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 مقدملة   
نظمت اللجية االقتصــــادية واالجتما ية لغربي آمــــيا ،ابمــــسوام،  العــــرالة م  جامعة الدول العربية  - 1

تحـت  2022وميظومـة األمم المتحـدة العـاملـة في المياقـة العربـية، الميـتدي العربي للتيمـية المةـــــــــــــــتدامـة لعـام  
إلى   15نيــة، في الفترة من  عيوان ”التعــافي والميعــةض، حضــــــــــــــوريــات وافتراوــــــــــــــيــات في بيروت، الجم وريــة الل يــا

 برئامة المملكة األردنية ال اشمية.  2022آذار/مارس  17

ويعـسل الميتدي العربي للتيمية المةـتدامة مي رات إقليميات رني  المةـتوي المـتعراض ومتا عة تيفيذ خاة   - 2
ان في  في المياقـة العربيـة، وقـد عتقـدت دوراتـه الةــــــــــــــ   الةـــــــــــــــا قـة   2030التيميـة المةــــــــــــــتـدامـة لعـام   في عمـا

  2018، وفي بيروت في العـامين  2017، وفي الرـبا  عـام  2015، وفي المـيامـة عـام  2016و  2014 عـامي
 . 2021، وافتراويات عام 2019 و

ض الصـادر عن ابمـسوا في 2030وقد رمـا  ”إعالن الدوحة  عـ ن تيفيذ خاة التيمية المةـتدامة لعام  - 3
ــرين ،الدوحة،   ــعة والععـ ــم ر   15-13دورت ا التامـ ــيوي تجتم   2016كانون األول/ديةـ م دور الميتدي كلقاء مـ

نيه حسومات الدول العربية والج ات المعيية  التيمية المةـــــــــــــتدامة لالطاال  على التجارق الوطيية وابقليمية، 
. وتترف  نـتائجـه إلى الميـتدي  م 1، المةــــــــــــــتويين الوطيي وابقليميعلى    2030وال حـ  في آلـيات تيفـيذ خاـة عـام  

ــتدامة، الذي يتعقد في نيويور  في شــــــــ ر تموز/يوليه من  ــيامــــــــي الرني  المةــــــــتوي المعيي  التيمية المةــــــ الةــــــ
 عام. لل

الميتدي   (1)ومـ قت عقد الميتدي العربي للتيمية المةـتدامة مـلةـلة من االجتماعات ابقليمية ولي:   - 4
ــل    2030حول خاة التيمية المةــــــتدامة لعام  2021ال رلماني   في المياقة العربية: إعادة ال ياء  عــــــسل أفضــــ
د ال يئية لخاة التيمية االجتما  التعـــــاوري حول األ عا  (2)م؛ 2021كانون األول/ديةـــــم ر  14-13للجمي  ،

ر وتع ي  مرونة  ــحا ــتمدة من الا يعة في حفي التيو  ال يولوجي ومسافحة التصــــ ــتدامة: دور الحلول المةــــ المةــــ
ميتدي العــــــــــــ اق واالجتما  ابقليمي   (3)م؛ 2022شــــــــــــ ا /ف راير   16،ميعةم المياقة العربية ،افتراوــــــــــــيات،  

 م.2022آذار/مارس  14-12،  م 2، لميظمات المجتم  المدني حول التيمية المةتدامة

وتضـمن برنام  عمل الميتدي إحدي ععـرة جلةـة عامة حول المووـو  الرئيةـي ” التعافي والميعةض  - 5
وومــائل التيفيذ على المةــتوي ابقليمي، تياولت األلداخ الخمةــة التي مــيتم مراجعت ا في الميتدي الةــيامــي 

ــتوي ولي األلداخ  ــافة إلى ال دخ  ،15و   14و  5و   4الرني  المةـــ ــمن الميتدي اثيتي 17 ابوـــ . كما تضـــ
ععــرة جلةــة متخصــصــة رك ت على مواوــي  ذات أولوية للمياقة العربية، وحدث ين خاصــين،  ابوــافة إلى 

 طاولة مةتديرة حول االمتعراوات الوطيية الاو ية. 

 __________ 

م  عـ ن آليات عمل الميتدي العربي للتيمية  29-،د  327ومي ا القرار  يةـتمد الميتدي مرجعيته من مـلةـلة قرارات صـادرة عن ابمـسوا،   م1، 
م  عــــــ ن 28-،د  314م؛ والقرار  2016كانون األول/ديةــــــم ر    15-13المةــــــتدامة الصــــــادر عن الدورة التامــــــعة والععــــــرين ،الدوحة،  

  322م؛ والقرار  2014أيلول/مـــ تم ر   18-15الميتدي العربي حول التيمية المةـــتدامة، الصـــادر عن الدورة الثامية والععـــرين ،تونس، 
ــاء في تيفيذ خاة عام   ــ ن دعم الدول األعضـ ــسوا في اجتماع ا الثاني ،عماان،  2030 عـ ــادر عن اللجية التيفيذية لومـ   16- 14، الصـ

 م.2015لانون األول/ديةم ر 

ــ اق واالجتما  ابقليمي م2،  ــتدامة ”ميتدي العــــ ــة المجتم  المدني حول التيمية المةــــ لميظمات المجتم  المدني حول التيمية    نظمت ميصــــ
 .2022آذار/مارس  14-12المةتدامةض في بيروت، ل يان، في الفترة 
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ةـيامـي الرني  المةـتوي وخلتصـت مياقعـات الميتدي إلى عدد من الرمـائل التي مـتترف  إلى الميتدي ال - 6
تحت عيوان   2022تموز/يوليه    15 إلى 5المعيي  التيمية المةـــتدامة الذي مـــيعقد في نيويور  في الفترة من  

م م  المضـي قدمات نحو التيفيذ الكامل لخاة  19-”إعادة ال ياء  عـسل أفضـل من مرض فيروس كورونا ،لوفيد
ض. وقد صــــيغت الرمــــائل من ميظور المياقة العربية، كمةــــالمة إقليمية تعسس 2030التيمية المةــــتدامة لعام  

واأللــداخ التي   2022أولويــات المياقــة في إطــار عيوان الميتــدي الةــــــــــــــيــامــــــــــــــي الرني  المةــــــــــــــتوي لعــام  
 مراجعت ا. متتم

  
 2022ييسية الصادرة عن المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  الرسايح الر  -   أوال  

نت  عن مداوالت الميتدي عدٌد ك ير من الرمــــــــائل التي من شــــــــ ن ا تةــــــــري  العمل على تيفيذ خاة   - 7
ــائل أخري حول التعافي من جائحة   2030 عام  عـــسل عام واأللداخ التي تمت مراجعت ا  عـــسل خاا، ورمـ

 العربية ومت تل تع ي  ميعت ا. ومن أبرز لذه الرمائل:في المياقة  19-لوفيد
 

 4الهدف    

اللـذين تفـاقمـا تقييم شـــــــــــــــامـل ل تعـد الفقر في مجـال التعليم وبتعـد الحرمـان من التعليم  إجراء  ،أم 
ــيامــــــــات مالئمة وقائمة على األدلة لتع ي     عــــــــسل ك ير أثياء الجائحة، والعمل على معالجت ما من خالل مــــــ

 إلى خدمات التعليم، وتحةين جودة التدريس، وتوفير الحوكمة العاملة ليظام التعليم؛الوصول 

االمــــــــــــــتثمـار في ال ييـة التحتيـة للتكيولوجيـا  إتـاحـة التعليم الرقمي الجيـد للجمي  عن طريق   ،قم 
متعلمين.  ، وتاوير الميال  المالئمة، وتوفير الدعم للمعلمين والالعـــــاملة وجةـــــر الفجوة الرقمية بين الجيةـــــين

 ويتوجب على القااعين العام والخاا توحيد الج ود في لذا ابطار؛

 انتظام لتعسس االحتياجات   إصــالأ أنظمة التعليم والتدريب وتحدي  الميال ابمــرا  في  ،جم 
 المتاورة لةوق العمل والمجتم ، م  التركي  على الم ارات وموال ة التاور التكيولوجي.

