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لمحة عامة
ُيعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2023 

 )المنتدى العربي لعام 2023( حضوريًا في
 بيت األمم المتحدة في بيروت، من 14 إلى

16 آذار/مارس 2023.

وتماشيًا مع الموضوع العالمي الذي يتمحور حوله 
المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية 
المستدامة لعام 2023، يتناول المنتدى العربي لعام 

2023 الحلول ويحّفز على العمل من أجل تسريع 
التعافي من كوفيد-19 والتنفيذ الكامل لخطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. ويركز على 
أهداف التنمية المستدامة الخمسة التي يستعرضها 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى في عام 2023، 
وهي الهدف 6 بشأن المياه النظيفة والنظافة الصحية، 

والهدف 7 بشأن الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، 
والهدف 9 بشأن الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية، 

والهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المحلية 
المستدامة، والهدف 17 بشأن عقد الشراكات لتحقيق 
األهداف. ويناقش المنتدى العربي لعام 2023 أيضًا 
أهدافًا وأولويات إقليمية أخرى، وال سيما الفقر وعدم 

المساواة والمساواة بين الجنسين. 

وترأس الجمهورية اليمنية المنتدى العربي لعام 2023.

 مذكرة
توضيحية

لمحة عن المنتدى العربي 
للتنمية المستدامة

المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو اآللية 
اإلقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض تنفيذ خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. 

ويجمع هذا المنتدى الذي تنظمه اإلسكوا سنويًا، 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من 
وكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة، 

ممثلين عن الحكومات العربية ومجموعًة واسعة 
من أصحاب المصلحة لمناقشة التقدم المحرز، 

واستعراض التجارب الوطنية واإلقليمية، والبحث 
في آخر المستجدات وآليات تنفيذ خطة عام 2030 

على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

ويحمــل هــذا الملتقــى العربــي، بمــا يصــل إليه من 
نتائــج، صــوَت المنطقــة إلــى المنتدى السياســي 
الرفيــع المســتوى المعنــي بالتنميــة المســتدامة، 

الــذي ُيعقــد ســنويًا فــي نيويورك. ويتضمــن تقرير 
المنتــدى العربــي أهم الرســائل بشــأن الفرص 

والتحديــات المتصلــة بتنفيــذ خطــة عــام 2030 في 
البلــدان العربية. 

وقد ُعِقَدت ثمانية منتديات عربية منذ عام 2014. 
 لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع اإللكتروني:

www.unescwa.org/2030-afsd

شراكة فازدهار

https://hlpf.un.org/2023
https://hlpf.un.org/2023
https://hlpf.un.org/2023
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من المنتدى العربي لعام 2022 إلى المنتدى 
العربي لعام 2023 

سّلط المنتدى العربي لعام 2022 الضوء على 
االنتكاسات التي شهدتها المنطقة على صعيد الفقر 

وعدم المساواة والبطالة، والتي تفاقمت بسبب 
تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، 
وأزمة المناخ. وقد شّكل عبء الدين، ال سيما في 
البلدان المتوسطة الدخل، تهديدًا ملّحًا للخطوات 

اإليجابية المّتخذة خالل الجائحة ومنها توسيع 
تغطية الحماية االجتماعية، ودعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة، وتسريع الرقمنة. ودعا المنتدى العربي 
لعام 2022 إلى إحداث تحّول في عملية صنع 

السياسات لتحقيق تعاٍف شامٍل للجميع يراعي 

المساواة بين الجنسين ويحافظ على البيئة. وشّدد 
على الحاجة إلى بيانات أفضل وإنفاق ذكي، وشّجع 

على تحسين التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية. 

وينطلق المنتدى العربي لعام 2023 من هذا الزخم لُيشِرك 
الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين في ابتكار حلول 

على مستوى السياسات والتمويل والبيانات من أجل 
تحفيز العمل على األولويات اإلقليمية ألهداف التنمية 

المستدامة وبناء المنعة إزاء األزمات المتعددة. 

 وفي ما يلي المحاور الرئيسية للمنتدى العربي
لعام 2023:

جلسات عامة تتناول أهداف التنمية المستدامة قيد 
االستعراض، وتقّيم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف 
6 و7 و9 و11 من أهداف التنمية المستدامة. وتسترشد 

هذه الجلسات العامة بنتائج األوراق الخلفية المتعلقة 
بكّل هدف من أهداف التنمية المستدامة المذكورة، 

وتبحث في األبعاد المتعلقة بنوع الجنس وفي التكامل 
والترابط بين أهداف التنمية المستدامة.

جلســة عامة بشــأن التمويل والتخطيط من شــأنها 
مواصلــة الحــوار الــذي ُأطِلــق فــي المنتــدى العربي لعام 

2022 والدفــع نحــو مزيــد مــن االلتــزام السياســي لتعزيز 
التنســيق بيــن عمليــات التخطيــط والتمويــل.

إثنتا عشــرة جلســة متخّصصة تصّب في الموضوع 
العــام الــذي يتناولــه المنتــدى العربــي لعــام 2023، وترّكز 

بمزيــد مــن التفصيــل علــى أولويــات إقليميــة مختارة. 

حوار رفيع المســتوى يركز على التحّوالت الالزمة في 
المنطقــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول 

عــام 2030 مــع مراعــاة تحديــات الفقر وعدم المســاواة. 
وســينبثق مــن هــذا الحــوار رســائل إقليمية رئيســية 

ُترَفــع إلــى مؤتمــر القمــة المعنــي بأهــداف التنمية 
 المســتدامة لعــام 2023، التــي ســُتعَقد فــي منتصف

مــدة تنفيــذ خطــة عام 2030.

