
 

E األمم المتحدة 
 
Distr. 
LIMITED 
E/ESCWA/RFSD/2022/INF.1 
17 January 2022 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

 
 المجـلس

 االقتصـادي واالجتماعي

 

 

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (اإلسكوا) 

 2022المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام 
 التعافي والمنعة 

 2022آذار/مارس  17-15حضوریاً وافتراضیاً، 

 مذكرة توضیحیة

 معلومات أساسیة  -أوالً 

التنمیة   تنفیذ خطة  لمتابعة واستعراض  الرئیسیة  المستدامة  ھو اآللیة اإلقلیمیة  للتنمیة  العربي  المنتدى 
وھو یجمع ممثّلین عن الحكومات العربیة والجھات    .)1( ) في المنطقة العربیة2030طة عام  (خ  2030المستدامة لعام  

المعنیة بالتنمیة المستدامة للتداول في التقدم المحرز، واستعراض التجارب الوطنیة واإلقلیمیة، والبحث في آخر  
المستدامة وآلیات   التنمیة  الوطني واإلقلیمي. ویحمل ھذا  الالمستجدات على مسار  المستویَین  تنفیذ، وذلك على 

قى العربي، بما یصل إلیھ من نتائج، صوَت المنطقة إلى المنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة  الملت
المستدامة، الذي یُعقد سنویاً في نیویورك. ویتضمن تقریر المنتدى العربي أھم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقلیمي  

 ربیة. في البلدان الع 2030حول فرص وتحدیات تنفیذ خطة عام 

. وھو یجمع  2030ویشّجع المنتدى العربي على اتّباع نَھجٍ تشاركي في متابعة واستعراض تنفیذ خطة عام  
ومتابعة التقدم المحزر،    2030ممثّلین رفیعي المستوى عن الوزارات والجھات المعنیة بالتخطیط لتنفیذ خطة عام  

الم من  واسعة  مجموعة  وعن  العربیة  البرلمانات  عن  المجتمع  وممثّلین  ومنظمات  والدولیة،  اإلقلیمیة  نظمات 
الحسابات،   في  بالتدقیق  المعنیة  والھیئات  البحوث،  ومراكز  األكادیمیة،  واألوساط  الخاص،  والقطاع  المدني، 

 ووسائل اإلعالم، وغیرھا. 

ا  یبني على النجاحات التي حققتھ، الذي س 2022وسیرأس األردن المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  
، ومنتدى  2018و  2019، ومنتدیان ُعقدا في بیروت عاَمي  2021سبعة منتدیات سابقة: منتدى ُعقد افتراضیاً في عام  

 
 .  (اللجنة التنفیذیة) 322القرار  و،  )28-(د  314، و )29-(د  327قرارات اإلسكوا   (1)

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/314.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/314.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res.322_a.pdf
https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ministerial_sessions/resolutions/res.322_a.pdf
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عام  عُ  في  الرباط  في  عُ 2017قد  ومنتدیان  عمَّ ،  في  عاَمي  قدا  ُع 2014و  2016ان  ومنتدى  في  ،  المنامة  في   قد 
 . 2015عام 

مع جامعة الدول العربیة، بصفتھا شریكاً أساسیاً في دعم  وینظَّم المنتدى العربي في إطار شراكة وطیدة  
عام   المتحدة    2030تنفیذ خطة  األمم  منظومة  مستوى  على  مشتركة  جھود  العربیة. وھو حصیلة  المنطقة  في 

اإلنمائیة، انسجاماً مع دعوة األمین العام لألمم المتحدة إلى زیادة االتساق والتآزر ضمن المنظمة على الصعید  
  2022لمنتدى عام    اإلقلیمي. وكما في االجتماعات السابقة للمنتدى العربي، أُنشئ فریق عمل مخصص مشترك
 یتضمن ممثلین عن وكاالت األمم المتحدة وجامعة الدول العربیة، لضمان التعاون والتنسیق. 

