتزام  تعزیزو  ،التنمیة  تمویل  محوریة  على  التأكید  -س

 فجوة  سد  أجل  من  المالي  والفساد   الضرائب   من  والتھرب   المشروعة  غیر  المالیة  التدفقات   من  للحد   منسقة
  ؛ التعافي  مرحلة  في  النفقات   توجیھ  وإعادة  المالیة  اإلیرادات   وزیادة  المستدامة،  التنمیة  أھداف  تمویل

   .والدولي واإلقلیمي   الوطني المستوى على   منسقة جھود  بذل خالل  من المالیة النزاھة تعزیزو
 

  المیزانیات   مواءمة  زیادة  خالل  من  الموارد   ورصد   الوطني  المستوى  على  المالیة  الموارد   حشد   تعزیز -ع 
  بعض   من  واالستفادة  ،الوطنیة  التنمیة  وبرامج  وخطط  المستدامة  التنمیة  أھداف  مع  الوطنیة  المالیة

 عداد إ و  التخطیط   بین   االتساق   تعزز  ومستقبلیة  حالیة   مبادرات   تنفیذ ل   العربیة  المنطقة   في  الناجحة  التجارب 
 والمتابعة.  التنفیذ  وعملیات  المیزانیات 

 
  تعزیز و  المنطقة  في  رئیسي  كھدف   المستدامة  التنمیة  أھداف  من  16  الھدف  أھمیة  على  التأكید   إعادة -ف

 والحروب   19-كوفید   جائحة   ألن  والنزاعات   الحروب   بإنھاء  المستویات   جمیع   على  السیاسي  االلتزام
ً   تشّكل   المستمرة  والنزاعات  ً   عبئا   اإلنسانیة  المعونة  وربط  المنطقة،  في   كثیرة  فئات   على  مزدوجا
  .البعید  المدى على افي بالتع   الطارئة واالستجابة

 
 حقوق   تحترم التي والشاملة  العادلة والحلول والسیاسي   األمني  االستقرار  توفیر أھمیة على  التأكید  -ص 

 الالمساواة   مثل  المنطقة  في القائمة االختالالت   لمعالجة  أساسي  كمدخل مصیرھا  تقریر  في  الشعوب 
  واالجتماعیة.  الصحیة األنظمة وانھیار والبطالة والفقر
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 خالل   من  كورونا  فیروسل  المضادة  للقاحات    والمتزامن  والمنصف العادل  التوزیع  أھمیة  على  التشدید  -ق

  .المستقبل في منھا والتعافي بالجائحة التحكم  كیفیة على سیؤثر مما ،الدول بین  التضامن تعزیز

 ً  سیر الجلسات ومضمون العروض  -ثانیا

عامة حول موضوع المنتدى    ةجلساثنتي عشرة  االختتام،  تضمن المنتدى، باإلضافة إلى جلستي االفتتاح و -7
 " تناولت المواضیع التالیة: ما بعد كوفید  2030إسراع العمل نحو خطة عام الرئیسي "

 العربیة  المنطقة في 19-كوفید  أزمة من والتعافي الفقر على القضاء :1 الھدف استعراض  األولى:  الجلسة
  المنطقة   في   المساواة  عدم  أوجھ  من  والحد   للجمیع  الشامل  التعافي  :10  الھدف  استعراض  الثانیة:  الجلسة

 العربیة 
 2030  عام  بحلول  العربیة المنطقة في الغذائي األمن  تحقیق :2 الھدف استعراض  الثالثة:  الجلسة
 العربیة  المنطقة في ِمنعةً  أكثر صحیة نُُظم نحو :3 الھدف استعراض  الرابعة:  الجلسة
   العربیة المنطقة من ومأخوذة بالبیانات  متعلّقة مبتَكرة حلول :17 الھدف استعراض  الخامسة:  الجلسة
 في   أفضل  بشكل  التعافي  بھدف  والعمالة  االقتصادي  النمو  تنشیط  :8  الھدف  استعراض  السادسة: الجلسة

 العربیة  المنطقة
 في  العربیة  المنطقة  في  واإلنتاج  االستھالك   أنماط  في  النظر  إعادة  :12  الھدف  استعراض  السابعة:  الجلسة

 2030  عام  وحتى 19-كوفید  من التعافي مرحلة
  وتسریع   أخضر  تعافٍ   تحقیق  أجل  من  المناخي  بالعمل  النھوض   :13  الھدف   استعراض  الثامنة:  الجلسة

 2030  عام خطة باتّجاه التقدم
 العربیة  المنطقة في ات والفتی النساء على  19-كوفید  أزمة آثار :5 الھدف استعراض  التاسعة:  الجلسة
 ؟ 2030 عام خطة لتحقیق العربیة المنطقة في  والممكن المطلوب  ما التنمیة: تمویل العاشرة: الجلسة
  المستفادة   والدروس  ،19- كوفید   وأزمة  المؤسسیة،  الھشاشة  :16  الھدف  استعراض   :ة عشر  الحادیة  الجلسة

 المنطقة  من
 للجائحة  التصدي في التكنولوجیا دور وتعزیز الفجوات  سد  :17 الھدف استعراض  :ة عشر الثانیة الجلسة

 إعادة   )1: ( متخصصة حول مواضیع ذات أولویة في المنطقة العربیة  إحدى عشرة جلسةوتخلّلت المنتدى   -8
في حالة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في   التدقیق)  2(  ؛التفكیر في التنمیة المستدامة في ظل الھشاشة والصراع 

؛ العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي في سیاق الجائحة: اآلثار على المنطقة العربیة  الصحة  )3( ؛  المنطقة العربیة
طرق تنفیذ الخطة في البلدان   متعددین:المصلحة  ال، وإقامة الشراكات بین أصحاب  2030خطة عام    توطین  )4(

المنطقة العربیة: األولویات والفرص والدروس المستفادة من   )5(  ؛المتضررة من الصراع حوكمة الھجرة في 
) 6(   ؛اإلقلیمي األول لالتفاق العالمي من أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة في المنطقة العربیةاالستعراض  

الترابط بین المناخ واألمن في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة )  7(  ؛تحفیز مشاركة القطاع الخاص في عقد العمل  
- في حقبة ما بعد كوفید   2030م على مسار خطة عام  العلم المفتوح: بوابة لتسریع التقد )  8(في البلدان العربیة؛  

البیئة؛    19-جائحة كوفید )  9(   ؛19 العربیة،   )10(وآثارھا على  المنطقة  الجنسین في  بین  العدالة  تسریع تحقیق 
وإزالة أوجھ عدم المساواة القائمة على نوع الجنس من القوانین وتغییرھا لصالح المرأة، وتمكین األجیال الحالیة 

المنطقة؛   النساء والفتیات في  ب  )11( والمقبلة من  بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم،  الترابط  اعتباره مراعاة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/afsd-2019_special_session_flyers_arabic_1.pdf
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كوفید  فیھا  بما  األمد،  الطویلة  األزمات  في  المستدامة  التنمیة  أھداف  تنفیذ  في  جذري  تغیُّر  لتحقیق  : 19-سبیالً 
 . التحدیات والفرص 

) حدث خاص 1: (أربعة أحداث خاصة  أعاله، تضمن برنامج عمل المنتدىالمذكورة  إضافة إلى الجلسات   -9
الغذائیة لعام   النُُظم  الغذائیة  :2021حول مؤتمر قمة  النُُظم  ) طاولة مستدیرة 2(  ؛الحوار اإلقلیمي العربي حول 

) جلسة حوار رفیع المستوى بین أصحاب 4) جلسة حول تعزیز التعاون اإلقلیمي في المنطقة العربیة؛ (3للشباب؛ (
 المصلحة المتعددین. 

 الجلسة االفتتاحیة  -ألف

نائب وزیر االقتصاد والتخطیط    ،األستاذ فیصل بن فاضل اإلبراھیممعالي  من   تحدّث في الجلسة االفتتاحیة كل -10
، والسیدة أمینة محمد، 2021في المملكة العربیة السعودیة، بصفتھ رئیس المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  

السیدة روال دشتي،  و  ، والسید أحمد أبو الغیط، األمین العام لجامعة الدول العربیة،  نائبة األمین العام لألمم المتحدة
في   ھاوتحدیاتوتناولت الكلمات واقع المنطقة العربیة    .وكیلة األمین العام لألمم المتحدة واألمینة التنفیذیة لإلسكوا

 وسبل التعافي منھا عبر العودة إلى مسار التنمیة المستدامة.  19-جائحة كوفید ظل 

للمنتدى، ُعرض  -11 ل جائحة  یقبالعربیة  المنطقة  أھداف التنمیة المستدامة في    تناول وضع  توثیقيفیلم    تمھیداً 
المستدامةإ  باالستناد   19-كوفید  للتنمیة  العربي  التقریر  نتائج  للجائحة من خالل و،  2020  لعام   لى  السلبیة  اآلثار 

 باألولویات التنمویة للمنطقة. المتعلقة والتوقعات اإلضاءة على بعض المؤشرات 

أعطى  ، ومعالي األستاذ فیصل بن فاضل اإلبراھیم بصفتھ رئیس المنتدى الجزء الحكومي من الجلسةر  سَّ یَ  -12
المنسق ومحمد حسین بحر العلوم، الممثل الدائم لجمھوریة العراق لدى األمم المتحدة    فیر سلسعادة البدایةً  الكالم  

اعي والمنتدى السیاسي الرفیع المستوى  للمجلس االقتصادي واالجتم   2021الوزاري لدورة عام  المشارك لإلعالن  
رفع  والتي ستُ   والرسائل التي ستصدر عنھ  العربي  أھمیة المنتدى  تناول سعادة السفیرالمعني بالتنمیة المستدامة.  