 
 5الهدف    

ــول المرأة إلى األمالن العامة وت مين الةـــــالمة في الة الج ود الم ذولة لتع ي   مواصـــــ  ،أم   وصـــ
 لضمان المعاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة،  ما في ذلك في اليعا  االقتصادي في القااعات الياشئة؛

في   المتعلقة بتحرر المرأة والمةــــــــاواة بين الجيةــــــــين الةــــــــائدةتصــــــــويب المفابيم الةــــــــل ية  ،قم 
 مجتمعاتيا ع ر الميال  التعليمية، وابعالم، والميظمات المدنية، واأل حاث األلاديمية.

 
 14الهدف    

بدارة مصـــــــايد األمـــــــما  وتربية األحياء الدعوة إلى تيفيذ امـــــــتراتيجيات متكاملة وشـــــــفافة   ،أم 
ــت تل الاي  ال حرية في ال لدان العربية. ومن  المائية ــتدامة مــــــــ للحفاظ على التيو  ال يولوجي والحفاظ على امــــــــ

لمي  تةــــــــــــــرق المواد ال المــــــــــــــتيسـية إلى  إدارة اليـفاـيات الصــــــــــــــلـ ةالم م أن تتضــــــــــــــمن لـذه االمــــــــــــــتراتيجـيات 
 ال حرية؛ المياطق
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لجم  ال يــانــات المتعلقــة لمياقــة  تع ي  آليــات التعــاون وزيــادة التمويــل وبيــاء القــدرات في ا ،قم 
من ألـداخ التيميـة المةــــــــــــــتـدامـة ولنتـاج المعرفـة المالوبـة للحفـاظ على الموارد ال حريـة ولتاوير   14 ـال ـدخ  

 امتراتيجيات فعالة بدارة مصايد األمما .

 
 15الهدف    

ــتفادة من   ،أم  ــتمدة من الا يعةاالمـ ــد العالمي  الحلول المةـ ــة التي يوفرلا الحعـ ــمن  والفرصـ وـ
ــارات اـلدولـية المـتةزرة المتمثلـة  خاـة التيمـية   واتفـايـيات األمم المتحـدة حول تغيار المـيال والتيو   2030المةــــــــــــ

 ال يولوجي وتدلور األراوي وعقد األمم المتحدة المتعادة اليتظتم ال يئية؛

ا في ـا تـلك ،  مـ لتحةــــــــــــــين ف م المخـاطر العـابرة للحـدودإجراء تقييمـات إقليمـية وبين األقاليم  ،قم 
 الياتجة عن العواصف الرملية والترابية، وتحديد ابجراءات ابقليمية لمعالجت ا في إطار من التعاون.

 
 17الهدف    

اليظر في   ،أم  الحسومــــات إلى  الميتظم بين وزارات التخايي والمــــاليــــةدعوة   آليــــات الت ــــادل 
ــميم الموازنات العامة. ويجدر اليظر في االنتقال إلى  ــيق في جمي  مراحل دورات التخايي وتصـــ لتع ي  التيةـــ

 ؛الموازنات المرت اة   لداخ التيمية المةتدامة

ــات  ،قم  ــر في زيادة ابنفاق فحةــــب، بل يتالاب أيضــ ــامل ال ييحصــ الت ليد على أن التعافي العــ
 مية وتحةين إدارة وكفاءة ابنفاق العام؛في المجاالت األما ابنفاق الذكي

تع ي  التضـــــــــــــامن بين دول المياقة للتخميا من حدة المخاطر التي يتتوق  أن تتةـــــــــــــ ب   ،جم 
ــات في ما يتعلق  ــوصــــ ــتجدة في أوكرانيا ب ا على المياقة العربية، خصــــ ــاركة  الحرق المةــــ  األمن الغذائي ومعــــ

 ؛االحتياطي الغذائي

ــةـــــات التمويل الدولية الت ليد على وـــــرورة ال ،دم    وتعـــــجي  التمويل المعـــــتر  تعاون بين مؤمـــ
وبيــاء الميعــة، م  تع ي  الرعــايــة الــدوليــة لل لــدان   19-ألجــل التكياا م  متال ــات التعــافي من جــائحــة كوفيــد

 المتوماة الدخل لتمسيي ا من اجتياز مرحلة التعافي؛

نات ولعداد التقارير على المةــتوي ين  لجم  ال ياالت ليد على وــرورة ات ا  مي جيات شــاملة   ،ھم 
ب ــدخ تحقيق المرونــة، وعــدم إلمــال أحــد، وت ويــد الج ــات المةــــــــــــــؤولــة عن التخايي    المحلي ودون الوطيي

ــتعراض خاة   ــرورة ربي عمليات امــــ ــسل فعاال، م  وــــ ــتوي الوطيي  المعلومات  عــــ ــتعراض على المةــــ واالمــــ
 لة،  ما في ذلك ال رلمانات ومؤمةات التدقيق العليا؛ سافة مةتويات ا  ةليات الرقا ة والمةاء 2030 عام

ــيق بين كافة الج ات الميتجة لل يانات ،وم  لة    تع ي  التيةــــــــ ــا ــين ال يانات المفصــــــــ ل يادة وتحةــــــــ
ة من الةـــــــــــجالت ابدارية والتكيولوجيا الحديثة في توفير ال يانات،   وتع ي  االمـــــــــــتفادة من ال يانات المةـــــــــــتمدا

 ةسانية؛في ذلك التعدادات ال  ما

لضــمان اليفاذ  تع ي  العــرالة بين الحسومة والقاا  الخاا وأصــحاق المصــلحة ا خرين ،زم 
 الخدمات التكيولوجية والميتجات الرقميةوأيضـــــــات الوصـــــــول المتكافي والعـــــــامل والميةـــــــور والجيد للجمي  إلى 

ن في م اليةـــاء ومـــسان وخاصـــة خالل األزمات، وباريقة تةـــتجيب الحتياجات أولئك المعروـــين لولمال،  م
 المياطق الريمية واألشخاا ذوو ابعاقة.
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 التعافي والمنعة   

تع ي  الحوار والتيةـــــــــيق بين وزارات ال يئة وأيضـــــــــات وزارات المالية واالقتصـــــــــاد والتخايي   ،أم 
ق  وال راعة والااقة والصــــياعة وتيةــــيق العمل في ما بيي ا، وكذلك تع ي  ابطار الةــــيامــــاتي والتيظيمي لجذ 

 ؛19-من جائحة كوفيد التعافي األخضرالتمويل األخضر، لتحقيق 

ــات العامة الوطيية نظرات إلى دورلا المحوري في تيفيذ ن     ،قم  ــةـــــــــ الترا ي  بياء قدرات المؤمـــــــــ
 ؛الثالثي بين العمل ابنةاني والتيمية والةالم

والخاا في قاا  الصـــــحة  ، وشــــــرالات بين القااعين العام إقامة مــــــوق صــــــحية إقليمية ،جم 
ب دخ تقليل الحواج  اللوجةــــتية وال يروقراطية في مــــالمــــل ابمداد الصــــحية في المياقة، م  وــــمان حماية  

 حقوق المروى؛

ــي  برام  الحماية االجتما يةييام الحسومات العربية  ،دم  ــمل كل الفئات،  ما في ا   بتومــــــــ لتعــــــــ
ــاء والعاملين في القاا   األلثر عروــــة للمخاطر، مثل األطفال وك ار الةــــن  واألشــــخاا ذوي ابعاقة واليةــ

غير اليظامي وفي االقتصــاد الريفي، وجمي  العمال الم اجرين والالجئين واألشــخاا المتيقلين، وذلك اعترافات 
 المتمثل في عدم إلمال أحد؛ 2030 ابجما  ابقليمي حول الحماية االجتما ية العاملة وم دأ خاة عام 

ــئة في مجال تكيولوجيا المعلومات ظمة والحواف  للةــــــــــماأ  ووــــــــــ  األن  ،ھم  للعــــــــــركات الياشــــــــ
 االزدلار واالمــــــــــــتمرار  عد الجائحة، ال مــــــــــــيما في  عإل القااعات مثل التجارة ابلكترونية   واالتصــــــــــــاالت

 والتكيولوجيا المالية والتةليم والخدمات اللوجةتية.
  