 ً  2022المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  - ثانیا

 2022موضوع المنتدى العربي الرفیع المستوى للتنمیة المستدامة لعام  -ألف

لقرار اإلسكوا   المستدامة،    )29-(د   327وفقاً  للتنمیة  العربي  المنتدى  آلیات عمل  موضوع    یكون بشأن 
ً تسقمالمنتدى العربي   عقد المنتدى  مع موضوع المنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة. ویُ   ا

إعادة  تموز/یولیو تحت عنوان "  15إلى    5من    2022السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة لعام  
فیروس كورونا (كوفید  بعد جائحة مرض  أفضل  بشكل  التنمیة  19-البناء  الكامل لخطة  بالتنفیذ  النھوض  )، مع 

من أھداف التنمیة    17و  15و  14و  5و  4نتدى األھداف  ". ومن المقرر أن یستعرض ھذا الم2030المستدامة لعام  
تحت شعار "التعافي والمنعة"، ومن المزمع أن یستعرض تنفیذ    2022م المنتدى العربي لعام  المستدامة. وینظَّ 

 . 2022أھداف التنمیة المستدامة نفسھا التي سیستعرضھا المنتدى السیاسي الرفیع المستوى لعام 

 ومحاور النقاش  2022بي للتنمیة المستدامة لعام أھداف المنتدى العر -باء

، ال تزال الحكومات والمجتمعات في جمیع أنحاء العالم  19-بعد مرور عامین على تفشي جائحة كوفید 
المنتدى  أكد  تحاول احتواء الفیروس والتعافي من آثاره. وفي الوقت الذي تشق فیھ البلدان طریقھا نحو التعافي،  

المس  الرفیع  المستدامةالسیاسي  بالتنمیة  المعني  المنبثق عنھ  2021في عام    توى  الوزاري  االلتزام    )2( واإلعالن 
كخارطة طریق لالستجابة لآلثار السلبیة المباشرة وغیر المباشرة للجائحة، من أجل    2030العالمي بخطة عام  

في   المداوالت  وركزت  المستقبل.  في  الجائحات  تفشي  منع  في  والمساعدة  أفضل  نحو  على  البناء  ھذا إعادة 
لتحقیق أھداف    ل ضمان تعاٍف مستدام ومنیع من شأنھ أن یعید العالم إلى المسار الصحیحبُ على سُ   )3( المنتدى

 .)4( التنمیة المستدامة خالل عقد العمل واإلنجاز

" منظومة األمم المتحدة إلى أن تكون  خطتنا المشتركة ویدعو تقریر األمین العام لألمم المتحدة المعنون "
أ شتى  في  المتجّددین  والعمل  التضامن  قلب  الدول  في  وتحفیز  عالمیة،  عامة  منافع  لتقدیم  وذلك  العالم،  نحاء 

األعضاء، وإتاحة محفل یجمعھا لتحقیق مزید من االبتكار، والشمول، والتعاون، ورسم المستقبل معاً. وفي بیانھ  
 

 . E/HLPF/2021/L.2القرار  (2)
واالجتماعي،   (3) االقتصادي  رعایة  المجلس  تحت  المنعقد  المستدامة،  بالتنمیة  المعني  المستوى  الرفیع  السیاسي  المنتدى  تقریر 

 . 2021، 2021ماعي في دورتھ لعام  المجلس االقتصادي واالجت 
 . A/RES/74/7ر القرا (4)

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/res_327_a.pdf
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/res_327_a.pdf
https://www.un.org/ar/un75/common-agenda
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/185/36/pdf/N2118536.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/218/14/pdf/N2121814.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/218/14/pdf/N2121814.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/218/14/pdf/N2121814.pdf?OpenElement
https://undocs.org/ar/A/RES/74/4
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یمكن  ، رّكز األمین العام على الشباب واألجیال المقبلة، محدداً خطوات ملموسة  2021أیلول/سبتمبر    10المؤّرخ  
، وزیادة التعاون مع الشباب في جمیع عملیات األمم  األجیال المقبلةاالستجابة الحتیاجات  لألمم المتحدة من خاللھا  