التحضیرات لھذا الحدث في    بفعالیةالدول العربیة على المشاركة    وحثّ   ،المنتدى السیاسي الرفیع المستوىإلى  
   .19- في سیاق التعافي من جائحة كوفید  ال سیماالعالمي الھام 

مواجھة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة  ل  المتخذةمختصرة عن أھم الخطوات    ت مداخالعربیة    دول  تسع  قدمت   -13
تحدث كل من   ،. وبحسب الترتیب األبجدي للدول2030ام  عضمن جھود تنفیذ خطة    19- والبیئیة لجائحة كوفید 

السیدة آمنة الرمیحي، ، واألردنفي    وزارة التخطیط والتعاون الدوليل  عام بالوكالةالمین  األالسید مروان الرفاعي،  
بوراوي االمام، سفیر السید  ، والبحرینفي    وزارة المالیة واالقتصاد الوطنيفي  صاد الوطني  لالقت  الوزارة  وكیل

السید فضل ، والجزائرفي    السید نسیم قواوي، المدیر العام للعالقات المتعددة األطراف بالنیابة، وتونس في لبنان
حمد بن أالسید  و،  الجمھوریة العربیة السوریةفي    هللا غرز الدین، معاون رئیس ھیئة التخطیط والتعاون الدولي

خالد المھدي، األمین العام للمجلس األعلى للتخطیط  السید  ، وقطرفي    حسن الحمادي، أمین عام وزارة الخارجیة
سعادة السید  ، ومصرفي  معالي الدكتورة ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقتصادیة، والكویت في  والتنمیة

عن    نیابةً ق مداخلة مسجلة عبر البرید اإللكتروني قدمتھا  االعر  أرسل  ثم  .في لبنان  ، سفیر المغرب امحمد كرین
مدیر عام دائرة التنمیة البشریة    ،مھا عبد الكریم الراوي  معالي وزیر التخطیط الدكتور خالد بتال النجم، السیدة

   . وزارةالفي 
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 الجلسات العامة -باء

 في المنطقة العربیة  19- : القضاء على الفقر والتعافي من أزمة كوفید 1استعراض الھدف   – الجلسة األولى  

البحوث االقتصادیة، وشارك فیھا كل من السیدة رنا  ر  سَّ یَ  -14 البدوي، مدیر عام منتدى  الجلسة السید إبراھیم 
السیدة نیفین القباج، وزیرة  معالي  المملكة المتحدة، وجواد، محاضرة في السیاسة االجتماعیة في جامعة باث في  

التضامن االجتماعي في مصر، والسید زیاد عبد الصمد، المدیر التنفیذي لشبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة  
والسید   واالقتصاد  الللتنمیة،  الوطني لإلحصاء  المعھد  في  العالي  التعلیم  أستاذ  الخالق،  عبد  في التھامي  تطبیقي 

 المغرب.  

للحد من الفقر والتخفیف من آثار الجائحة على  الالزمة  طت ھذه الجلسة الضوء على التدخالت الرئیسیة  سلّ  -15
التأثر  الھشاشة ووذلك من أجل تلبیة احتیاجات الفئات األكثر عرضة لإلھمال والحد من    ،الفقر في المنطقةدیاد  زا

أنظمة الحمایة االجتماعیة لزیادة فعالیتھا  النظر في  لصدمات في المستقبل. وركزت المداخالت على أھمیة إعادة  با
توسیع نطاق تدابیر الحمایة حول  سیاسات وتجارب من مصر والمغرب    ت رضَ وشمولھا على المدى الطویل. كما عُ 

 . وتحقیق استدامتھا  جتماعیةالحمایة اال أنظمةتمویل  یةوتنویع ھیكل  ،االجتماعیة وتعزیزھا

 : التعافي الشامل للجمیع والحد من أوجھ عدم المساواة في المنطقة العربیة 10استعراض الھدف  –الجلسة الثانیة 

باحث في   زمیلوفي باریس  سحق دیوان، أستاذ في االقتصاد في جامعة العلوم واآلداب  إالجلسة السید  ر  سَّ یَ  -16
علي حمید مخلف الدلیمي، وزیر التربیة السید  معالي    الجلسة  فيوشارك    .منتدى البحوث االقتصادیة في باریس

، والسیدة األردنفي العراق، والسیدة لمى الناطور، رئیسة وحدة التنسیق التنموي في وزارة التربیة والتعلیم في  
، والسید محمد العجاتي، باحث ومدیر منتدى البدائل العربي لبنانفي  الال أرابیان، المدیرة التنفیذیة لمؤسسة إنسان  

 . في لبنان لألشخاص ذوي اإلعاقة ، والسیدة جھدة أبو خلیل، المدیرة العامة للمنظمة العربیةمصر للدراسات في

لالمساواة خالل جائحةسلّ  -17 الرئیسیة  المظاھر  الضوء على  الجلسة  ھذه  وآثارھا على صنع    19-كوفید  طت 
للحد من الالمساواة وتسریع التقدم في تحقیق   في مجال السیاسات   خیارات المناسبةالسیاسات في المنطقة، وقدمت  ال

واالستراتیجیات التي في ھذا المجال  العراق  واألردن  من  كل  تجربة    وُعرَضت   .2030من خطة عام    10الھدف  
من حیث الوصول العادل   19-كوفید  م في ظلیاستمراریة التعل واجھتھا لضمان  تمت ممدت والتحدیات التي  اعتُ 

للفئات األكثر ضعفاً. وركزت المداخالت على ضرورة اعتماد    ال سیما،  ھوالمشاركة الفعالة فیلفرص التعلم الرقمي  
 .  19-استجابة شاملة وقائمة على حقوق اإلنسان لمواجھة كوفید 

 2030ألمن الغذائي في المنطقة العربیة بحلول عام  : تحقیق ا2استعراض الھدف  –الجلسة الثالثة 

وتحدث .  السیدة أسمھان الوافي، كبیرة العلماء في منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ھذه الجلسة   رت  سَّ َی  -18
حمزة،  ومعالي السیدة وفاء الضیقةاألردن، الوزیر السابق للزراعة في   ،يالمصر د فیھا كل من معالي السید سعی

والسیدة لیندا شاكر برباري، خبیرة في مجال لبنان،  مستشار أول في الزراعة والتعاون الدولي ووزیرة سابقة في  
الرضع   تغذیة  والسیاسات واختصاصیة في مجال  العامة  لبنان  األطفال  وصغارالصحة  والسیدة مریم بدر   ،في 

 سة منظمة ریفود في الكویت.العیسى، مؤسِّ 

خیارات تناولت   -19 إلى  السیاس  الجلسة  الرامیة  الحصول ات  نطاق  األغذیة  تعزیز   والمغذّیة لمأمونة ا   على 
من أجل ضم المجتمعات   یة تم استعراض تجربة األردن في وضع خطط تحفیز و   . في المنطقة   بإنتاجھا  والنھوض 

. كما 19- ة عن أزمة جائحة كوفید م الناج تبعات  متصاص ال ا الزراعیة األكثر تضرراً إلى شبكة األمان اإلجتماعي، و 
والجھود   لبنان  تجربة  إلى  الجلسة  ل تطرقت  األمن لالمبذولة  على  لمعالجة   المحددة   واألولویات  الغذائي  حفاظ 
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ح تأسیس مجلس لألمن الغذائي في لبنان یكون دوره األساسي معالجة األزمة  ا قتر تم ا جائحة. و ال ة عن  م الناج  األزمات 
اال ت ال  األمان  وتوسیع شبكة  األكثر حاجة،  الفئات  تواجھھا  اال ي  الحمایة  الجلسة سّل و .  جتماعیة جتماعي ونظام  طت 

أھمیة دور الشباب في الجھود الرامیة على  و   ،التي تساعد في الحد من الھدر الغذائي   لیات واآل الضوء على المبادرات  
الغذائي. األ تعزیز  إلى   َدت كما    من  في    ُحدِّ تسھم  التي  الخطوات  نظمبعض  الغذائي تعزیز  المستدام،  اإلنتاج 

ً أساسی  اعتبار ذلكب صغار منتجي األغذیة دعممنھا   التقدم في مجال التغذیة، وتسریع لعدم إھمال أحد وتعزیز نظم    ا
 إنتاجیة غذائیة مستدامة وزراعة مستدامة.  

 : نحو نُُظم صحیة أكثر ِمنعةً في المنطقة العربیة3استعراض الھدف  –الجلسة الرابعة 

المبعوث الخاص وزیرة الصحة والسكان في مصر سابقاً ومھا الرباط،    الدكتورةمعالي  ھذه الجلسة    رت سَّ یَ  -20
أحمد المنظري، ور  تدكبمداخلة رئیسیة من الافتُتح الحوار . و19-للمدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة حول كوفید 

الجلسة   في  شارك  كما  العالمیة.  الصحة  منظمة  في  المتوسط  شرق  لمنطقة  اإلقلیمي  أحمد  معالي  المدیر  السید 
في الصحة  وزیر  اعُ   السعیدي،  غزالة،  أبو  ھیفاء  والسیدة  الشؤون مان،  قطاع  ورئیس  المساعد  العام  ألمین 

لبنان، والسید   فياالجتماعیة في جامعة الدول العربیة، والسید كامل مھنا، الرئیس المؤسس لمؤسسة عامل الدولیة  
 بیروت. في فادي جردلي، مدیر مركز المعرفة والسیاسات في الجامعة األمیركیة 

ھذه الرعایة وضمان  توفیر الرعایة الصحیة األولیة وتطویر المراكز لعلى أھمیة اعتماد مبدأ شددت الجلسة  -21
في درء الدول  جامعة الدول العربیة لدعم    جھود إلى  الجلسة  لجمیع أفراد المجتمع. كما تطرقت  التغطیة الشاملة  

رسات  مان في مواجھة الجائحة واعتماد المماتجربة عُ واستُعرضت    .19-التداعیات المترتبة على جائحة كوفید 
) 1(:  وھي   تحدید أربع خطوات للوصول إلى نظم صحیة قادرة على الصمود تم  و  المبتكرة للتغلب على التبعات،

االستثمار في الوظائف األساسیة للصحة العامة من حیث الترصد والتنظیم والحمایة من العدوى ونظم المعلومات 
القوى العاملة، وسلسلة اإلمدادات والتمویل، وقدرات قدرات  البنیة التحتیة للنظام الصحي، وتعزیز  )  2( والصحیة؛  

التعاون    عزیزوتلتغطیة الصحیة الشاملة واألمن الصحي  إنشاء مؤسسات معنیة با )  3(و اإلدارة الرشیدة والحوكمة؛  
ز على اإلنسان وعلى ضمان تركّ نظم  إلى  تحویل النظم الصحیة  )  4(و بین كافة القطاعات الحكومیة والخاصة؛  

 الجودة والالمركزیة. 