 س ر الجلسات ومضمون العرو   -  ثانيا  
تضـمن الميتدي،  ابوـافة إلى جلةـتي االفتتاأ واالختتام، إحدي ععـرة جلةـة عامة حول المووـو   - 8

 تياولت المواوي  التالية: ضالتعافي والميعة”الرئيةي للميتدي 

 من ألداخ التيمية المةتدامة: التعليم الجيد. 4الجلةة األولى: امتعراض ال دخ   

 ن ألداخ التيمية المةتدامة: المةاواة بين الجيةين.م 5الجلةة الثانية: امتعراض ال دخ    

وزارتـا التخايي والمـاليـة في حوار: نحو الم يـد من   -الجلةـــــــــــــــة الثـالثـة: الحوار الرني  المةــــــــــــــتوي    
 االتةاق بعادة ال ياء على نحو أفضل وتحقيق ألداخ التيمية المةتدامة.

ــلحة المتعددين لتحقيق    ــحاق المصـــــــــ ــ ن ج ود أصـــــــــ ــياية  عـــــــــ ــة مواوـــــــــ ــة الرا عة: مياقعـــــــــ الجلةـــــــــ
 األخضر. التعافي

 الجلةة الخامةة: مياقعة مواوياية  ع ن التعافي في ال لدان العربية األقل نموات.  

 من ألداخ التيمية المةتدامة: الحياة تحت الماء. 14الجلةة الةادمة: امتعراض ال دخ   

. 15ة الةا عة: امتعراض ال دخ الجلة    من ألداخ التيمية المةتدامة: الحياة في ال را

ل    الجلةــــة الثامية: مياقعــــة مواوــــياية  عــــ ن ج ود أصــــحاق المصــــلحة المتعددين في ييادة التحوا
 الرقمي من أجل تحقيق التعافي المةتدام.
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ية الموجَّ ة نحو الصـحة للمةـاعدة الجلةـة التامـعة: مياقعـة مواوـياية  عـ ن مـالمـل ابمداد ابقليم  
 على التعافي وتع ي  االمتعداد لمواج ة الصدمات في المةتق ل.

 الجلةة العاشرة: مياقعة مواوياية  ع ن الدم  االجتماعي من خالل التعافي.  

الجلةـة الحادية ععـرة: حوار خاا م  العـ اق في المياقة العربية  عـ ن تقرير األمين العام ل مم   
 تحدة ”خاتيا المعتركةض.الم

  (1)وتخلالت الميتدي اثيتا ععــرة جلةــة متخصــصــة حول مواوــي  ذات أولوية في المياقة العربية:   - 9
األعراخ االجتما ية    (3)مرصــــــــد ابنفاق االجتماعي؛   (2)عقد األمم المتحدة بصــــــــالأ اليتظتم ابيسولوجية؛  

ا أمـام العــــــــــــــ ـاق الـذين ييتقلون من مرحلـة التعلام إلى التحـديـات والفر   (4)والعيف القـائم على نو  الجيس؛  
كيا يمسن ل ج  ة العليـا للرقـا ـة المـاليـة والمحـامــــــــــــــ ـة العربيـة دعم   (5)العمـل الالئق في المياقـة العربيـة؛  

ــتدامة في المياقة العربية   19-التعافي من جائحة كوفيد المخاطر المياخية   (6)وتحقيق ألداخ التيمية المةـــ
الميـــال في    19-بيـــاء الميعـــة إزاء كوفيـــد  (7)حـــدود في المياقـــة العربيـــة: اليت ت  والحلول؛  العـــابرة لل وتغيار 

الي وض  ج ود القضـــــــــاء على الجو  في المياقة العربية:   (8)المياطق الحضـــــــــرية من خالل حلول م تكرة؛  
 يانات لتع ي  جودة ال يانات معالجة األماليب والموارد الحديثة في جم  ال  (9)التحديات ومت تل المضي قدمات؛ 

ل    (10)من أجل وــمان التعافي العــامل للجمي  وتحقيق ألداخ التيمية المةــتدامة في المياقة العربية؛   التحوا
دم  الا يعـة في امــــــــــــــتثمـارات  (11)التكيولوجي في قاـا  اليقـل: التحـديـات والفرا أمـام المياقـة العربيـة؛  

دور ابعالم   (12)القاا  الخاا: الااقة المتجددة المرا ية للا يعة والةـــــــــياحة ال يئية في المياقة العربية؛  
 وابعالن في تع ي  التمسين االقتصادي للمرأة في الدول العربية. 

ير تمويل التيمية  حدث خاا حول تقر   (1)لذلك، تضــــــمن برنام  عمل الميتدي حدثين خاصــــــين:  - 10
جائ ة المحتوي الرقمي العربي،  ابوـافة إلى طاولة مةـتديرة  عـ ن االمـتعراوـات    (2)المةـتدامة في مصـر؛ 

 وامتعراو ا على المةتوي دون الوطيي والتصداي لعدم المةاواة. 2030الوطيية الاو ية: متا عة خاة عام 
 

 الجلسة االفتتاحية -  ألف 

ــيد ناصـــر العـــريدة، وزير التخايي والتعاون الدولي  - 11 تحداث في الجلةـــة االفتتاحية كل من معالي الةـ
، والةـــــيدة أميية 2022في المملكة األردنية ال اشـــــمية،  صـــــفته رئيس الميتدي العربي للتيمية المةـــــتدامة لعام 

العام لجامعة الدول العربية، والةــيدة    محمد، نائ ة األمين العام ل مم المتحدة، والةــيد أحمد أبو الطيي، األمين
روال دشــــــــــــــتي، وكيلة األمين العام ل مم المتحدة واألميية التيفيذية لومــــــــــــــسوا. وتياولت الكلمات واق  المياقة  

. كما رك ت 19-العربية وتحديات ا والج ود الم ذولة في مــ يل تع ي  ميعت ا وتعافي ا من ت عات جائحة كوفيد
 لمجتمعات واالقتصادات وأثر األزمة المةتجدة في أوكرانيا على المياقة العربية.الكلمات على ترا ي ا

وتم يدات للقضــايا الرئيةــية التي مــيياقعــ ا الميتدي، عترض فيلم توثيقي عن التحديات الجةــيمة التي  - 12
فاقم الحواج   ، والتي ت 19-تواج  ا المياقة على مةار التيمية المةتدامة  عد عامين على تفعي جائحة كوفيد

ال يسلية التي تحول  الفعل دون تحقيق ألداخ التيمية المةتدامة. وتياول األلداخ قيد االمتعراض، ومتال ات 
 التغلب على الحواج  القائمة لتةري  تيفيذلا.

ــ يل  - 13 ــتثمار في شــــعوق المياقة كةــ ــامن المجتمعي واالمــ ومؤكدات على ألمية التعاون ابقليمي والتضــ
ر نائب األميية التيفيذية لومـــسوا، الةـــيد ميير تابت، الج ء الحسومي من الجلةـــة.  للتعافي    عـــسل أفضـــل، ي ةـــَّ
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ــرة حول خاا ا الحسومية الحالية أو المق لة  ــرة دولة عربية مداخالت مختصــ وفي لذا الج ء، قدمت أرب  ععــ
”مةتق ل    2021دي الوزاري العربي  بصالأ وتع ي  نتظتم الحماية االجتما ية عمالت  الت امات ا في إعالن الميت 

ــاء رحيـــة للواق  مـــا  عـــد جـــائحـــة كوفيـــد ــا يـــة في المياقـــة العربيـــة: بيـ ــايـــة االجتمـ تعــــــــــــــرين   30ض ،19-الحمـ
ودعم الفـئات الضــــــــــــــايفـة وال عــــــــــــــة في   19-م ولعالن الرـياض ”نحو التعـافي من كوفـيد2021الـثاني/نوفم ر  

االجتما ية والمجالس الوزارية العربية المتخصــــــصــــــة  األوبئة واألزماتض الصـــــــادر عن مؤتمر وزراء العـــــــؤون 
 م. 2021كانون األول/ديةم ر  22المعيية  القااعات االجتما ية ،

وبحةــــب الترتيب األ جدي للدول، تحدث ممثلون وممثالت عن كل من المملكة األردنية ال اشــــمية،  - 14
رية الج ائرية الديمقراطية العـــع ية، والجم ورية ودولة ابمارات العربية المتحدة، والجم ورية التونةـــية، والجم و 

العربية الةــــــورية، وجم ورية الةــــــودان، وجم ورية العراق، ومــــــلاية عتمان، ودولة قار، والجم ورية الل يانية، 
 وجم ورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجم ورية الموريتانية، والجم ورية اليميية.  