 . مستقبلھمالمتحدة، حتى یتسنى للشباب والشابات الیوم رسم مالمح 

باعتبارھا    2030إلى تنفیذ خطة عام    2021المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  وفي العام الماضي، دعا  
خارطة طریق یمكن للمنطقة العربیة االسترشاد بھا للتعافي من آثار الجائحة والمضي قدماً على مسار التنمیة  

 لتحقیق تعاٍف شامل  بُالً والت التي تخللت المنتدى والرسائل الرئیسیة التي انبثقت منھ سُ المستدامة. وحّددت المدا
ل الحد من عدم المساواة،  بُ للجمیع ومراعٍ للبیئة من شأنھ التعجیل بتحقیق أھداف التنمیة المستدامة. ومن ھذه السُ 

ج تخطیط متكاملة، الرقمي، واعتماد نُھُ   م الحمایة االجتماعیة، وتسریع التحولُظ وإدخال تغییرات ھیكلیة على نُ 
 ومواءمة المیزانیات مع أھداف التنمیة المستدامة، وزیادة دعم القطاع الخاص والشباب والنساء.  

، على البلدان العربیة التركیز على اعتبارات اإلنصاف والمنعة واالستدامة في  2021والیوم، كما في عام  
ي وتطویرھا. وعلیھا أیضاً إعطاء األولویة للتدابیر الكفیلة بالحؤول دون  جھودھا الرامیة إلى وضع خطط التعاف

ظھور مخاطر جدیدة، والقادرة على التقلیل من المخاطر القائمة وبناء المنعة إزاء الصدمات واألزمات والجائحات 
 في المستقبل. 

تقدم البلدان العربیة على    محفالً الستعراض وتقییم   2022ویتیح المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  
النُھُ  المصلحة بشأن  بین أصحاب  وللحوار  العام،  لھذا  المحّددة  تلك  المستدامة، ال سیما  التنمیة  أھداف  ج  مسار 

العملیة لدعم التعافي وتحسین المنعة. ویتیح المنتدى العربي أیضاً فرصة مناسبة للبلدان العربیة والجھات المعنیة  
، وما ثبت  اوتطویرھ  اوتعمیمھ  ا تعزیزھیمكن  بما نُفّذ من تدابیر فعّالة،  تداول بشكل جماعي  بالتنمیة المستدامة لل 

المزید من الجھات المعنیة في ھذا الحوار اإلقلیمي، إلشراك    2022  منتدى   یسعىوفشلھ، الستخالص الدروس منھ.  
االلتزام بتعزیز التنسیق بین مساري التخطیط والتمویل.   لترسیخكما یسعى  بما في ذلك الجھات الفاعلة المحلیة،  

على المجاالت المواضیعیة الرئیسیة    وإضافة إلى أھداف التنمیة المستدامة قید االستعراض، یركز المنتدى العربي 
التنمیة  ا أھداف  تحقیق  في  بثبات  والتقّدم  بھا،  والنھوض  الجائحة،  من  التعافي  عملیة  لتسریع  المقترحة  لتالیة 

؛ والتحول الرقمي من أجل التعافي المستدام؛  أخضرالمستدامة: عمل أصحاب المصلحة المتعددین لتحقیق تعاٍف  
القطاع احتیاجات  تلبیة  إلى  الرامیة  اإلقلیمیة  اإلمداد  عملیة  وسالسل  خالل  االجتماعي  واإلدماج  الصحیة؛  ات 

 التعافي؛ وتعافي البلدان العربیة األقل نمواً.  