    : حلول مبتَكرة متعلّقة بالبیانات ومأخوذة من المنطقة العربیة 17استعراض الھدف  –الجلسة الخامسة 

 الجلسة   ، رئیسة الجھاز المركزي لإلحصاء في دولة فلسطین. وتحدث فيعال عوض ة  الجلسة السید   ت أدار -22
والسیدة سھام ،  ةفي األمم المتحد   ، وكیل األمین العام للشؤون االقتصادیة واالجتماعیةلسید لیو جینمینكل من ا

المغرب، والسید أیمن زھري، في  سر المعیشیة في المندوبیة السامیة للتخطیط  زراري، رئیسة قسم استقصاء األ
األمیركیة   الجامعة  في  مساعد  وأستاذ  الھجرة  دراسات  العام في  خبیر  المدیر  الریامي،  یوسف  والسید  القاھرة، 

لإلحصاءات االقتصادیة في المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في ُعمان، والسید زیاد عبد هللا، رئیس مصلحة 
 إدارة اإلحصاء المركزي في لبنان.      في المركز اآللي 

ستجوابات الھاتفیة لجمع البیانات حول  تجربة المغرب التي وضعت قاعدة بیانات تعتمد على اال  استُعرَضت  -23
الجائحة على عدة   الحیاةأثر  في  كما    نواحي  النفسیة.  الصحة  مكننة إحصاءات   ُعرَضت منھا  ُعمان في  تجربة 

تسھم في نشر النتائج ع البیانات من مصادرھا وتجم األسعار والتعداد التسجیلي الكامل الذي یعتمد على آلیة مبتكرة  
موضوع حول  للبیانات    تجریبي الستكشاف مصادر غیر تقلیدیةالشروع  رض الملبنان، عُ   ومنباشر.  م  على نحو

إظھار التحدیات التي تواجھھا الجھات المضیفة من أجل الالجئین السوریین مع الحفاظ على الخصوصیة واألمان 
كاستحداث وسائل مبتكرة في العدید من الدول  كما تمت اإلشارة إلى    إنتاج إحصاءات موثوقة یمكن االعتماد علیھا.و

تسجیل   واالجتماعیةألتطعیم  لمنصات  الصحیة  الخدمات  على  الحصول  البیانات خالل مما    ،و  جمع  في  ساعد 
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نتاج بیانات إتشجیع الدول على  و   مصادر البیانات البدیلةالتركیز على  ضرورة  على    وأكد المشاركون  الجائحة.
 . عالیة الجودة ومفصلة

: تنشیط النمو االقتصادي والعمالة بھدف التعافي بشكل أفضل في المنطقة 8استعراض الھدف  –سادسة جلسة الال
 العربیة 

السیدةرت  سَّ یَ  -24 الجلسة  اإلبراشي، رئیس ھذه  األلمانیة    ةرغدة  الجامعة  في  والتنظیم  اإلدارة    القاھرة في  قسم 
السید فایز علي المطیري، المدیر العام لمنظمة   الجلسة  في. وشارك  مصرفي    جمعیة "علشانك یا بلدي"  ةورئیس

لعمل في المملكة قطاع االعمل العربیة، والسید عبدهللا أبوثنین، نائب وزیر الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة ل
، والسیدة ردنفي األ  "Ventures  17"مؤسسة  ل  ةالتنفیذی  ةالعربیة السعودیة، والسیدة كریستین حدادین، المدیر

 نعیمة الھمامي، عضو المكتب التنفیذي في االتحاد العام التونسي للشغل.

، وأھمیة التعاون العربي في  19- ائحة كوفید إثر ج  8ركزت المداخالت على الفرص التي تسّرع تنفیذ الھدف   -25
في   19-أزمة كوفید حدثتھ  الذي أتغییر  تمحور النقاش حول الھذا الصدد لمعالجة التداعیات االجتماعیة للجائحة. و 

لى عھذه الشركات حصول إمكانیة  حولوأعمالھا،  مزاولةطریقة في احتیاجات الشركات الصغیرة والمتوسطة و
إلى التدابیر التي یمكن اتخاذھا لتشجیع ریادة األعمال   تطرقتم ال  كماالتمویل خارج النظام المصرفي الرسمي.  

تعزیز العمل مجال  تجربة المملكة العربیة السعودیة في  وُعرَضت    .19-كوفید النسائیة كوسیلة للتعافي من أزمة  
بھا    وال سیماالالئق   التي قامت  المھاجرین وحمایة المملكة  للنساء والشباب، واإلصالحات  العمال  تنقل  لتعزیز 

 حقوقھم. 

واإلنتاج في المنطقة العربیة في مرحلة : إعادة النظر في أنماط االستھالك  12استعراض الھدف    –بعة  الجلسة السا
 2030وحتى عام   19-التعافي من كوفید 

المدیر العام لقطاع شؤون الرقابة البیئیة في الھیئة العامة   ةأدارت ھذه الجلسة السیدة سمیرة الكندري، نائب  -26
للبیئة في الكویت. وتحدث فیھا كل من السیدة مھا المعایطة، مدیرة السیاسات والتعاون الدولي في وزارة البیئة في 

ا العربي في  الخلیج  البیئیة في جامعة  برنامج اإلدارة  أستاذ مساعد في  والسیدة سمیة یوسف،  لبحرین، األردن، 
في  للحبوب  العامة  المؤسسة  في  الغذاء  في  والھدر  الفقد  للحد من  الوطني  البرنامج  مدیر  الشبانات،  والسید زید 

 السعودیة، والسید معّز الشحدي، مؤسس ورئیس شبكة بنوك الطعام اإلقلیمیة في مصر.المملكة العربیة 

یة ومراكز البحث العلمي، والقطاع الخاص،  مساھمة الحكومات، واألوساط األكادیمسبل تناولت المداخالت  -27
في مرحلة   وال سیما  ،من أھداف التنمیة المستدامة  12والمجتمع المدني في دفع عجلة التقدم نحو تحقیق الھدف  

كوفید  من  و19-التعافي  ال.  التي  ش  انقتناول  األخضر   تتیحھاالفرص  بالنمو  الخاصة  واالستراتیجیات  الخطط 
مع تسلیط الضوء على أھمیة معالجة موضوع فقد األغذیة   الدائري واالستھالك واإلنتاج المستدامین،واالقتصاد  

 . ، وتعزیز دور بنوك الطعام وتوفیر الدعم لھافي المنطقة ھاوھدر

ال التقدم 13استعراض الھدف    –   ثامنة الجلسة  المناخي من أجل تحقیق تعاٍف أخضر وتسریع  بالعمل  النھوض   :
 2030ة عام  باتّجاه خط

وتحدث فیھا  بالتكیّف. جمال صغیر، عضو مجلس اإلدارة في المركز العالمي المعني  السید   ھذه الجلسة ر سَّ َی  -28
والسید أحمد أبو ظاھر، مدیر عام المشاریع والعالقات   ،كل من  معالي السیدة یاسمین فؤاد، وزیرة البیئة في مصر

ر المناخ في البنك اإلسالمي والسید أحمد القباني، مدیر وحدة تغیُّ   ،في دولة فلسطین  سلطة جودة البیئة   في  الدولیة
أبحاث في مركز الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولیة في المملكة    ةوالسیدة نورا المنصوري، زمیل  ،  للتنمیة

 العربیة السعودیة.
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المداخالت   -29 التعرض  ستعراض  اعلى  ركزت  من  تقلل  التي  الخضراء  التنمیة  المناخ تغیُّ   ثارآلمسارات  ر 
منعة  بتعزیز اللتزمت  اتجربة مصر التي    واستُعرَضت والكوارث الطبیعیة مع ضمان أمن المیاه والطاقة والغذاء.  

مویل أنشطة كما تطرقت الجلسة إلى تكجزء من المساھمة المحددة وطنیاً بموجب اتفاق باریس.  ر المناختجاه تغیُّ 
ر تغیُّ   إدماجو  ،الموارد المالیةوتأمین    ،قدراتھا الوطنیة  لبناءستعرضت الخیارات المتاحة للدول العربیة  االمناخ و

طت كما سلّ مؤسسي.    على نحو  المناخ والحد من مخاطر الكوارث في التخطیط التنموي وفي میزانیاتھا الوطنیة
الضوء على   الخضراء، ومشاركة ل  المبتكرة  دوات األالجلسة  والصكوك  الخضراء،  السندات  المناخ مثل  تمویل 

 القطاع الخاص من خالل البنوك والمستثمرین وكذلك مقایضات الدیون مقابل العمل المناخي. 

 على النساء والفتیات في المنطقة العربیة   19- : آثار أزمة كوفید 5استعراض الھدف  – الجلسة التاسعة

مھدي، األمین العام للمجلس األعلى للتخطیط والتنمیة في الكویت. وشارك في  الھذه الجلسة السید خالد  ر  سَّ یَ  -30
مرصد المرأة المصریة، والسیدة أماني   مدیرالنقاش كل من السید ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة و

أجورا االبتكار في قضایا "وة في  عروري، مدافعة عن حقوق المرأة والشباب والشابات في دولة فلسطین، وعض 
لمنطقة الدول العربیة، والسیدة جینیفر سلیمان، رئیسة االستدامة في مجموعة زین، والسیدة   "النوع االجتماعي

 بیروت. في مارتین نجم، أستاذة في الصحة العامة في مركز التواصل والعمل المجتمعي في الجامعة األمیركیة 

في عملیة التخطیط وإدارة األزمات    النساء والفتیات   وإشراك  المرأة  ج حقوقأھمیة إدماعلى  ز النقاش  ركّ  -31
الھدف   تحقیق  في  المستمر  التقدم  كما  5لضمان   . لھنَّ واإلنجابیة  الجنسیة  والحقوق  الصحة  وضمان  تطرق ، 

كیفیة استفادة االستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بالمساواة من المبادرات المعنیة بالشمول المالي، إلى  المشاركون  
الو المرأة  مدني إلدماج قضیة  جھود منظمات المجتمع  . وتمَّ 19- التعافي من جائحة كوفید  في خططالعنف ضد 

على وإشراك المرأة في العمل السیاسي واالقتصادي، وكذلك    5تسلیط الضوء على نموذج الكویت في تنفیذ الھدف  
الصدد   تجربة مصر ھذا  لتداعیات جائحة كوفید   في  الجن  19-واستجابتھا  بین  الفوارق   سین، وعلى مع مراعاة 