 
 العامةالجلسات   -  باء 

 من ألداخ التيمية المةتدامة: التعليم الجيد   4امتعراض ال دخ    – الجلةة األولى    
أدارت الجلةــــــــــة الةــــــــــيدة كرمة الحةــــــــــن، األمــــــــــتاذة في تقييم ويياس علم اليفس التربوي، الجامعة   - 15

، األردن؛ والةيدة األمريسية في بيروت. وشار  في ا كل من الةيد صدام ميالة، المدير التيفيذي لـــــ ”أنا أتعلمض
أليسةــــا جويس، مديرة التحول الرقمي والم ارات ألوروبا والعــــرق األومــــي وأفريويا في مايسرومــــوفت؛ والةــــيدة 
نوال شــــــــــل ي، مديرة مرك  تاوير الميال  والمواد التعليمية، مصــــــــــر؛ والةــــــــــيدة لياء عمر، مديرة إدارة الدعم 

 ابنةانية، المملكة العربية الةعودية. المجتمعي في مرك  الملك ملمان لوغاثة واألعمال

وتياولت الجلةــــــة أمثلة على الم ادرات الم تكرة التي قام ب ا أصــــــحاق المصــــــلحة من مجتم  مدني  - 16
وقاــا  خــاا لتوفير برام  وآليــات تعليم تــ خــذ في االعت ــار االحتيــاجــات المحليــة واحتيــاجــات الفئــات األلثر 

التكيولوجية التي وــــــــميت امــــــــتمرار العملية التعليمية خالل األزمة عروــــــــة للمخاطر، إوــــــــافة إلى األدوات 
 الصحية. 

لما ألدت الجلةة على ألمية العرالة م  الحسومة وغيرلا من الج ات في تاوير الميال  التعليمية   - 17
 موات.الوطيية، وكذلك العرالة في ما بين بلدان المياقة في م ادرات التعليم التي تةت دخ ال لدان األقل ن 

 
 من ألداخ التيمية المةتدامة: المةاواة بين الجيةين   5امتعراض ال دخ    – الجلةة الثانية    

أدارت الجلةـة الةـيدة رشـا قيديل، مذيعة ومقدمة برام  أولى في ”بي بي مـيض. وشـار  في ا كل من  - 18
 صــــيرةم، مصــــر؛ والةــــيدة الةــــيد ماجد عثمان، الرئيس التيفيذي ومدير المرك  المصــــري ل حوث الرأي العام ،

نيسول أريان مرك ي، رئيةــة برام  الجودة والتحول االمــتراتيجي للعــرق األومــي وأفريويا، نوكيا؛ والةــيد محمد 
الياجي، أمــتاذ جامعي في مع د الحةــن الثاني لل راعة، المغرق؛ والةــيدة ع ود عياية، مديرة عامة في وحدة  

 ي، دولة فلةاين.التخايي والةيامات في وزارة الحسم المحل

وألقت الجلةــــة الضــــوء على االعت ارات االجتما ية التي تؤثر على معــــاركة المرأة في مــــوق العمل  - 19
ــركات من  ــات حول ابجراءات الفعلية التي قامت ب ا شــــــ ــميت نقاشــــــ وفرا الترقي وتكافؤ األجور. كما تضــــــ
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م م  احتياجات اليةــــــــــاء العامالت، وذلك القاا  الخاا في تعديل أنظمت ا وقوانيي ا وعروض التعاقد لتتالء
 ب دخ تحةين نة ة معاركة اليةاء في القوي العاملة وفي مياصب اتخاذ القرار. 

لما ألدت الجلةــــــــــــــة على ألمية انخرا  اليةــــــــــــــاء في قااعات معيية كالقاا  التكيولوجي، وألمية  - 20
ــاركت  ــاد األزرق لياحية تع ي  معـ ــين فروخ عمل المرأة في االقتصـ ــوت ا من خالل التيظيمات تحةـ  ا ورف  صـ

الم يية ل ذا القاا . وتياولت الجلةـــــــة أيضـــــــات االعت ارات الرئيةـــــــية للتخايي الحضـــــــري المراعي الحتياجات  
 الفتيات واليةاء،  من في ن العامالت وك يرات الةن وذوات ابعاقة. 

 
ــاق  وزارتا التخايي والمال   - الحوار الرني  المةـــــــتوي   – الجلةـــــــة الثالثة    ية في حوار: نحو الم يد من االتةـــــ

 بعادة ال ياء على نحو أفضل وتحقيق ألداخ التيمية المةتدامة 

ــيد  - 21 ــيره الةـ ــسوا، وتولى تيةـ ــتي، األميية التيفيذية لومـ ــيدة روال دشـ ــتوي الةـ ــت الحوار الرني  المةـ ترأمـ
ــيدوق اليقد الدولي والم عوث الخا ا ل مم المتحدة المعيي بتمويل  محمود محيي الدين، المدير التيفيذي لصـــــــ

. وامــــتضــــافت جلةــــة الحوار كل من الةــــيدة أميية محمد، نائ ة األمين العام ل مم المتحدة؛ 2030خاة عام  
والةـــــــــــــــيد محمـد مــــــــــــــليمـان الجـامــــــــــــــر، رئيس ال ـيك ابمــــــــــــــالمي للتيمـية ورئيس مجلس إدارة مجموعـة ال ـيك 

 للتيمية.   ابمالمي

وشـار  في الحوار الةـيد مروان الرفاعي، أمين عام وزارة التخايي والتعاون الدولي، األردن؛ والةـيد  - 22
، تونس؛ والةـــيدة طيا مـــامي، نائ ة وزير المالية، (GI4T)حسيم بن حمودة، رئيس المع د العالمي لالنتقال 

ــيدة ــف الخليل، وزير المالية، ل يان؛ ومعالي الةــــــ ــيد يومــــــ ــعيد، وزيرة التخايي   العراق؛ ومعالي الةــــــ لالة الةــــــ
 والتيمية االقتصادية، مصر؛ ومعالي الةيد واعد ع دهللا  اذيب، وزير التخايي والتعاون الدولي، اليمن.  

ورك ت المداخالت على ألمية التمامــــــــك والتيةــــــــيق على مةــــــــتوي الحسومة   لمل ا لتحقيق ألداخ  - 23
ــتدامة ولعادة ال ياء على أثر جائح ــ ب 19-ة كوفيدالتيمية المةـ ــتجدة  ةـ ، وكذلك في فل األزمة العالمية المةـ

األوكرانية. وأواء اليقاش على التحديات التي تارح ا لذه األزمات المتعددة، وأبرزلا تلك  - الحرق الرومية
لى المتعلقة  اللقاأ، والفجوات الرقمية، وزيادة انعدام األمن الغذائي، وارتفا  أمــــــعار الوقود، وتعــــــديد القيود ع

الوصـــــــــول إلى التمويل. كما تياولت المداخالت الفرا التي أتاحت ا الجائحة، مثل توجه الحسومات لتومـــــــــي  
 برام  الحماية االجتما ية، والرقمية، واالمتدامة، وابصالحات ال يسلية. 

لـذلـك، لفـت المتحـدثون إلى إطـار التموـيل الوطيي المتكـامـل بوصــــــــــــــفـه أداة م مـة لـدعم تيفـيذ خاي   - 24
التيمية وتمويل ألداخ التيمية المةـتدامة. وألدوا على وـرورة انتقال الدول العربية من موازنات الظلا الخاصة  
ــتدامة. كما تياولت  ــتدامة إلى اعتماد موازنات عامة موجا ة لتحقيق ألداخ التيمية المةــــــ   لداخ التيمية المةــــــ

لدولية وفي ما بيي ا،  ةـــــــــت تل مي ا تع ي   الجلةـــــــــة الحاجة إلى م يد من التيةـــــــــيق م  المؤمـــــــــةـــــــــات المالية ا
 العرالات، وتوزي  المةؤوليات، والتمويل المختلي، والحلول المعتركة. 