 2022برنامج المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  -جیم

على مدى ثالثة أیام، ستُعقد مجموعة متنوعة من الجلسات العامة، والمناقشات المواضیعیة، والجلسات  
االستعراض واق الخلفیة حول أھداف التنمیة المستدامة قید االستعراض ھذا العام،   المتخصصة. وتتضمن األور

وفي ما یلي المحاور الرئیسیة  مداخل للنقاشات خالل المنتدى.  ،  )5( 2022السنوي ألھداف التنمیة المستدامة لعام  
 . 2022للمنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام 

 
. ویتضمن ھذا التقریر، الذي  2022تتولى اإلسكوا إصدار االستعراض السنوي ألھداف التنمیة المستدامة للمرة األولى في عام   (5)

التنمیة المستدامة  یصدر سنویاً قبیل انعقاد المنتدى العربي للتنمیة المستدامة، تقییماً إحصائیاً للتقدم الذي أحرزتھ المنطقة العربیة في تحقیق أھداف  
 عموماً.  2030ویتیح مقاربة موضوع المنتدى في سیاق خطة عام ، السبعة عشر

http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
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تسریع العمل على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة قید االستعراض في سیاق التعافي من أزمة    : 1المحور  
 19-كوفید

ستدامة، مع أخذ  یشمل ھذا المحور تقییماً للتقدم اإلقلیمي في تحقیق أھداف محددة من أھداف التنمیة الم
المتعلق    5المتعلق بالتعلیم الجید، والھدف    4في االعتبار. وتستعرض الجلسات العامة الھدف    19-آثار جائحة كوفید 

المتعلق بالحیاة في البر. وتسترشد   15المتعلق بالحیاة تحت الماء، والھدف    14بالمساواة بین الجنسین، والھدف  
الخلفیة المتعلقة بأھداف التنمیة المستدامة قید االستعراض ھذا العام، وتبحث   األوراقھذه الجلسات العامة بنتائج 

 في الوقت نفسھ في التكامل والترابط بین جمیع أھداف التنمیة المستدامة. 

 المجاالت المواضیعیة والمتخصصة وذات األولویة المتعلقة بالتعافي والمنعة  : 2المحور 

- الحلول الالزمة للتعافي على نحو أفضل من جائحة كوفید في  المشاركون    یتداولفي إطار ھذا المحور،  
، وبناء المنعة إزاء األزمات المستقبلیة، وتسریع الجھود الرامیة إلى إعادة المنطقة إلى المسار الصحیح لتحقیق  19

عام   بحلول  المستدامة  التنمیة  وا2030أھداف  المواضیعیة  والمناقشات  العامة  الجلسات  وتركز  لجلسات  . 
المتخصصة على مسائل وقطاعات مختارة ذات أولویة، مع تسلیط الضوء على االتجاھات الجدیدة والجھود التي  

 یبذلھا أصحاب المصلحة المتعددون لتحقیق التحّوالت المطلوبة. 

 على المستویَین الوطني والمحلي  2030متابعة واستعراض خطة عام   : 3المحور 

المشاركون في حلقة نقاش تفاعلیة عملیات المتابعة واالستعراض الوطنیة    في إطار ھذا المحور، یتناول
وإعداد  الطوعیة،  الوطنیة  االستعراضات  في  وطنیة  دون  مساھمات  إدراج  بشأن  ویتداولون  والمحلیة. 

ي  ل المضي قدماً. وفبُ االستعراضات المحلیة الطوعیة، مع مراعاة االتجاھات اإلقلیمیة، والدروس المستفادة، وسُ 
، قدمت تونس والعراق وقطر ومصر استعراضاتھا الوطنیة الطوعیة. ومن المزمع أن یقدم كّل من  2021عام  

 . )6( 2022األردن واإلمارات العربیة المتحدة وجیبوتي والسودان والصومال استعراضھ الوطني الطوعي في عام  