 .زینمجموعة من خالل عرض تجربة  5الھدف  في تنفیذ القطاع الخاص ساھمة م

 ؟ 2030تمویل التنمیة: ما المطلوب والممكن في المنطقة العربیة لتحقیق خطة عام  – الجلسة العاشرة

وتحدث فیھا  لبنان.  جریدة النھار في  في    ھذه الجلسة السیدة سابین عویس، محررة األعمال والسیاسةرت  سَّ یَ  -32
كل من معالي السیدة دالیا جریبوسكایتي، الرئیسة السابقة للیتوانیا والرئیسة المشاركة لفریق الشخصیات البارزة 

والنزاھة والشفافیة  والفساد  المالیة  المساءلة  والثروة    ،حول  للطاقة  الخرابشة، وزیر سابق  السید صالح  ومعالي 
في   سیر  ،األردنالمعدنیة  الدائم  والسفیر  والممثل  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  رئیس  نائب  كیسلتسیا،  جي 

المبعوث المدیر التنفیذي لصندوق النقد الدولي والسید محمود محي الدین،  معالي  و،  ألوكرانیا في األمم المتحدة
   .2030الخاص لألمم المتحدة حول تمویل خطة عام 

أولویات المرحلة الراھنة الخاصة بالتعافي   مراعاةمع  التخطیط لتمویل التنمیة  طت الجلسة الضوء على  سلّ  -33
كوفید  جائحة  أساسیة  19-من  أزمات  ثالث  معالجة  في  تترّكز  الصحیة:  ھي   والتي    ؛ القائمة  األزمة 

والركود واالنكماش   العالمیة.    ؛االقتصادي  المدیونیة  إلى  وأزمة  الجلسة  تطرقت    االلتزام تعزیز  ضرورة  كما 
 تمویل  فجوة وسد  المشروعة غیر المالیة التدفقات  من للحد  قةمنسَّ  استجابة وآلیات  إقلیمیة طریق بخارطة السیاسي

 .الخاص   القطاع  مع  الشراكة  وتعزیز  ،النفقات   توجیھ  وإعادة  المالیة  اإلیرادات   وزیادة  المستدامة،  التنمیة  أھداف
باستراتیجیة إقلیمیة لتمویل االستجابة لجائحة  لحكومات العربیةلتعزیز االلتزام السیاسي  الحلول المقترحة    ومن

األمین العام لألمم المتحدة وأكدھا  كندا  وجامایكا  مبادرة  التي طرحتھا  قائمة الخیارات   بما یتماشى مع ،19-كوفید 
مبادلة الدیون بتدابیر مناخیة ، وكذلك مبادرة اإلسكوا حول  "وما بعده  19-"تمویل التنمیة في عصر كوفید   بشأن

 لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة. 



11 
 

، والدروس المستفادة من 19- كوفید : الھشاشة المؤسسیة، وأزمة  16استعراض الھدف    –ة  الجلسة الحادیة عشر
 المنطقة 

الجلسةرت  یسَّ  -34 المالي واال  ھذه  فلیحان  باسل  معھد  رئیسة  بساط،  المبیض  لمیاء  في  السیدة  .  لبنانقتصادي 
 والسید عمر مشاقبة، مدیر   ،وتحدث فیھا السید محمد مفتاح، مدیر عام خلیة الحوكمة في وزارة الصحة في تونس 

دولة والسید داوود الدیك، وكیل الوزیر في وزارة التنمیة االجتماعیة في  ،  صندوق المعونة الوطنیة في األردن
والسیدة كندة المحمدیة، من شبكة العالم الثالث ،  في بلدیة بیروت   ةمنتخب  ةوالسیدة یسرا صیداني، عضو  ،فلسطین

 في مكتب جینیف. 

عزیز  وت  19-لمواجھة جائحة كوفید العربیة  ذتھا الحكومات  اتخ  اإلجراءات التيطت الجلسة الضوء على  سلّ  -35
فلسطین في تلبیة دولة  وتونس  واألردن  تجربة  ستُعرضت  ا دور الدولة بما في ذلك العالقة بین المواطن والسلطة. و

مساواة نتشار الوباء من خالل نھج یتمحور حول الحقوق والافترة    فيالفئات المستضعفة  المواطنین وحتیاجات  ا
األزمات.   المشاركونأثناء  ناقش  دور    كما  المحلي  أھمیة  المتعددة  واالحكم  والكیانات  الحكومیة  غیر  لمنظمات 

 ھا جھود  فیلتكث للحكومات  فرصةً  تتیحالجائحة  أن واعتبروا، العام والخاص  ینوالشراكات بین القطاع  األطراف
 من أجل بناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جمیع المستویات. 

 : سد الفجوات وتعزیز دور التكنولوجیا في التصدي للجائحة 17استعراض الھدف  –  ةالجلسة الثانیة عشر

معالي  ھا  في تونس. وتحدث فی"  Sanabil Med"الجلسة السیدة سناء غنیمة، المدیرة التنفیذیة لشركة  رت  سَّ یَ  -36
، والسید سعید علي، ةسوریالجمھوریة العربیة الالسید عماد الصابوني، رئیس ھیئة التخطیط والتعاون الدولي في 

الجلسة   خللوت مدیر إدارة تقنیة المعلومات في المركز االتحادي للتنافسیة واإلحصاء في اإلمارات العربیة المتحدة.  
 عن  السیدة روال دشتي كلمةً   ألقت ربي من أجل التنمیة المستدامة حیث  إطالق جائزة اإلسكوا للمحتوى الرقمي الع

الجائزة   ھذه  . وأشارت إلى أن  )World Summit Awards(  جوائز القمة العالمیةمؤسسة  الشراكة بین اإلسكوا و
تھدف إلى تعزیز المحتوى الرقمي العربي الخاص بأھداف التنمیة المستدامة وإشراك الجمیع، بمن في ذلك األفراد 

جوائز القمة العالمیة، مؤسسة  والمؤسسات، في إیجاد الحلول المالئمة. تال ذلك مداخلة للسید بیتر براك، رئیس  
فادة من قدرات الشباب المعاصرین للتكنولوجیات الرقمیة في الذي شرح خلفیة المؤسسة وأكد على أھمیة االست

 مسار عملیة التنمیة المستدامة. 

التكنولوجیا    المناقشات تناولت   -37 استخدام  تعزیز  الرقمیة  أھمیة  ومواجھة  والخدمات  المستدامة  التنمیة  في 
تمدت خالل  الرقمیة التي اعُ إلى دور االبتكارات التكنولوجیة و  المشاركون   وتطرق األزمات والتحدیات الوطنیة.  

التي  و  ، مكانیة والذكاء االصطناعيغرافیة الات الجكالبیانات الضخمة والبیانات المفتوحة والبیان،  19-كوفید   أزمة
دور المنظمات مداخالت  الوتناولت  وفرت الخدمات للقطاع الصحي والمعلومات والبیانات في المجال اإلحصائي.  

الشراكات   تعزیز  في  دور    ضمان لاإلقلیمیة  إلى  إضافة  األزمات  خالل  التكنولوجیا  خدمات  إلى  الوصول 
غذاء صحي. كما تم تسلیط الضوء على   في تطویر نظم غذائیة مستدامة ومرنة وقادرة على تقدیمالتكنولوجیات  

و  والشابات  الشباب  من  األعمال  الرقمیةعلى  رواد  الحلول  تطویر  في  إلى  دورھم  أدت  استخدام    التي  اتساع 
 التكنولوجیا الرقمیة في االستجابة للجائحة. 

 الجلسات المتخصصة -جیم

  بعض األھداف واألبعاد التنمویة تناولت بشكل معّمق  ة متخصصة  جلس  ةإحدى عشرالمنتدى  خالل  ُعقدت   -38
    .ھذه الجلسات  مناقشات ما یلي ملخص عن  وأھدافھ. وفيمن عنوان المنتدى انطالقاً 
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  إعادة التفكیر في التنمیة المستدامة في ظّل الھشاشة والصراع: الجلسة المتخصصة األولى 

 مصر.في    مجلس إدارة مؤسسة األھرام  مستشار رئیسو  كاتب صحفي أحمد محمود، الجلسة السید ر  سَّ یَ  -39
 ةومنسق   ةاألمم المتحدة المقیم ة منسقوالسیدة نجاة رشدي، نائبة المنسق الخاص لألمم المتحدة  وتحدث فیھا كل من

ومعالي ،  الیمنفي  السید محمد الحاوري، وكیل وزارة التخطیط والتعاون الدولي  و،  الشؤون اإلنسانیة في لبنان
الزراعة واإلصالح الزراعيالمھندس محمد حسان   الفي    قطنا، وزیر  العربیة  والسید فؤاد ،  ةسوری الجمھوریة 

 .  صندوق األوبك للتنمیة الدولیةفي  عملیات القطاع العاملالبسام، المدیر العام المساعد  

، التنمیة المستدامةوتأثیرھا على تحقیق أھداف    19-النقاش التحدیات الجدیدة التي تطرحھا جائحة كوفید   تناول -40
سیما الھشة  الجائحة  أزمة  وأن    ال  البلدان  في  المستمر  أحدثاوالصراع  االعمیقة    اً آثار  قد  الناحیة   ة قتصادیمن 

والتنمویة، ی  واالجتماعیة  ً تطلب  مما  ً   دعما والعدالة سلّ و  للتعافي.  إضافیا السالم  أھمیة  على  الضوء  الجلسة  طت 
 وأكد المشاركون   نمیة المستدامة في البلدان التي تعاني من الھشاشة والصراع.  والمؤسسات القویة من أجل تحقیق الت 

ال الفساد  الحكم  أن  السیاسي ومحاربة  تكون  رشید واإلصالح  أن  الرئیسیة في ھذ ینبغي  األولویات  السیاق.   امن 
باإلضافة  إلى المساعدة اإلنسانیة واالستجابة   على التعافي والعمل على األھداف الطویلة األمد،  التركیزب  واوأوص 

الروابط األساسیة بین المساعدة اإلنسانیة    مراعاةمع    في السیاقات الھشة،  ھامة  عواملَ   جمیعھاللطوارئ التي تشكل  
 والتنمیة المستدامة والسالم.