 
 مياقعة مواوياية  ع ن ج ود أصحاق المصلحة المتعددين لتحقيق التعافي األخضر   – الجلةة الرا عة    

ر الجلةـة الةـيد جمال الصـغير، أمـتاذ في مع د   - 25 درامـة التيمية الدولية في جامعة مالجيل  سيدا. يةـا
وشـار  في اليقاش كل من الةـيدة شـدي العـريا، قائدة أولويات االمـتثمار في وحدة ابنجاز الحسومي التا عة 
لرئامـة الوزراء، األردن؛ والةـيد مـليم روحانا، رئيس برنام  التيمية المةـتدامة للمعـرق، ال يك الدولي؛ والةـيدة 

ــات   ي، زميل  اح  في التحول في مجال الااقة والااقة الك ربائية  مرك  الملك ع دنورا ميصــــــور  هللا للدرامــــ
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وال حوث ال ترولية ،لا ةـــار م، المملكة العربية الةـــعودية؛ والةـــيدة لاجر الخمليعـــي، ميةـــقة ال حر المتومـــي 
 يك ابمـالمي للتيمية؛ والةـيد ،لربونم؛ والةـيد رامي أحمد، الم عوث الخاا أللداخ التيمية المةـتدامة في ال

 أحمد علي عتيقة، المةتعار التيفيذي للعركة العربية لالمتثمارات ال ترولية ،أبيسورقم.  

ورك  اليقاش على كيمية دم  ال يية التحتية في طرائق التحول الخضــراء، وتصــميم تدخالت للعمال  - 26
ويات التحول في مجال الااقة للمؤمـةـات المالية والمؤمـةـات والمجتمعات المتضـررة من الكوارث، وتحديد أول

العربية. وتم تحليل العرض والالب على األدوات المالية الخضــراء في المياقة العربية، وتةــليي الضــوء على 
ف ور أدوات تمويل م تكرة، مثل آليات م ادلة الدين  حماية الا يعة، والةـــــــــيدات الخضـــــــــراء، والقروض ذات  

 العالمات الخضراء. 
 

 مياقعة مواوياية  ع ن التعافي في ال لدان العربية األقل نموات   – الجلةة الخامةة    
ر الجلةــــة معالي الةــــيد ناصــــر يامــــين، وزير ال يئة، ل يان. وشــــار  في ا كلا من معالي الةــــيدة   - 27 يةــــا

زير التخايي  آمال صــالس مــعد، وزيرة التجارة والتموين المسلافة، الةــودان؛ والةــيد محمد الحاوري، مةــتعــار و 
والتعاون الدولي لقاا  الدرامـــــــــــات والتوقعات االقتصـــــــــــادية، اليمن؛ والةـــــــــــيد ع د الرحمن دداي، المدير العام 
المةــــاعد المــــتراتيجيات ومــــيامــــات التيمية بوزارة العــــؤون االقتصــــادية وتريية القااعات ابنتاجية، موريتانيا؛  

 لتخايي، الصومال. والةيد مومى محمد عثمان، مدير التخايي في وزارة ا

وتمثلت الج ات المانحة وبرام  المةـــــــــاعدة  الةـــــــــيدة ندي الدومـــــــــري، مديرة ابدارة العامة لوعالم  - 28
واالتصـال االمـتراتيجي في ال رنام  الةـعودي للتيمية ولعادة ابعمار في اليمن؛ والةـيد ع د هللا العـي  مـيديا، 

ماء االقتصادي واالجتماعي؛ والةيد ع دهللا المصي يس، نائب المةتعار االقتصادي لدي الصيدوق العربي لون 
ــيد غازي الماو ،   ــادية العربية؛ والةــ ــيدوق الكويتي للتيمية االقتصــ مدير إدارة العمليات للدول العربية في الصــ
 اح  أول  الصـــــــــيدوق الكويتي للتيمية االقتصـــــــــادية العربية؛ والةـــــــــيدة رووـــــــــة اليايمي، مديرة العـــــــــرالات  

 يجية في صيدوق قار للتيمية.االمترات 

وتياولت الجلةـــــــــة مف وم المقاربة الثالثية التي تدم  بين العمل ابنةـــــــــاني والتيمية والةـــــــــالم. وألاد  - 29
المعــــــــــــاركون والمعــــــــــــاركات على ألمية لذه المقاربة في تع ي  شــــــــــــر ية الحسومات وبياء م يعة المجتمعات، 

معــــــــــــــسلـة الجو  مثالت، وذلـك عن طريق الويـام بتحليـل بييوي  وعروــــــــــــــوا تجـارب م في تا يق ـا عمليـات لمعـالجـة  
 لل عاشة، وتحديد األولويات  عسل تعاركي، والتخايي المتعدد الةيوات. 

وتخلل الجلةـــة عرض ألمثلة على ا ليات المؤمـــةـــية التي تضـــمن التيةـــيق على كافة المةـــتويات،  - 30
ن ال يئات الحسومية والج ات المانحة من العمل    عــسل جماعي ومن تخصــيم الموارد العــحيحة  عــسل  وتمسا

فعـاال يوازن بين االحتـياجـات ا نـية واالحتـياجـات التيموـية الاويـلة األجـل. كمـا جري الـتداول في أنمـا  التموـيل 
ــقة ومتكاملة وزيادة مرونت ا   ــيع ا  اريقة ميةــــــ المعتم دة من ق  ل الج ات المانحة، م  الت ليد على ألمية تومــــــ

 ا م  األولويات الوطيية الاويلة األجل ولم ام ا في بياء قدرات المؤمةات الوطيية.وومان تاا ق 
 

 من ألداخ التيمية المةتدامة: الحياة تحت الماء   14امتعراض ال دخ    – الجلةة الةادمة    
ــة   - 31 رت لذه الجلةـــــــة معالي الةـــــــيدة ليلى إمـــــــسيدر، وزيرة ال يئة الةـــــــا قة في مصـــــــر ومؤمـــــــةـــــ ي ةـــــــَّ

CID Consulting  وتحدث في ا كل من الةـيدة ماجدة معروخ، مديرة الوكالة الوطيية لتيمية تربية األحياء .
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ض؛ والةــــــــــــيد عماد 2000ا  ال حرية، المغرق؛ والةــــــــــــيدة ندوة الي ، المديرة التيفيذية، الميظمة األللية ”موريتاني 
 معود، أمتاذ في العلوم المائية، الجامعة األمريسية في بيروت. 

ورك ت المياقعـات على االمـتراتيجيات المحتملة لتحقيق إدارة شـفافة وشـاملة لمصـايد األمـما  ولدارة   - 32
مية االقتصـــادية. وشـــملت  مةـــتدامة للموارد المعـــتركة، ولمةـــالمة تربية األحياء المائية في األمن الغذائي والتي 

ــة  علوم  ــتيسية، والحاجة إلى تمويل ال حوث الخاصــــ ــوعات التي تم تياول ا حلوالت بدارة اليفايات ال المــــ المووــــ
ال حار لتع ي  إدارة المحياات ووــــــــمان معــــــــاركة المياقة في الفوائد االقتصــــــــادية لاللتعــــــــافات الجديدة في  

 المجال.  لذا
 

 من ألداخ التيمية المةتدامة: الحياة في ال را   15ال دخ    امتعراض   – الجلةة الةا عة    
أدار لذه الجلةـة الةـيد مصـافى فودة، مةـتعـار وزيرة ال يئة والتيو  ال يولوجي، مصـر. وشـار  في  - 33

اليقاش كل من الةـــــيدة صـــــليحة فرطاس، مديرة مسافحة التصـــــحر والةـــــد األخضـــــر، الج ائر؛ والةـــــيد حةـــــن  
دارة األرصــاد الجوية في ابدارة العامة للايران المدني، الكويت؛ والةــيد ن ار لاني، الدشــتي، مراقب الميال   

مدير عام محمية أرز العــوخ، ل يان؛ والةــيدة ماريا مــيلين، رئيةــة التعاون ابنمائي ابقليمي للعــرق األومــي  
 وشمال أفريويا في الوكالة الةويدية للتعاون ابنمائي الدولي ،ميدام.  

لت المداخالت طرق مسافحة التصــــــــــــحر وتدلور األراوــــــــــــي من خالل م ادرات االمــــــــــــتعادة، وتياو  - 34
ــاليب اليت ت   ــرورة التعاون الدولي للتغلب على التحديات ال يئية العابرة للحدود. كما رك  اليقاش على أمــــــ ووــــــ

ال يئية المحياة،    العــــاملة بدارة األراوــــي التي توازن بين احتياجات المةــــتوطيات ال عــــرية واحتياجات اليتظتم
،  2030 والروا ي الوثيقة بين ال دخ الخامس ععر من ألداخ التيمية المةتدامة واأللداخ األخري لخاة عام

  ما في ذلك القضاء على الفقر والجو  وتع ي  المةاواة بين الجيةين.
 