 2022نتائج المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  -دال

إلى الرسائل    2022كما في االجتماعات السابقة للمنتدى العربي للتنمیة المستدامة، تستند نتائج المنتدى لعام  
عن   أیضاً  الصادرة  المنتدى  ویتخلل  األخرى.  المعنیة  والجھات  المشارِكة  األعضاء  على الدول    نتائج   اطالع 

 . ذات الصلة التحضیریة  ت االجتماعا

التقریر النھائي للمنتدى، باعتباره المساھمة الرئیسیة للمنطقة    2022ویقدم رئیس المنتدى العربي لعام  
 . 2022العربیة في المنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة لعام 

 
 . 2022كانون الثاني/ینایر  13في   https://sustainabledevelopment.un.org/memberstatesالموقع اإللكتروني  حسب  (6)

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates
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 ً  تفاصیل تنظیمیة ولوجستیة  - ثالثا

 وطرائق عملھ  2022تاریخ انعقاد المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  -ألف

إلى    15حضوریاً في بیروت وافتراضیاً في الفترة من    2022ینعقد المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  
لحضو 2022آذار/مارس    17 رابطاً  یتضمن  المسّجلین  المشاركین  إلى جمیع  إلكتروني  برید  إرسال  وسیتم  ر  . 

   .  https://afsd-2022.unescwa.org:  المنتدى. وستُعرض تفاصیل إضافیة على الصفحة اإللكترونیة للمنتدى 

 تنظیم األعمال  -باء

، بالتشاور مع الدول األعضاء، ووكاالت  2022تتولى اإلسكوا إعداد برنامج عمل المنتدى العربي لعام  
ألمم المتحدة، وجامعة الدول العربیة، ومجموعة واسعة من ذوي االختصاص والخبراء. وسیُعرض البرنامج  ا

 ، وسیجري تحدیثھ بانتظام. صفحة المنتدىعلى  

 المشاركون وإجراءات التسجیل  -جیم

العربیة، من وزراء ومسؤولین كبار عن   الحكومات  المستوى عن  المنتدى ممثلون رفیعو  یشارك في 
لعام   المستدامة  التنمیة  لتنفیذ خطة  مع موضوع    2030التخطیط  المحرز. وتماشیاً  التقّدم  التقاریر بشأن  وإعداد 

مستوى المعني بالتنمیة المستدامة لعام  والمنتدى السیاسي الرفیع ال  2022المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  
، یمكن أن تضم وفود الدول األعضاء ممثلین عن المؤسسات الحكومیة المعنیة بخطط االستجابة لجائحة  2022
الطبیعیة،   19-كوفید  والموارد  والبیئة  والتشغیل،  االقتصادیة،  والتنمیة  االجتماعیة،  والحمایة  منھا،  والتعافي 

واإلحصاءات،  أصحاب   والبیانات  یجمع  الذي  السنوي  الحدث  ھذا  في  أیضاً  ویشارك  والتكنولوجیا  والتمویل، 
المدني، وبرلمانیون،   المجتمع  اإلقلیمیة وشبكات ومنظمات  الحكومیة  المنظمات  مصلحة متعددین ممثلون عن 

ربیة. ومن  وممثلون عن مؤسسات أكادیمیة وعن القطاع الخاص ووكاالت األمم المتحدة العاملة في المنطقة الع
أوسع نطاقاً من ذي قبل من خالل    2022المتوقع أن تكون المشاركة في المنتدى العربي للتنمیة المستدامة لعام  

 المنصات المتاحة لعقد االجتماعات عبر اإلنترنت. 

 . ھنا  الرابط ، عبر 2022آذار/مارس  1ویرجى من جمیع المشاركین التسجیل في موعد أقصاه الثالثاء، 

 الوثائق  -دال

، التي  2022الخلفیة للمنتدى واالستعراض السنوي ألھداف التنمیة المستدامة لعام    األوراق إضافة إلى  
الوثائق  ستتاح للمشاركین قبیل انعقاد المنتدى العربي، تُستخلص المعلومات والبیانات عن مجریات المنتدى من  

 التالیة: 

لألمم   • العامة  الجمعیة  لعام    70/1المتحدة  قرار  المستدامة  التنمیة  خطة  عالمنا:    ؛ 2030تحویل 
(A/RES/70/1) . 