 ق في حالة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة الجلسة المتخصصة الثانیة: التدقی

سكوا. وألقى كلمات االفتتاح كل من  ر ھذه الجلسة السید كرم كرم، مستشار إقلیمي لشؤون الحوكمة في اإلسَّ یَ  -41
بتنسیق العمل على خطة عام   المعني  الفریق  القري، رئیسة  التنمیة    2030السیدة كریمة  المستدامة في  وأھداف 

سكوا، والسید نجیب القطاري، أمین عام المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة (األرابوساي)، اإل
العام في إدارة أجھزة الرقابة العلیا المھنیة واألجھزة العلیا للرقابة المالیة    ة المدیر والسیدة أرشانا شیرسات، نائب

ي مبادرة اإلنتوساي للتنمیة. وتحدث في الجلسة السید محمد بن حمدان بن سعید بن حمد والمحاسبة ذات الصلة ف
الجابري، خبیر رقابة في جھاز الرقابة المالیة واإلداریة في ُعمان، والسید عبد الحكیم بن الزرق، مدیر أول في 

اإلنتوساي   مبادرة  في  والمحاسبة  المالیة  للرقابة  العلیا  األجھزة  مجدولین سمور، إدارة حوكمة  والسیدة  للتنمیة، 
قسم رقابة األداء في دیوان الرقابة المالیة واإلداریة في دولة فلسطین، والسید محمد عبد المحسن حنین،   ةرئیس

رئیس فرع بالغرفة الرابعة بالمجلس األعلى للحسابات في المغرب، والسید سعد البورقادي، مكلف بمھمة لدى  
 یذ أھداف التنمیة المستدامة لدى رئاسة الحكومة في المغرب.رئیس الحكومة وبمتابعة تنف 

طت الجلسة الضوء على دور األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في المنطقة العربیة في متابعة خطة  سلّ  -42
نفذت ھاوتنفیذ   2030عام   التي  تقییم الجاھزیة  ھا ، والدروس المستفادة والنتائج الرئیسیة المستخلصة من عملیات 

لتعزیز قدرة   )د -3( بعض الدول العربیة، وتقییم تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة مع التركیز على تقییم تنفیذ المقصد 
عملیة التدقیق من    في  عقبات لیل الذ كما أكد المتحدثون على أھمیة تأنظمة الصحة العامة على التكیف والتعافي.  

التدقیق    نوعیةلصالحیات القانونیة ألجھزة الرقابة وتسھیل الوصول إلى البیانات والمعلومات لضمان  ا  خالل تحدید 
 واالستفادة من مخرجاتھ. 

المنطقة  اآلثار على  الجائحة:  واالجتماعي في سیاق  النفسي  والدعم  العقلیة  الثالثة: الصحة  المتخصصة  الجلسة 
 العربیة 

، الدكتور أحمد المنظري، المدیر اإلقلیمي لمكتب منظمة الصحة العالمیة لشرق المتوسط ر ھذه الجلسة  سَّ یَ  -43
والسید تید شیبان، المدیر اإلقلیمي لمكتب الیونیسف للشرق األوسط وشمال أفریقیا. وتحدثت في الجلسة  الدكتورة 

والدكتور شیخار ساكسینا،   ،ضد األطفالنجاة معال مجید، الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة المعنیة بالعنف  
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الوالیات في    أستاذ في مجال ممارسة الصحة النفسیة العالمیة في كلیة تشان للصحة العامة في جامعة ھارفارد 
 .یةلبنانالرئیس البرنامج الوطني للصحة النفسیة في وزارة الصحة  والدكتور ربیح الشماعي، ،المتحدة األمریكیة

المداخالت أھمیة دمج الصحة العقلیة والدعم النفسي واالجتماعي في الخطط الوطنیة للطوارئ من  تناولت   -44
الفئات األكثر ضعفاً مثل    وال سیماضمان رفاه الناس  ھو  ذلك  والھدف من    .ستعداد واالستجابة والتعافيأجل اال

والمراھقین   واألطفال  للوالنساء  المعرضین  واألشخاص  والمھاجرین  المجتمع   ،عنفالالجئین  صمود  وتعزیز 
والحاجة إلى االستثمار في إصالح   ،على الصحة النفسیة  19-تأثیر جائحة كوفید على    المناقشات   ورّكزت ورفاھھ.  

نھج شامل مع التركیز على أنظمة الصحة النفسیة المجتمعیة المتكاملة التي تعزز   باعتماد نظام الصحة النفسیة  
أھمیة  الضوء على  سلّط المشاركونكما  .الرفاه العقلي والوقایة من االضطرابات النفسیة والحصول على الرعایة

اة بین الجنسین واألطفال تأثیر على االقتصاد والمساومن  لھا  لما  أیضاً،  جزء أساسي من التنمیة  ك لصحة النفسیة  ا
  والشباب والتعلیم والتوظیف والتماسك االجتماعي والسالم.

، وإقامة الشراكات بین أصحاب المصلحة المتعددین: طرق  2030الجلسة المتخصصة الرابعة: توطین خطة عام 
 تنفیذ الخطة في البلدان المتضررة من الصراع 

افتتاحیة السفیر حسام زكي، األمین   كلمات اإلسكوا. وألقى    من  إقلیمي، مستشار  الجلسة السید كرم كرمر  سَّ یَ  -45
 والسیدة كارمیال جودو، المدیر اإلقلیمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ،  جامعة الدول العربیةل  العام المساعد 

ة حواء لإلغاثة منظم  ةكل من السیدة بثینة محمود عباس، رئیس  الجلسة  المنظمة الدولیة للھجرة. وشارك فيفي  
فيوالتنمیة، وعضو المستدامة    ة  للتنمیة  الوطنیة  مركز    ،العراق  في 2030الشبكة  مدیر  أحمد عوض،  والسید 

الوحدة في    والسیدة عال صیداني، مسؤولة اقتصادیة أولى،  األردنفي    فینیكس للدراسات االقتصادیة والمعلوماتیة
وزارة  في    والسید طاھر أبو الحسن، رئیس لجنة التنمیة المستدامة  ،في لبنان  رئاسة الوزراءمكتب  في  االقتصادیة  

 لیبیا.في  التخطیط

المنظومة المؤسسیة واالقتصادیة    فيعلى نقاط الضعف    19-طت الجلسة الضوء على تأثیر جائحة كوفید سلّ  -46
تأمین حقوقھم من  تمكین الناس  وركز النقاش على حلول عملیة ل.  التي تعاني من النزاع  في الدول  واالجتماعیة

واالجتماعیة   ُوجدوا  االقتصادیة  المدن  أینما  السیاسیة و   ،ریافاألأو  في  والحریات  الحقوق  منظومة  تعزیز 
 واالقتصادیة واالجتماعیة ومنظومة العدالة االجتماعیة كأساس لتحقیق التنمیة المستدامة.

المنطقة العربیة:   األولویات والفرص والدروس المستفادة من الجلسة المتخصصة الخامسة: حوكمة الھجرة في 
 مؤتمر االستعراض اإلقلیمي األول لالتفاق العالمي للھجرة

وتحدث فیھا كل ، القاھرةفي الجامعة األمریكیة دكتورة محاضرة في ، حمد أأمیرة  السیدةرت ھذه الجلسة سَّ یَ  -47
والھ والمغتربین  الالجئین  إدارة شؤون  إیناس فرجاني، مدیرة  السیدة  العربیةفي  جرة  من  الدول  السید  ، وجامعة 

والسیدة ،  المنظمة الدولیة للھجرةفي    عثمان البلبیسي، مستشار إقلیمي أول لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
السكانمسؤولة  سلمان،    ارةس النوري،  اإلسكوافي    شؤون  كریم  والسید  والمھجرین  وكیل،  الھجرة  في   وزیر 

بالھجرةوالسید  ،  العراق المعنیة  المتحدة  األمم  شبكة  أمانة  رئیس  برنتس،  أیمن زھري،  جونثان  أستاذ والسید   ،
والسیدة سارة ،  والرئیس المؤسس للجمعیة المصریة لدراسات الھجرة  القاھرةفي  مریكیة  الجامعة األ  وباحث في

سیدة نورھان عبد العزیز وال،  وعضوة في المركز اإلقلیمي للمھجرین و المھاجرین  مركز التضامن من    الخطیب 
التابع لمؤسسة نور مدیر معھد العنایة بصحة األسرة  براھیم عقلإوالسید ، فریقیاإفي شمال  نقاذ الطفولةإ من ھیئة 

 .األردنالحسین في 

النقاش أھمیة تحقیق الحوكمة الرشیدة للھجرة في المنطقة العربیة ودور الحكومات العربیة في ضمان   تناول -48
 الجلسة  طت سلّ و تغییر.في الفاعلة    عناصرَ یصبحوا  لالمھاجرین وتمكینھم    حمایةوھجرة آمنة ونظامیة ومنظمة  
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على   اإلقلیمينتائج  الضوء  العالمي    العربي  االستعراض  الالتفاق  أجل  والنظامیة لھجرة  من  والمنظمة   ،اآلمنة 
قضایا على أھمیة إدراج  . وأكد المتحدثون  بلدان المنطقة في دمج الھجرة في جھودھا اإلنمائیة  الذي أحرزتھالتقدم  و

اھیة على الحاجة إلى مكافحة التمییز وكرو   ،19-عن كوفید   نجمت المھاجرین في خطط التعافي من األزمات التي 
نجابیة ورعایة الناجیات بما فیھا خدمات الصحة اإل  ،المھاجرین، وتیسیر الوصول إلى الرعایة الصحیة الشاملة

ال سیما المعلومات   ،على أھمیة جمع البیانات وتحلیلھا ونشرھاكما تم التركیز    والتعلیم والعدالة وغیرھا.  ،من العنف
للخطر.   عرضة  األكثر  بالمجموعات  تتعلق  المشاركونالتي  السیاسات    وأوصى  في  المھاجرین  قضایا  بإدراج 

قائمة على األدلة وعلى احترام سیاسات الھجرة    جعللحسب الجنس والعمر   مصنفةال البیانات    التنمویة وبتوفیر
 . الحقوق

 القطاع الخاص في عقد العملالجلسة المتخصصة السادسة: تحفیز مشاركة 

رت الحلقة األولى السیدة نادیا السعید، الرئیسة التنفیذیة لبنك  سَّ حیث یَ   نقاش  الجلسة إلى حلقتيھذه  انقسمت   -49
االتحاد في األردن، وتحدث فیھا كل من السیدة أماندا كیلر، مدیرة التعلیم الدولي في كلیة لومینوس الجامعیة التقنیة 