جلسة عامة بشأن بيانات أهداف التنمية المستدامة 
تعرض ُسُبل مساهمة مصادر البيانات المبتكرة في 

توجيه السياسات التي ال تهمل أحدًا.

اإلعــالن عــن الفائزين بجائزة المحتوى الرقمي العربي 
لعــام 2023 فــي حدث خــاص لتقدير أفضــل منتجات 

المحتــوى الرقمــي العربــي الداعمــة ألهــداف التنمية 
المستدامة.

 اجتماع طاولة مستديرة بشأن االستعراضات
الوطنية الطوعية تركز على البلدان العربية الخمسة 

التي ستقدم استعراضاتها في المنتدى السياسي 
الرفيع المستوى لعام 2023، وهي البحرين وجزر 

القمر والجمهورية العربية السورية والكويت والمملكة 
العربية السعودية.

فقرات جديدة ُأضيفت إلى برنامج المنتدى العربي 
للتنمية المستدامة، وهي عبارة عن عروض قصيرة 
تسّلط الضوء على مبادرات مؤّثرة ومبتكرة تدعم 

التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ويمكن توسيع 
نطاقها أو تكرارها في سياقات أخرى.

https://afsd-2022.unescwa.org/index-ar.html
https://afsd-2022.unescwa.org/index-ar.html
https://hlpf.un.org/sdg-summit
https://hlpf.un.org/sdg-summit
https://hlpf.un.org/sdg-summit
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يقدم العدد الثاني من االســتعراض الســنوي ألهداف 
التنمية المســتدامة لعام 2023 تحلياًل لمســاهمة 

القطــاع الخــاص فــي أهداف التنمية المســتدامة في 
المنطقــة فضــاًل عــن تقييــم إحصائي للتقدم الذي 

تحــرزه المنطقــة العربيــة في تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة السبعة عشر.

تشمل االجتماعات التحضيرية المنتدى البرلماني 2022 حول خطة التنمية   . 1
المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية )بيروت،29 -30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2022(؛ واجتماعًا تشاوريًا بشأن الُبعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 )ُيعَقد قريبًا(؛ ومنتدى للشباب واجتماعًا إقليميًا لمنظمات المجتمع 

المدني بشأن التنمية المستدامة في المنطقة العربية )ُيعَقد قريبًا(.

م معرٌض  وعلى هامش المنتدى العربي لعام 2023، ُيَنظَّ
للمعرفة وعدٌد من األنشطة اإلعالمية.

وســُيتاح جــدول أعمــال المنتدى العربي لعام 2023 
والوثائــق األخــرى تدريجيًا علــى الصفحة اإللكترونية 

للمنتــدى وســيتم تحديثها بانتظام:
www.afsd-2023.unescwa.org

النتائج
تنبثق من المنتدى العربي لعام 2023 مجموعٌة من الرسائل 
الرئيسية تعكس المناقشات التي يتخّللها المنتدى العربي 

واالجتماعات التحضيرية ذات الصلة1. ويقدم رئيس 
المنتدى العربي لعام 2023 هذه الرسائل الرئيسية إلى 

المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023. وُتَعّد هذه 
الرسائل، إلى جانب التقرير الكامل الصادر عن المنتدى 

العربي لعام 2023، المساهمة الرئيسية للمنطقة العربية في 
المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023.

المشاركون وإجراءات التسجيل
يشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى عن 

الحكومات العربية، بما في ذلك وزراء وكبار مسؤولين 
في مجال التخطيط لتنفيذ خطة عام 2030 وإعداد 
التقارير بشأن التقّدم المحرز. وتماشيًا مع موضوع 

المنتدى العربي لعام 2023 والمنتدى السياسي الرفيع 
المستوى لعام 2023، يمكن أن تضّم وفود الدول 
األعضاء أيضًا ممثلين عن المؤسسات الحكومية 

المعنية بخطط التعافي من كوفيد-19، والمياه، 
والطاقة، والصناعة، والبنى التحتية، والتنمية الحضرية، 

والبيانات واإلحصاءات، والتمويل والتكنولوجيا. 

ويشارك أيضًا في هذا الحدث السنوي، الذي يجمع 
أصحاب مصلحة متعددين، ممثلون عن المنظمات 
الحكومية اإلقليمية، وشبكات ومنظمات المجتمع 

المدني، وبرلمانيون، وممثلون عن مؤسسات أكاديمية 

وعن القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة العاملة 
في المنطقة العربية.

ُتتاح المشاركة في المنتدى حضوريًا في بيت األمم 
المتحدة في بيروت. ويمكن لألشخاص الذين ال 

يستطيعون الحضور شخصيًا متابعة البّث عبر اإلنترنت 
لمختلف الجلسات عبر الموقع اإللكتروني للمنتدى.

ويرجى من المشاركين المدعّوين إلى المنتدى برعاية 
اإلسكوا تسجيل حضورهم على الرابط الوارد في 

 الدعوة الموّجهة إليهم، وذلك قبل يوم األربعاء
 1 شباط/فبراير 2023. أما المشاركون اآلخرون،

 فيمكنهم تسجيل حضورهم قبل يوم األربعاء
 1 آذار/مارس 2023 على الرابط التالي: 

https://indico.un.org/event/1003520/
page/1004-registration

الُمراَسالت
ُيرجى توجيه جميع الُمراَسالت المتعلقة بالمنتدى 

 العربي لعام 2023 إلى مجموعة تنسيق خطة
عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، عبر البريد 

escwa-2030agenda@un.org :اإللكتروني

https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2022-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2022-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2022-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.unescwa.org/ar/events/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-2022-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://afsd-2023.unescwa.org/
https://afsd-2023.unescwa.org/
https://indico.un.org/event/1003520/page/1004-registration
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