ــة الثامية    ــلحة المتعددين في ييادة  – الجلةـ ــحاق المصـ ــ ن ج ود أصـ ــياية  عـ ــة مواوـ التحوال الرقمي  مياقعـ
 من أجل تحقيق التعافي المةتدام 

رت لذه الجلةــــــة الةــــــيدة نرمين الةــــــعدني، نائ ة الرئيس ابقليمية للعــــــرق األومــــــي في جماية   - 35 ي ةــــــَّ
ابنترنت. وشــــــار  في ا كل من معالي الةــــــيد إمــــــحق مــــــدر، وزير االتصــــــاالت وتكيولوجيا المعلومات، دولة  

ئيس مياقة العـرق األومـي وشـمال أفريويا في را اة معـغلي ال واتف اليقالة فلةـاين؛ والةـيد جواد   امـي، ر 
(GSMA)  ؛ والةيد فادي مسي، مؤمسNudge Lebanon ل يان؛ والةيدة رشا طيااوي، مديرة إدارة دعم ،

ــيد محمد بن عمر، المدير العام  ــر؛ والةـــــــــ ريادة األعمال في مرك  اببدا  التكيولوجي وريادة األعمال، مصـــــــــ
 مة العربية لتكيولوجيات االتصال والمعلومات، تونس.للميظ

ولدفت الجلةــــة إلى تحديد خيارات مــــيامــــاتية ملمومــــة للمياقة العربية لدف  التحول الرقمي وــــمن  - 36
ــتدام من جائحة كورونا. وألقت اليقاشــــــــات الضــــــــوء على الج ود والم ادرات الميفاذة خالل   إطار التعافي المةــــــ

ــال، وبالتالي  ــ سة ابنترنت وخدمات االتصـــــ ــتيعاق الالب المت ايد على شـــــ ــتمرارية الجائحة المـــــ ــمان امـــــ لضـــــ
األعمـال والتعليم وغيرلا من القاـاعات. وتـياولت الجلةــــــــــــــة الفرا االمــــــــــــــتثـيائـية التي أتاحت ـا الجـائحـة لرواد 

 األعمال في المجاالت التكيولوجية، والمتال ات التيظيمية لتع ي  نمو العركات الياشئة في لذا المجال. 

ــلحة من - 37 ــحاق المصــــ ــة ميظور مختلف أصــــ الحسومات، والقاا  الخاا، والمجتم   وجمعت الجلةــــ
والتكامل بيي ا   ألمية العــــرالة بين لذه األطراخ محليات  المدني، ودور الميظمات ابقليمية. وألقت الضــــوء على
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ــات الرييمة وت ادل ال يانات مجال في إقليميات، وتحديدات  ــائية، تاوير الميصــــ وتاوير  الك يرة والمفتوحة وابحصــــ
ــارة إلى القيود التي تعاني مي ا دولةا األنظمة واألدوات فلةـــــــــاين   لرامية إلى حماية المةـــــــــتخدم. وتمت ابشـــــــ

 ة ب االحتالل، ال ميما في قاا  غ ة. ودعا المعاركون   4Gأو   3G امتخدام ش سة وتحول دون التوما  في
بنترنت، لما في  وا وشـ سات ال يى التحتية األخري لالتصـاالت الموبايل والمعـاركات إلى تحرير امـتخدام شـ سة

  .الوطيي ولالقتصاد ذلك من فائدة للمةتخدم

 
مياقعـة مواوـياية  عـ ن مـالمـل ابمداد ابقليمية الموج ة نحو الصـحة للمةـاعدة على   – الجلةـة التامـعة    

 التعافي وتع ي  االمتعداد لمواج ة الصدمات في المةتق ل 
 United Nations Globalابدارة في أدار لذه الجلةــــة الةــــيد مــــامر المدلون، عضــــو مجلس   - 38

Compact Jordan    ومدير شــركة محالاة، األردن. وشــار  في ا كل من الةــيد جميل أبو العييين، المعــرخ
العام على ابدارة العامة للاوارئ والكوارث واليقل الا ي في وزارة الصــحة، المملكة العربية الةــعودية؛ والةــيد 

األمريسية في بيروت؛ شــادي صــالس، مدير مع د الصــحة العالمية وال رنيةــور في اليتظتم الصــحية في الجامعة 
والةــــيد نائل الحةــــامي، المدير العام لغرفة صــــياعة عمَّان، األردن؛ والةــــيد عمر نجم، مدير مستب العــــؤون 

 التيفيذية في دائرة الصحة، ابمارات العربية المتحدة.

ــية في الدول ولدفت الجلةــــــــة إلى تحليل ت ايد ابنتاج المحلي للميتجات والمعدات الا ية  - 39 ــامــــــ األمــــــ
والج ود الم ذولة لمواج ة اوـــــــــارا ات مـــــــــلةـــــــــلة ابمداد  19-العربية امـــــــــتجا ةت الرتفا  الالب خالل كوفيد

 الصحية  طية االمتجا ة لمتال ات الفئات األلثر حاجة وومان ابمداد العادل.

لالمـــــتعداد لمواج ة  وألقت اليقاشـــــات الضـــــوء على الخاي وا ليات وال يسليات المؤمـــــةـــــية الالزمة  - 40
ــية، وزيادة   ــامـــ ــتل مات الا ية األمـــ ــت لكات والمةـــ األزمات الصـــــحية، خاصـــــة في ما يرت ي بت مين كفاية المةـــ
ــدر واحد ل ا. كما ألدت على ألمية جم  ومعالجة ال يانات لتت   حالة   مخ ون ا، وتفادي االعتماد على مصـــــــ

مـــــــتي ا  التغيارات في ا عيد نعـــــــوء األزمات. مـــــــالمـــــــل ابمداد الصـــــــحية، وامـــــــتخدام اليماذج ابحصـــــــائية ال
أوــــــــاءت الجلةــــــــة على الدور ال ام الذي قام  ه القاا  الخاا في زيادة ابنتاج المحلي وتحويل إنتاج  لما

 عإل المصــان  والتيةــيق م  الج ات الحسومية للحفاظ على امــتمرار كافة حلقات مــلةــلة ابمداد والوصــول 
ــسل ــور الكلفة. وألد اليقاش على ألمية التحالفات ابقليمية في    إلى جمي  فئات المجتم ،  عـــــــــ متكافي وميةـــــــــ

ــال لقاأ كوفيد ــاو وآمن،  19-االمـــتجا ة للتحديات في مـــالمـــل ابمداد،  ما في ا إيصـ إلى الجمي   عـــسل متةـ
  ما في ذلك ال لدان األقل نموات. 

 
 الل التعافي مياقعة مواوياية  ع ن الدم  االجتماعي من خ   – الجلةة العاشرة    

ــتاذة معـــاركة  مرك  ال حوث االجتما ية في الجامعة   - 41 ــلقامي، أمـ ــيدة لانيا شـ رت لذه الجلةـــة الةـ ي ةـــَّ
األمريسية  القالرة. وشار  في اليقاش كل من معالي الةيدة نيفين الو اج، وزيرة التضامن االجتماعي، مصر؛ 

ــؤو  ــار وزيرة تيمية المجتم  للعـ ــتعـ ــي ، مةـ ــين العـ ــيد حةـ ــيد والةـ ن االجتما ية، ابمارات العربية المتحدة؛ والةـ
صـالس المعـاي ة، مةـاعد مدير مديرية الةـيامـات واالمـتراتيجيات في وزارة التيمية االجتما ية، األردن؛ والةـيد 
ع د الولاق  المدني، مدير التخايي والموارد المالية في وزارة الصـحة والحماية االجتما ية، المغرق؛ والةـيدة 

الصــــياد، مديرة صــــيدوق الرعاية االجتما ية، وعضــــو اللجية االمــــتعــــارية للحماية االجتما ية، اليمن. نجالء 
ــادية المةــــحية في   ــتاذ علم االجتما  ومدير مع د ال حوث االجتما ية واالقتصــ ــيدة كلثم الغانم، أمــ وعلقت الةــ
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لافة  ابدارة العامة لوحصـاء  جامعة قار، على المداخالت. كما شـاركت في الحوار الةـيدة م ا م ريوي، المس
 والتحليل والتخايي االمتراتيجي في وزارة العؤون االجتما ية، تونس. 