ن والسیدة  أثر في مصر،  األولى  الحلقة  وتناولت  ڤودافون مصر.  في  البشریة  الموارد  قسم  قناوي، رئیسة  جالء 
  ، قھ الحكومات في ظل الحجر الصحي الذي تطبّ   ھافي قطاع العمل وتفاقم التحدیات التي تواجھ  المرأةالجائحة على  

وأفضت  المناطق.  بعض  في  التعلیمیة  العملیة  تعطل  ظل  في  الشباب  بین  المھارات  توفر  على  الجائحة  وأثر 
بین الجنسین في    المساواة  إلى إبراز بعض األمثلة الجیدة التي تعتمدھا الشركات في المنطقة لتحسین    المناقشات 

 الناجمةاألعمال لتخطي العقبات  ورائدات اد  وبناء قدرات رو  ،وتطبیق سیاسات العمل المرن  ،الوصول إلى العمل
 والتعاون مع المجتمع المدني لتوفیر خدمات رعایة األطفال للنساء العامالت. ،عن الجائحة

الثانیة من الجلسة، فیّسرھا السید سامي محروم، أستاذ جامعي في كلیة سولفاي بروكسل  النقاش  أما حلقة   -50
 وشارك في ھذه الحلقة  .عھد عصام فارس في الجامعة األمیركیة في بیروت وكبیر الزمالء في م  ،لالقتصاد واإلدارة

لـ مشارك  أحمد ریاض، مؤسس  اإلمارات    UAE ARISEالسید  في  لالستشارات  استمراریة  ومؤسس شركة 
طت ھذه الحلقة العربیة المتحدة، والسیدة میساء أبو عضل، عضو مجلس إدارة في مجموعة ھولدال في لبنان. سلّ 

األثر  تناولت  و  ،أھداف التنمیة المستدامة  تحقیق  الضوء على دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التقدم نحو
استمراریة  لضمان  خطط  ووضع  على الصمود  تھا  أھمیة تعزیز قدروھذه المؤسسات    السلبي للجائحة على عمل

لشركات في مواجھة األزمة والمساعدات األزمات. كما تضمنت عدداً من األمثلة حول تضامن ا  أوقات األعمال في  
الصغیرة األعمال  لمؤسسات  الكبرى  الشركات  قدمتھا  إلى  و  ،التي  كتحالف أشارت  والدولیة  اإلقلیمیة  التحالفات 

القطاع الخاص العالمي من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث ودورھا في ترویج ممارسات قطاع األعمال األكثر 
 صموداً أمام األزمات. 

 الجلسة المتخصصة السابعة: الصلة بین أھداف التنمیة المستدامة واألمن المناخي في الدول العربیة

بانت،رت  سَّ یَ  -51 سوجاال  السیدة  "  الجلسة  ومدیرة  الفنیین  المستشارین  لتحقكبیرة  المناخ  مرفق    ــق یمشروع 
المكتب اإلقلیمي في "، المســتدامة: العمـل المناخــي مــن أجــل األمن البشري في الدول العربیة  ــةیأھــداف التنم
العربیة ل   للدول  اإلنمائي. وشارك فيبرنامج  التابع  المتحدة  مدیر الجلسة    األمم  الشافي،  عبد  السید خالد  كل من 

العربیة   للدول  اإلقلیمي  اإلنما في  المركز  المتحدة  األمم  العجیزي،    ئي،برنامج  ندى  التنمیة    ةدیرموالسیدة  إدارة 
، الصومالفي  والسید أحمد یوسف أحمد، مدیر عام دائرة البیئة  ،  جامعة الدول العربیةفي    المستدامة والتعاون الدولي

البیئة   وزارة  عام  أمین  خشاشنة،  محمد  مجلس ،  األردنفي  والسید  وعضو  مستشار  السمان،  طارق  والسید 
للمیاهافي    المحافظین العربي  الفنیة ،  مصرفي    لمجلس  البرامج  مدیر  نائبة  الحریري،  ھبھ  ا  والسیدة  لمجلس  في 

للمیاه التقاریر،  مصرفي    العربي  ، برنامج الموئلفي    والسیدة یاسمین مصطفى، مسؤولة إدارة المعرفة وكتابة 
الكوارث   والسید زاھي شاھین، مدیر  إدارة مخاطر  الوزراءفي    وحدة  ل  رئاسة مجلس  نوران و  ،بنانفي  السیدة 
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السید دستن شین، األخصائي ، و جنیففي    " مشروع مرفق المناخ لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة"عاطف، منسقة  
 اإلنمائي. برنامج األمم المتحدة  التابع ل   المكتب اإلقلیمي للدول العربیةفي  ر المناخاإلقلیمي لتغیُّ 

ة عن  مالناج  اآلثارستخدم لوصف مجموعة  طت ھذه الجلسة الضوء على األمن المناخي كمفھوم جدید یُ سلّ  -52
المناختغیُّ  والتنمیة االجتماعیة   للمخاطر  اً مضاعف  عامالً باعتبارھا    ر  والنظم اإلیكولوجیة  الطبیعیة  الموارد  على 

بعض الحلول منھا الجمع بین أصحاب المصلحة المتعددین لالستفادة  اقتُرَحت  و  .واالقتصادیة واالستقرار السیاسي
أساس  كلشراكات  وا  من الفاعلین  المستمدةالترابط بین المعرفة والخبرة والبیانات  مراعاة  مع  ،  لدیھممن نقاط القوى  

االستثمارات في   عی تشجو  متكاملة للتمویل  لوالً حأن تشمل الشراكات    ضرورةصت الجلسة إلى  وخلُ   لالستجابة.
 ھة نحو األعمال التجاریة. إیجاد الحلول المبتكرة والموجّ من أجل البحث وتطویر البیانات 

في حقبة ما بعد   2030الجلسة المتخصصة الثامنة: العلم المفتوح: بوابة لتسریع التقدم على مسار خطة عام  
 19-كوفید 

الیونسكو اإلقلیمي للعلوم في الدول العربیة. وتحدث فیھا معالي  مدیر مكتب    الجلسة السید غیث فریز،ر  سَّ یَ  -53
والسیدة لیلى الموسوي، مدیرة ،  األردنفي  وق، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي األسبق  تالسید محیي الدین  

الستشاریة السید عصام خمیس، عضو اللجنة ا، ومعھد الكویت للتقدم العلميفي  البرامج في مدیریة الثقافة العلمیة
 لبنان.  في  ندفكو لالستشارات لشركة إ ، الرئیس والمدیر التنفیذيفراماالسید نعمھ و  ،الیونسكوفي للعلم المفتوح 

والتي تشكل  طت ھذه الجلسة الضوء على مبادرة العلم المفتوح كحل لمعالجة الفجوة في العلم والبحوث  سلّ  -54
ً   بین المجتمع العلمي العربي وعامة الناس  بل  فحسب   عقبة لیس بین الدول العربیة على   الجلسة  وركزت   .أیضا

بین البحوث مة  ءوالمواالداعمة لھ،    اإلنفاق والحوافزمستوى  ومعالجة الضعف في إنتاجیة البحث العلمي،  ضرورة  
إلى ضرورة اعتماد مؤشرات لقیاس وتقییم أداء   المتحدثون  راوأشالمجتمعات التكنولوجیة.    احتیاجات والمقدمة  

 لتنسیق والتوزیع الجید في االستفادة من ابعض الحلول منھا    . واقترحواالبحث العلمي بمساریھ األساسي والتطبیقي
في    ما القیادیة  لألدوار  المنطقة  دول  للعلم   ،قتصادیةالمجاالت اال  مختلفبین  والمعرفي  التنموي  البعد  وترسیخ 

كما تم ووضع رؤیة استشرافیة للمنطقة في استخدام العلم لتحقیق التنمیة المنشودة.    ، المفتوح على نطاق المنطقة
المفتوح  عن    اإلعالن للعلم  التفاعلیة  العربیة  المتحدة   اإلقلیميمكتب  القھا قریباً  سیطلي  الت المنصة  لمنظمة األمم 

والربط بین صناع القرار   ،تبادل األفكار والمنشورات واألبحاث العلمیة المشتركةللتربیة والعلم والثقافة من أجل  
 وتطویر الشراكات.  ،ومؤسسات اإلنتاج

 البیئة وآثارھا على  19-الجلسة المتخصصة التاسعة: جائحة كوفید 

الصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة (جھد).  في    الجلسة السیدة أسیل المخیمر، مدیرة مشاریعرت  سَّ یَ  -55
األمانة العامة لمجلس في    وشارك فیھا سعادة الدكتورعادل بن خلیفة الزیاني، رئیس قطاع شؤون اإلنسان والبیئة

السید  ، والجیوكیمیاء من المغرب في   باحثة ما بعد الدكتوراهوالسیدة نزھة مجاد،  ،  التعاون لدول الخلیج العربیة 
والسید عبد القادر الخراز، خبیر ،  ھشام شناقر، رئیس جمعیة األرز لحمایة البیئة والتنمیة المستدامة في الجزائر

 . غرب آسیالالتابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة  19-لكوفید  مشروع تقییم األثر البیئي في

مكن أن تسھم في  تعزیز  یعلى المنطقة العربیة والعوامل التي   19- الجلسة  اآلثار البیئیة لوباء كوفید تناولت  -56
األخضر  النقاش التعافي    تناولو.  فضلأ  وإعادة البناء بشكلٍ األزمة  آلثار  الستجابة  على اقدرة صانعي السیاسات  

التي   الستفادة من الفرص الجدیدةضرورة او،  19-الذي یجب أن یكون من أسس العمل في مرحلة ما بعد كوفید 
 أكد المشاركونكما    الحفاظ على البیئة والتنوع الحیوي ومواجھة التغیر المناخي.واالستمرار في    ،جائحةالوفرتھا  

 طالق حلول ذكیة مناخیاً. إل المدنيالحكومات والمجتمع التعاون بین  أھمیةعلى 
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الجلسة المتخصصة العاشرة: تسریع تحقیق العدالة بین الجنسین في المنطقة العربیة، وإزالة أوجھ عدم المساواة  
القائمة على نوع الجنس من القوانین وتغییرھا لصالح المرأة، وتمكین األجیال الحالیة والمقبلة من النساء والفتیات 