اإلعالن السیاسي للمنتدى السیاسي الرفیع المستوى    –   74/4قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة   •
 . (A/RES/74/4)  المعني بالتنمیة المستدامة الذي یُعقد تحت رعایة الجمعیة العامة

https://afsd-2022.unescwa.org/
https://afsd-2022.unescwa.org/
https://forms.office.com/r/UnmJW1a4tc
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/318/18/pdf/N1931818.pdf?OpenElement
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العالمیة  • المؤشرات  العامة    إطار  الجمعیة  اعتمدتھ  السنویة    (A/RES/71/313)الذي  والتحسینات 
 . دخلة علیھ المُ 

تقریر فریق الخبراء المشترك بین الوكاالت المعني بمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة المقدَّم إلى   •
 . لدورة الحادیة والخمسین للجنة اإلحصائیة في األمم المتحدةا

المعالم الرئیسیة لعملیة المتابعة واالستعراض على الصعید العالمي بشكل متسق وناجع    – تقریر   •
 . (A/70/684)  وشامل

 . (A/RES/69/313)  خطة عمل أدیس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمویل التنمیة •
 . اتفاق باریس  •
 . في الدول العربیة  2030 تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام •
 . 2022، طوعیةدلیل االستعراضات الوطنیة ال •
 . 2016االبتكارات السیاساتیة للتغییر التحویلي، معھد األمم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة،  •
 . 2016المنتدى العربي للتنمیة المستدامة،  •
 . 2017المنتدى العربي للتنمیة المستدامة،  •
 . 2018 ،المنتدى العربي للتنمیة المستدامة •
 . 2019 ،مستدامةالمنتدى العربي للتنمیة ال •
 . 2021 ،المنتدى العربي للتنمیة المستدامة •
 . 2019عام تقریر التنمیة المستدامة على الصعید العالمي ل •
 .  2020، سلسلة التقریر العربي للتنمیة المستدامة حوارات التنمیة المستدامة في المنطقة العربیة •
 . 2020 ،ةالتقریر العربي للتنمیة المستدام •

 الُمراَسالت -ھاء

 : نرجو توجیھ جمیع المراسالت إلى العنوان التالي 

 وأھداف التنمیة المستدامة 2030تنسیق خطة عام ب  الفریق المعني
 آسیا (اإلسكوا) اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي 

 8575-11ص.ب.: بیت األمم المتحدة  
 ، بیروت، لبنان 1107- 2812ساحة ریاض الصلح 

 escwa-2030agenda@un.orgالبرید اإللكتروني: 

 ----- 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%202021%20refinement_Ara.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/207/61/pdf/N1720761.pdf?OpenElement
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-2-SDG-IAEG-E.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/684&Lang=E
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/009/37/pdf/N1600937.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/232/20/pdf/N1523220.pdf?OpenElement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/e_escwa_29_11_a_0.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/29410VNR_Handbook_2022_English.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/29410VNR_Handbook_2022_English.pdf
https://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/2D9B6E61A43A7E87C125804F003285F5/$file/Flagship2016_FullReport.pdf
https://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/2D9B6E61A43A7E87C125804F003285F5/$file/Flagship2016_FullReport.pdf
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2016
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2016
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2016
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2017
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2017
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2017
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2018
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%D8%8C-2018
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%A9-2019
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%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%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%A9-2019
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
http://afsd-2021.unescwa.org/index-ar.html
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://www.unescwa.org/events/sdg-2020-dialogues
https://www.unescwa.org/events/sdg-2020-dialogues
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
https://asdr.unescwa.org/index-ar.html
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