ــي  تغاية برام  الحماية االجتما ية وتمويل ا   - 42 ــت تل التي اعتمدت ا الدول في تومــ ــة الةــ وتياولت الجلةــ
د التقييات وا ليات الحديثة  ، من خالل رف  الموازنات المخصـــــــــــصـــــــــــة لل رام  واعتما19-خالل جائحة كوفيد

ــ لة كال ااقات   ــتفيدين  ارق عملية ومـــــ ــال المعونات اليقدية إلى المةـــــ ــ يل توفير التمويل الالزم، وليصـــــ لتةـــــ
 المالية والمحفظة ابلكترونية والتحويالت الم اشرة. 

ة ب رام   لما رك  اليقاش على التحديات المتمثلة  ضــــعف التيةــــيق بين المؤمــــةــــات الوطيية المعيي  - 43
الحماية والميظمات ابقليمية والدولية، وعلى ألمية بياء قواعد دييقة ومحدثة ومفصــــــــــلة لل يانات يمسن الركون  

 إلي ا لتحديد الفئات األلثر حاجة للمعونة.
 

ــ اق في المياقة العربية  عــــــــــــــ ن تقرير األمين العام   - الجلةــــــــــــــة الحادية ععــــــــــــــرة    حوار خاا م  العــــــــــــ
 يا المعتركةض المتحدة ”خات ل مم 

أدارت لذه الجلةــــة الةــــيدة مروة الخيرو، خ يرة امــــتعــــارية في التيمية الدولية ومةــــتعــــارة في مجال   - 44
تيمية العــــ اق. وشــــار  في ا كل من الةــــيدة أمــــماء روا حية، زميلة إقليمية لمياقة العــــرق األومــــي وشــــمال  

؛ والةـــــــــــــيد أحمد  الي، رئيس إدارة موارد المياه الةـــــــــــــاحية في وزارة المياه والري، GirlUpأفريويا في حركة  
ــة التيفيذية لعــــركة  ةــــة والرئيةــ ــ  ــ ارو، المؤمــ ــيدة آالء شــ ــيد إمــــماعيل WonderEdاألردن؛ والةــ ، ل يان؛ والةــ

الجا ،  فارجية، المدير التيفيذي األصـــغر في مؤمـــةـــة محمد الةـــادس لحماية ال يئة، المغرق؛ والةـــيدة روان
أخصـــــائية في ومـــــائل التواصـــــل االجتماعي وميةـــــقة ابعالم والعالقات العامة في مؤمـــــةـــــة صـــــيا  الحياة، 
ــعودية؛   ــركة ألوا  اور، المملكة العربية الةـــ ــاري  في شـــ ــارة الحارثي، مديرة تاوير المعـــ ــيدة مـــ ــودان؛ والةـــ الةـــ

تمارا الاي ي، محامية من دولة   والةــــــــــــيدة آية الدقدوق، طال ة طب في جامعة الميةــــــــــــتير، تونس؛ والةــــــــــــيدة
فلةـــــاين. كما تخلل الجلةـــــة كلمة مةـــــجلة للةـــــيدة جاياثما ويسرامانايالي، م عوثة األمين العام ل مم المتحدة 

 ألمانيا. المعيية  الع اق. وكان ويا الحوار الةيد جعفر ع د الكريم، صحفي في دويتعه فيله، إذاعة صوت

ــ اق عن تجا - 45 ــية والعوامل التي دفعت م إلى اختيار مجال عمل م،  وبعد أن تحدث العــــ ــخصــــ رب م العــــ
تياول المعـاركون في الجلةـة ألم التحوالت التي ييعـدلا العـ اق، وناقعـوا األولويات التي يي غي التركي  علي ا  
والحلول والعـــــرالات المالوبة لتحويق ا. وشـــــملت اليقاشـــــات ألمية تاوير آليات لضـــــمان إشـــــرا  العـــــ اق في  

صي  القرار، واالمتثمار في االقتصاد األخضر والتاور التكيولوجي بتاحة فرا عمل الئقة للع اق،   عملية
وابتكار الحلول للتخميا من آثار تغيار الميال والتكياا معه، ومقاربة التعليم من ميظور قانوني وحقوقي ألثر 

وتيمية الم ارات، وتع ي  المواطية والمةـاواة شـمولية، واالمـتثمار في أنظمة التعليم التي تعـج  التفكير اليقدي  
بين الجيةين، وغيرلا من القضايا المحورية. وألدوا على ألمية توفار ابرادة الةيامية، والعمل من أجل إحقاق  

 الةالم واألمن في دول المياقة، وبياء القدرات، واالمتثمار في ال يى التحتية التي تدعم مةار التيمية.
  

 ات المت صصةالجلس -  جيم 
عتقدت خالل الميتدي اثيتا ععـــرة جلةـــة متخصـــصـــة تياولت  عـــسل معماق  عإل األلداخ واأل عاد  - 46

 التيموية اناالقات من عيوان الميتدي وألدافه. وفي ما يلي ملخم عن مياقعات لذه الجلةات.
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ــصـــــــــــــــة األولى: عقـد األمم المتحـدة بصــــــــــــــالأ اليتظتم ابيسولوجيـة    مـا معيى ذلـك   - الجلةـــــــــــــــة المتخصــــــــــــ
 العربية   للمياقة 

ــيل  - 47 ــيدة أمــ ــة الةــ ــار  في ا كل من اأدارت الجلةــ ــاري ، ميظمة ج د، األردن. وشــ لمخيمر، مديرة معــ
الةـــيد خليل ع د الحميد أبو عميفة، خ ير الغا ات وال يئة في مستب إقليم المعـــرق العربي في الميظمة العربية 

إبرابيم آدم الدخيري، مدير عام الميظمة العربية للتيمية ال را ية؛ والةــيد للتيمية ال را ية، ممثالت معالي الةــيد 
نصــر الدين الع يد، المدير العام لميظمة المرك  العربي لدرامــات المياطق الجافة واألراوــي القاحلة ”ألةــادض،  

ــيد الم ــيدة مايا نعمة، مديرة جماية التحري ، ل يان؛ والةــ ــورية؛ والةــ ــرفاوي، الجم ورية العربية الةــ صــــافى وــ
 مةتعار دولي مةتقل، المراعي، الموارد الا ياية وال يئة، المغرق.

ومـلات الجلةـة الضـوء على وـرورة رف  مةـتوي الوعي   لمية اليتظتم ال يئية الصـحية  اليةـ ة لةـت تل   - 48
جراء للي وض الاي  في المياقة العربية، وعلى التكاليا التي مـــــــتتك دلا المياقة ومـــــــسان ا ما لم يتتخذ أي إ

ألداخ عقد األمم المتحدة المتعادة اليتظتم ابيسولوجية وما يعيي ذلك  الية ة للمياقة    تياولت الجلةة ب ا. كما
ــتراتيجيات طويلة األجل للتعامل م  الت ديدات  ــات وامــــ ــيامــــ ــ  خاة عمل واعتماد مــــ العربية، ووــــــرورة ووــــ

اقة. كما  حثت الجلةـة في توقعات ال لدان  عـ ن الدور الخايرة التي تعروـت ل ا اليتظتم ابيسولوجية في المي 
الويــادي الــذي يمسي ــا الويــام  ــه في تع ئــة جمي  أصــــــــــــــحــاق المصــــــــــــــلحــة المعييين لمي  ووقف تــدلور اليتظتم  

 ابيسولوجية وعسس مةاره على المةتويين الوطيي وابقليمي.
 