 في المنطقة 

رئیسة مجموعة العدالة بین الجنسین والسكان والتنمیة الشاملة في    الجلسة السیدة مھریناز العوضي،رت  یسّ  -57
للمساواة بین الجنسین لھیئة األمم المتحدة    وتحدث فیھا كل من السیدة سوزان میخائل، المدیرة اإلقلیمیة،  اإلسكوا

ا في  المرأة  العربیةوتمكین  األ،  لدول  صالح،  شمسة  السیدة  بین ل  ةالعام  ةمین وسعادة  للتوازن  اإلمارات  مجلس 
وزارة التضامن والتنمیة االجتماعیة في    والسیدة فاطمة بركان، مدیرة المرأة،  اإلمارات العربیة المتحدة  في  الجنسین

العامة  والدكتورة،  المغرب في    والمساواة واألسرة المدیرة  العربیةل  فادیا كیوان،  المرأة  كارین   ةوالسید ،  منظمة 
 صندوق األمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربیة. ل اإلقلیميالمكتب مدیر نرسیسیان، نائبة 

المساواة بین الجنسین في التشریعات والقوانین من خالل عرض ومناقشة مبادرة "العدالة ش على  اركز النق -58
التي تنظر  القانونیة والتن  بین الجنسین والقانون" اإلقلیمیة  العامة، والعنف ضد المرأة، في األطر  ظیمیة والحیاة 

الصلة ذات  والحقوق  واإلنجابیة  الجنسیة  والصحة  واألسرة،  والزواج  االقتصادیة،  والمزایا  وسلّط   .والعمالة 
 ، العربیة   منطقةالفي القوانین في  بین الجنسین  الضوء على الممارسات الجیدة لمعالجة عدم المساواة    المشاركون

، ال سیما في االستجابة تعدیل النصوص وآلیات الوصول إلى العدالةو   ،قبات أمام تمكین المرأةوكیفیة تذلیل الع
ستمرار الممارسات العرفیة وغیاب  امصادر القوانین و  تعدد   معالجةلبعض الحلول    واقترحوا   .19- لجائحة كوفید 

 التنسیق بین قطاعي القضاء واألمن. 

الجلسة المتخصصة الحادیة عشرة: مراعاة الترابط بین العمل اإلنساني والتنمیة والسالم، باعتباره سبیالً لتحقیق 
 : التحدیات والفرص 19-الطویلة األمد، بما فیھا كوفید  تغیُّر جذري في تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة في األزمات 

المفوضیة السامیة  في    الجلسة السیدة شادن خالف، رئیسة وحدة سیاسات الشرق األوسط وشمال أفریقیا رت  سَّ یَ  -59
، مدیر المركز اإلقلیمي افتتاحیة كل من السید خالد عبد الشافي  لألمم المتحدة لشؤون الالجئین. وألقى مالحظات 

العربیة   األمم  في  للدول  اإلنمائي،برنامج  لالتصال   المتحدة  األولى  اإلقلیمیة  المسؤولة  مییو،  كریستینا  والسیدة 
إفریقیا وشمال  األوسط  الشرق  في  اإلقلیمي  المدیر  ونائب  في في    والسیاسات  وتحدث  للھجرة.  الدولیة   المنظمة 

ستشار الرئیسي السید أسد یوسف، رئیس مكتب إشراك المانحین ومنسق مشروع التعافي من األزمات والم  الجلسة
االقتصادیة  الستثمار واالتخطیط    وزیرل الصومال،  والتنمیة  رئیس  في  اإلریاني،  لمیس  الصندوق    ةوالسیدة 

النزوح    ةسیاسات الالجئین ومدیر  ةوالسیدة إلكھ لوبیل، مفوض،  الیمنفي    االجتماعي للتنمیة لوحدة المتابعة والتقییم
والسیدة یاسمین ،  لمانیافي أ  وزارة االتحادیة للتعاون االقتصادي والتنمیةالتابعة لل  إدارة ومنع األزمات في    والھجرة

 .  في لبنان لإلغاثة والتنمیة "بسمة وزیتونة" جمعیة ل  كیالي، المؤسسة المشاركة

طت الجلسة الضوء على أھمیة العمل اإلنساني والتنموي المشترك لبناء التماسك االجتماعي في حاالت  سلّ  -60
أن یكون شامالً ویضم النازحین والمجتمعات المضیفة والفئات األكثر   نبغين الدعم یأعلى    التأكید النزوح، مع  

 ) 1: (من خالل مسارین   بین العمل اإلنساني والتنمیة  الترابطتفعیل نھج  یة  فمداخالت على كیالركزت  كما    ضعفاً.
 تعزیز ، بما في ذلك  لتنمیةجھود ادعم  )  2( و  ؛ضمان دعم المساعدة اإلنسانیة لجھود التعافي على المدى الطویل

شریك  على دور المجتمع المدني ك  وأكد المشاركون  الستمرار وصول المساعدات اإلنسانیة.  ،البنیة التحتیة األساسیة
 الترابط. تعزیز ھذا رئیسي في  
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 أحداث خاصة   -دال 

  :2021حدث خاص حول مؤتمر قمة النُُظم الغذائیة لعام  )  1تضمن المنتدى أربعة أحداث خاصة وھي: ( -61
) جلسة حول تعزیز التعاون اإلقلیمي 3) طاولة مستدیرة للشباب؛ (2(  ؛الحوار اإلقلیمي العربي حول النُُظم الغذائیة

 صلحة المتعددین. ) جلسة حوار رفیع المستوى بین أصحاب الم4في المنطقة العربیة؛ (

 قلیمي العربي حول النُظم الغذائیة اإلالحوار 

  كلمات   لقىوأالكویت.  في  لھیئة العامة للغذاء والتغذیة  ل  المدیر العام  ةالجلسة السیدة نوال الحمد، نائبرت  سَّ یَ  -62
 الزین، وزیر التنمیة الریفیة ومعالي السید الدي ولد  ،  سكوالإل  مینة التنفیذیةاألدشتي،    السیدة روالكل من    افتتاحیة

 الجلسة ثالث حلقات نقاش. وتضمنت رئیس الجمعیة العامة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة.  و امورتانی في 

فیھا كل من السید    شارك، و"تعریف ومسار الحوارات :  2021قمة النظم الغذائیة  "  علىاألولى  الحلقة  رّكزت   -63
والسید دافید نبارو، ،  2021المتحدة لقمة النظم الغذائیة  لألمم  مین العام  لألمارتن فریك، نائب المبعوث الخاص  

قلیمیة حول نظم الغذاء، إجھات نظر  و النقاش في الحلقة الثانیة  تناول  و كبیر مستشاري حوار قمة النظم الغذائیة.  
مجلس الشورى البحریني، ونائبة رئیس   ة في  سیدة جھاد عبد هللا الفاضل، عضوكل من سعادة ال  الحلقة  وشارك في

والسیدة فاطمة الطاھر الحسن، األمینة العامة   ،الشبكة البرلمانیة لألمن الغذائي والتغذیة في إفریقیا والعالم العربي
ثم  العربي للتنمیة المستدامة.  والسید طارق حسن، رئیس شبكة الشباب  ،  في السودان  لألمانة الفنیة لألمن الغذائي

  یكولوجیة اإلر النقاش السید رامي زریق، أستاذ في إدارة النظم  سَّ یَ ركزت الحلقة الثالثة على الحوار مع المشاركین و
ركیة في بیروت. وألقى معالي السید ابراھیم الدخیري، مدیر األمیكلیة الزراعة والعلوم الغذائیة في الجامعة  في  

 لحدث الخاص.ھذا اعام المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة الكلمة الختامیة ل

اعتماد نھج النظم الغذائیة الذي یقر بالروابط بین األنظمة    بعض الحلول المقترحة منھاخلصت الجلسة إلى   -64
االجتماعیة  الشؤون  األمن الغذائي والتغذیة والبیئة وة وتأثیرھا على  للنظم الغذائیالنتائج المتعددة  و  ،عبر القطاعات و

منھا  واالقتصادیة المقترحة األخرى  الحلول  إلى مجموعة من  التوصل  تم  كما  الزراعة التقدیم  .  حوافز العتماد 
و للبیئة  مناخیاً،  الالصدیقة  والطاقة    معذكیة  والغذاء  المیاه  بین  الترابط  على  الجدیدة   واستخدامالتركیز  التقنیات 

تطویر عملیات صنع القرار القائمة على األدلة وال سیما    ناولت المداخالت عملیة التحول المنشودةتو .  والمالئمة
أھمیة الضوء على  لمشاركون  سلّط اتحلیلھا بشكل علمي. كما  و   ھاوتبادل  ئيبیانات حول النظام الغذاالمن خالل جمع  

المرتبطة   المساواة  والعمر  بمعالجة قضایا عدم  العیشوالجنس  النظم  ، وسبل  واستدامتھا الغذائیة  ضمان مرونة 
 .  على الصمود أمام الصدمات والضغوط تھاوقدر

 طاولة مستدیرة للشباب 

االتصال اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال  الطاولة المستدیرة السید حاتم أزناك، نقطة    مناقشات ر  سَّ یَ  -65
المغرب. وشارك في النقاش السید صدام    في  إفریقیا في مجموعة األمم المتحدة الرئیسیة المعنیة باألطفال والشباب 

للرعایة لمستشارة الفنیة  ، ا، والسیدة یارا أبو الوفااألردن  في   المدیر التنفیذي ومؤسس مبادرة "أنا اتعلم"  ،سیالھ
) ماكدونالد  موت  في  مصر  ) Mott MacDonaldالصحیة  والمؤسِّ في  الصحة  ،  لمنظمة  المشاركة   2.0سة 

)Health 2.0  والسید وسام الصغیر، ناشط سیاسي وخبیر في قضایا الشباب والحركات الشبابیة في المرصد ،(
) في Berytechلریادة األعمال (  السیدة كریستل خلیل، مدیرة البرامج في بیریتك، والوطني للشباب في تونس

الستثمار في صندوق العمل "تمكین" وعضو في االتحاد التطوعي العربي  ا، والسید محمد علي أحمدي، مدیر  لبنان
والسیدة فدوى باخدة،  والسیدة میساء محجوب، مؤِسسة ورئیسة مؤسسة ملتقى التطوع في السودان،  في البحرین، 

 ةالمدیر  مغرب، والسیدة حنین عودة،اللم العربي في االتحاد الدولي لتنظیم األسرة في  المدیرة اإلقلیمیة إلقلیم العا
ألردن، والسیدة سلمى األصبحي، المدیرة التنفیذیة لمنظمة ثري تراكس اللجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة في    ةالعام
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ومنالیمنفي   تضامن"  "دلیل  مبادرة  في  اجتماعي  مبتكر  الصایغ،  والسید عالء  تنظیم  ،  في  سیاسي  وناشط  ّظم 
 "ِلَحقّي" في لبنان.  

ركز النقاش على الحاجة الملحة إلى منظومة تعلیمیة جدیدة ومتطورة وتفاعلیة تُلبّي احتیاجات الشباب والسوق   -66
 ةمستدام   ةوالسعي لتحقیق تنمی   ،تأھیلالتوعیة والضرورة وضع حلول إلشراك الشباب في برامج  على  و  ،ةالمتغیّر

تمكین الشباب وإشراكھم في عملیات تطویر السیاسات المقترحات     وتضمنت لھا.    ة ساسی أیكون الشباب ركیزة  
بشكل خاص  الصحة  مجال  وفي  عام،  بشكل  والخطط  اإلو،  واالستراتیجیات  الصحة  لفئة  توفیر خدمات  نجابیة 

تحول على أھمیة إزالة العقبات التي    المشاركونأكد  . كما  وأولویاتھماحتیاجاتھم  تماشیاً مع    الشباب والمراھقین
 دماجھم في مختلف المراحل والمجاالت اإلنمائیةإو  لھمبیئة تمكینیة    توفیرو  ،لشباب في مجتمعاتھمامشاركة    دون

التطوعیة، التشبیك في  والمبادرات  تتیح   ما  وتسھیل  ودیمقراطیة وتضامنیة  بینھم ضمن شبكات عربیة شمولیة 
 الفرصة لالستفادة من التجارب الرائدة والناجحة في المنطقة. 

 جلسة حول تعزیز التعاون اإلقلیمي في المنطقة العربیة 

ألمینة  السید منیر ثابت، نائب ا  استعرض حیث    جندة اإلصالح لألمین العام لألمم المتحدةتناولت ھذه الجلسة أ -67
التنفیذیة لإلسكوا، وممثل األمانة المشتركة للمنصة اإلقلیمیة للتعاون، التقدم المحرز في تنفیذ ھذه األجندة الواعدة 

استخدام   ھوھدف ھذه اإلصالحات  أن  بذّكر  و.  صالحات على المستوى اإلقلیميال سیما اإل  ،2020خالل عام  
للدول األعضاء في تنفیذ خطة  وتقدیم أفضل دعم    على النحو األمثل،  لألمم المتحدة  لقدرات والموارد اإلقلیمیةا

التعاون بین الوكاالت من خالل    2030عام   للتعاون"اإلمنصة  ال"عبر تعزیز  تدعمھا مجموعة من   التي  قلیمیة 
 . 2021عام  ل النتائج المخطط لھاكما استعرض السید ثابت   .االئتالفات القائمة على القضایا

 جلسة حوار رفیع المستوى بین أصحاب المصلحة المتعددین 

ُعقدت خالل المنتدى جلسة حوار رفیع المستوى بین أصحاب المصلحة المتعددین حول أولویات المنطقة   -68
العربیة في مستھل عقد العمل من أجل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة والتطلع إلى المستقبل. وكانت ضیفة الحوار 

أمینة محمد، نائبة األمین العام لألمم المتحدة. وترأست الجلسة السیدة روال دشتي، األمینة التنفیذیة لإلسكوا، السیدة  
. وشارك في النقاش كل من 2021ویسرتھا السیدة میساء یوسف من أمانة المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  

القاھرة، والسید عدنان األمین، أستاذ جامعي ومؤسس في  یركیة  السیدة ھانیا شلقامي، أستاذة وباحثة في الجامعة األم
السید محمد المیتمي، أستاذ جامعي ووزیر التخطیط والتعاون الدولي سابقاً معالي  الھیئة اللبنانیة للعلوم التربویة، و

والمدیرة التنفیذیة   ةمشارك  ةس منتدى الحوار السیاسي اللیبي ومؤسِّ   ة فيفي الیمن، والسیدة الزھرة لنقي، عضو
الفطیم،  ماجد  لالستدامة في مؤسسة  أول  الزعبي، مسؤول  إبراھیم  والسید  السالم،  أجل  اللیبیة من  المرأة  لمنبر 

 أبحاث ما بعد الدكتوراه في جراحة القلب وناشطة مجتمعیة من لبنان.  ةھبة غندور، زمیل والدكتورة 

على الحاجة    وأكد المتحدثونركز النقاش على بعض التحدیات التنمویة الملحة التي تواجھ المنطقة العربیة.   -69
العالمي، وفي الخطاب حول على الصعیدین اإلقلیمي و إلى تحول في الخطاب حول الفقر وعدم المساواة والتضامن  

بداع بما یخدم إل ع نحو رؤیة جدیدة للعلم والثقافة واوالدف  ،التنمیة المستدامة في بلدان النزاع، وفي إنتاج المعرفة
الدور المحوري للمرأة العربیة في  أشاروا إلىلدى الشباب العربي. كما  ال سیمامشروعاً مجتمعیاً وحقوقیاً مختلفاً  

والحاجة القطاع الخاص في التحول نحو استھالك وإنتاج أكثر استدامة،    یؤدیھ والدور الذي    ،بناء السالم وحل النزاع
الفھم السائد لصحة اإلنسان والدفع نحو مجتمعات أكثر عدالً   إجراء تحول فيإلى بیئة تمكینیة تتیح للشباب العربي  

 ورعایة وصحة. 
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 الجلسة الختامیة -دال

ھا على  ءاإلسكوا وشركا  ،في ختام المنتدى، شكر رئیس المنتدى، معالي األستاذ فیصل بن فاضل اإلبراھیم -70
أكد على التزام المملكة العربیة السعودیة بنقل رسائلھ إلى المنتدى السیاسي الرفیع المستوى . كما  المنتدىتنظیم  

تأخذ ھذه الرسائل حیزاً ھاماً في اإلعالن وعلى سعي المملكة إلى أن  ،  2021في تموز/یولیو في نیویورك المنعقد 
 الوزاري الذي سیصدر عن المنتدى السیاسي. 

وتوّجھت بالشكر أیضاً إلى جمیع  لمنتدى،  ة اروال دشتي المملكة العربیة السعودیة على رئاس شكرت السیدة  و -71
سبیالً لى تمسك اإلسكوا بالنَھج التشاركي  وأكدت ع  .ھلشركاء الذي ساھموا في إنجاحاوالمشاركات ولمشاركین  ا
 العربیة.  تحقیق ازدھار البلدان وكرامة اإلنسان في المنطقة من أجللوفاء بااللتزامات ل

 ً  المشاركون -ثالثا

 ،عن الحكومات   رفیعو المستوى  ممثلونبمن فیھم    ومشاركةً مشاركاً    1655حوالي  المنتدى  جلسات  حضر   -72
المدني  ،والبرلمانات  الشباب   ،والمجتمع  الخبرة  ،ومجموعات  الخاص   ،وبیوت  اإلقلیمیة و  ،والقطاع  المنظمات 

ومندوبو   ،في المنطقة العربیةالتمویل  وصنادیق    ،اإلقلیمیة المعنیة بالتنمیة المستدامةوالجھات   ،والدولیةوالعربیة  
، وممثلون عن الجھات المنِظمة أي وكاالت األمم المتحدة ومنظماتھا العاملة في المنطقة عدد من الجھات اإلعالمیة

 واإلسكوا. ،العربیة، وجامعة الدول العربیة

رات وھیئات معنیة بالتنمیة المستدامة في كل ان دولة عربیة بوفود من وزوتمثلت في المنتدى إحدى وعشرو  -73
التونسیة،  والجمھوریة  البحرین،  ومملكة  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  ودولة  الھاشمیة،  األردنیة  المملكة  من 

وجمھوریة   السوریة،  العربیة  والجمھوریة  الشعبیة،  الدیمقراطیة  الجزائریة  والجمھوریة والجمھوریة  السودان، 
الكویت،  ودولة  قطر،  ودولة  فلسطین،  ودولة  ُعمان،  وسلطنة  العراق،  وجمھوریة  الصومالیة،  الدیمقراطیة 
السعودیة،  العربیة  والمملكة  المغربیة،  والمملكة  العربیة،  مصر  وجمھوریة  لیبیا،  ودولة  اللبنانیة،  والجمھوریة 

 . وریة الیمنیةوالجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة، والجمھ

، وممثلین  ووكیل األمین العام للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة  ،وشمل تمثیل األمم المتحدة نائبة األمین العام -74
للمساواة بین الجنسین وتمكین ھیئة األمم المتحدة  و منظمة العمل الدولیة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  :  عن 

برنامج األمم المتحدة للبیئة، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، ، ومنظمة األغذیة والزراعة، والمرأة
وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمیة، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، ومنظمة  

دة السامیة لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة للطفولة، ومفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ومفوضیة األمم المتح
الكوارث، ومكتب  للحد من مخاطر  المتحدة  للھجرة، ومكتب األمم  الدولیة  العالمي، والمنظمة  وبرنامج األغذیة 

 . للمتطوعین مم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، وبرنامج األمم المتحدةاأل
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 المرفق

الوثائق الختامیة لالجتماعات التحضیریة للمنتدى العربي للتنمیة المستدامة وللمنتدى السیاسي الرفیع 
 2021المستوى المعني بالتنمیة المستدامة لعام 

 " 2020في المنطقة العربیة، تشرین الثاني/نوفمبر  2030المنتدى البرلماني حول خطة التنمیة المستدامة لعام "
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2020-parliamentary-forum-agenda2030-final-

report-ar.pdf 
 
 

 " 2021"االجتماع التشاوري حول األبعاد البیئیة ألجندة التنمیة المستدامة، آذار/مارس 
https://www.unescwa.org/Regional-Consultation-Environmental-Dimension-SDG12-ArabRegion 

 "2021لمنطقة العربیة، آذار/مارس "االجتماع اإلقلیمي لمنظمات المجتمع المدني حول التنمیة المستدامة في ا

 

 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2020-parliamentary-forum-agenda2030-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/2020-parliamentary-forum-agenda2030-final-report-ar.pdf
https://www.unescwa.org/Regional-Consultation-Environmental-Dimension-SDG12-ArabRegion
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