االجتماعي: نحو جعل المي انيات ألثر كفاءة وفعالية لتحقيق الجلةـــة المتخصـــصـــة الثانية: مرصـــد ابنفاق   
 ألداخ التيمية المةتدامة 

ر لذه الجلةـــــة الخاصـــــة الةـــــيد إبرابيم ال دوي، العضـــــو الميتدق لميتدي ال حوث االقتصـــــادية.  - 49 ي ةـــــَّ
ي الةــــيدة وشــــار  في اليقاش كل من معالي الةــــيدة نيفين الو اج، وزيرة التضــــامن االجتماعي، مصــــر؛ ومعال

مــــــ ام اليمةــــــية، وزيرة المالية، تونس؛ والةــــــيد مالر حماد جولان نائب وزير التخايي، العراق؛ والةــــــيد ع د 
ــيد ماركوس لوي، رئيس فريق أ حاث العـــــــرق األومـــــــي   ــ لي، أمين عام وزارة المالية، األردن؛ والةـــــ الحسيم شـــــ

ــيد زياد ع ــمال أفريويا التا   لمع د التيمية األلماني؛ والةـــــ ــ سة الميظمات  وشـــــ ــمد، المدير التيفيذي لعـــــ  د الصـــــ
 العربية غير الحسومية للتيمية.

ــتدام من جائحة كوفيد - 50 ــامل والمةـ ــدد اليقاش على أن الاريق إلى التعافي العـ ــمل فقي   19-وشـ ال يعـ
لجمي  زيادة ابنفاق، بل أيضــــات جعله ألثر كفاءة، ولو ما يعــــسل أولوية رئيةــــية بدارة ابنفاق العام. وشــــدد ا

ــاخ وكفاءة وفعالية ال ي ال يمثل تحديات ك يرات للعديد من الحسومات في   ــت داخ المي انيات   نصـــــــــ على أن امـــــــــ
المياقة العربية  ةــ ب وــعف آليات مراي ة الجودة، والثغرات في إدارة المالية العامة، واالفتقار إلى أداة فعالة  

  لدعم ابنفاق االجتماعي وتحليل االمتدامة المالية.

م بوصــفه أداة مفيدة بعالم صــانعي القرار  SEMوامــتعروــت الجلةــة مرصــد ابنفاق االجتماعي ، - 51
ــسوا وبرنام  األمم  ــية للتقرير الم م  إطالقه قري ات من ق  ل ابمـــ ــيات الرئيةـــ ــو  واليتائ  والتوصـــ ــ ن المووـــ  عـــ

بيـة: نحو جعـل المي انيـات العـامـة المتحـدة ابنمـائي واليونيةــــــــــــــف حول ”مراي ـة ابنفـاق االجتمـاعي للـدول العر 
 ألثر إنصافات وكفاءة وفعالية في تحقيق ألداخ التيمية المةتدامةض. 
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 الجلةة المتخصصة الثالثة: األعراخ االجتما ية والعيف القائم على نو  الجيس   
ــحانية في قياة فرانس   - 52 ــار، صــــ ــلون نصــــ ــيدة ميةــــ ــة الةــــ . وتحدث في ا كل من 24أدارت لذه الجلةــــ

ــيدة لييا أبو ح يب، مديرة مع د األصــــــــفري للمجتم  المدني والمواطية في الجامعة األمريسية في بيروت؛  ال ةــــــ
والةـــــيدة إنصـــــاخ فتس هللا، مفتعـــــة تربوية في وزارة التربية والتعليم، تونس؛ والةـــــيدة مروة شـــــرخ الدين، ك يرة 

ي ميظمة كفى للعيف واالمـــتغالل، مةـــتعـــاري ميظمة مةـــاواة العالمية؛ والةـــيد مجد غري ي، ميةـــق معـــرو  ف
 ل يان. كذلك، شاركت الةيدة إلييا  انوفا، الميةقة المويمة ل مم المتحدة في مصر، كمحاورة في لذه الجلةة.

وتياول المعـــــــاركون والمعـــــــاركات في اليقاش األعراخ االجتما ية وكيمية ت ثيرلا على العيف القائم  - 53
ه. كما  حثوا في دور لذه األعراخ في تعـسيل ا راء والةـلوكيات المتعلقة على اليو  االجتماعي  جمي  أشـسال

قوا إلى التحديات التي تعيق إحداث تغيير إيجابي في لذا العـــــــــ ن، والةـــــــــيامــــــــات    العيف وـــــــــد المرأة. وتارَّ
 وابجراءات الالزمة لتحقيق التقدم وحماية اليةاء والفتيات من العيف. 

ونس في تع ي  األعراخ االجتما ية ابيجابية من خالل الميال  التعليمية،  وتياولت الجلةة تجربة ت  - 54
 ما في ذلك من خالل التربية الجيةـية العـاملة، والتربية على حقوق ابنةـان. وتخلل الجلةـة عرض لقصـم  
اليجــاأ التي حققت ــا ميظمــات المجتم  المــدني والتحــديــات التي تواج  ــا في عمل ــا على إحــداث تغيير في  

 عراخ االجتما ية، والدور الذي يمسن أن يؤديه الع اق في لذا الصدد.األ
 

ــ اق الذين ييتقلون من مرحلة التعلام إلى العمل    الجلةـــــة المتخصـــــصـــــة الرا عة: التحديات والفرا أمام العـــ
 الالئق في المياقة العربية 

ارية العـ ابية لميظمة  أدار الجلةـة الةـيد أحمد خميةـي، ناشـي شـاق، وعضـو في المجموعة االمـتعـ  - 55
اليونيةــــف، األردن. وشــــاركت خالل ا مجموعة من العــــ اق العربي في إعداد وييادة وتيةــــير حوارات م  عدد 
من األخصــــائيين وأصــــحاق المصــــلحة في المياقة العربية. وشــــار  في الجلةــــة كل من الةــــيد نادر ي اني،  

 Legacy Social Developmentوالمدير التيفيذي لـ  ”االنتقال من التعلام إلى العملض   المؤلف الرائد لتقرير

Advisory ،؛ والةيدة لمى الياطور، رئيةة وحدة التيةيق التيموي، وزارة التعليم، األردن؛ والةيد غالي جوريو
والةــيدة مــمر ثوابتة، عضــو    رئيس المجموعة المغربية لميظمي معــاري  الريادة االجتما ية للعــ اق، المغرق؛

ــة فريق  ألاديمية القا ــيدة إيمانويل رور، رئيةــــ ــاق لالتحاد العربي ليقا ات العمال، دولة فلةــــــاين؛ والةــــ ئد العــــ
 الجوار األوروبي بوحدة العؤون الدولية في المفووية األوروبية. 

وأـتاحـت الجلةــــــــــــــة مي رات للميـاقعــــــــــــــة،  ويـادة العــــــــــــــ ـاق، بين مختلف الج ـات الفـاعلـة ،الحسومـات،  - 56
 االنتقال من التعلام إلى  التحديات المرت اة  لقاا  الخاا، والج ات المانحةم  عــــــ نوالميظمات العــــــ ابية، وا

العمل في المياقة العربية، خاصة في فل الصعوبات التي تواجه أمواق العمل في المياقة المتيعاق ال يادة 
 الةريعة في عدد الةسان الذين لم في من العمل. 

ونظر المعــــــــاركون والمعــــــــاركات في الجلةــــــــة في وــــــــرورة إصــــــــالأ نتظتم التعليم ،التعليم اليظامي  - 57
لتدريب الم ييم  اعت ار ذلك من أولويات المياقة؛ وفي وـــــــرورة تحةـــــــين نتائ  أنما  التعليم ل يادة فرا  وا

عمل العــ اق؛ وتاوير االمــتراتيجيات والةــيامــات الرامية إلى تع ي  إمسانية التوفيا بين العــ اق، ال مــيما 
لذين  قوا على مقاعد الدرامـة  التي أثرت  عـسل غير متيامـب على العـ اق ا 19-في فل ت عات جائحة كوفيد
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والذين انتقلوا إلى العمل أو العمل غير المةـــتقر. وامـــتيدت المياقعـــات إلى نتائ  درامـــة ميظمة العمل الدولية 
 واليونيةف  ع ن ”الع اق الذين انتقلوا من التعلام إلى العمل الالئق في مياقة العرق األومي وشمال أفريوياض.

 
ةة: كيا يمسن ل ج  ة العليا للرقا ة المالية والمحام ة العربية دعم التعافي من  الجلةة المتخصصة الخام   

 وتحقيق ألداخ التيمية المةتدامة في المياقة العربية    19- جائحة كوفيد 
أدار الجلةـــــــة الةـــــــيد كرم كرم، مةـــــــتعـــــــار إقليمي لعـــــــؤون الحوكمة في ابمـــــــسوا. وتحدث كل من  - 58

عام في الج از المرك ي للمحامـــ ات، مصـــر؛ والةـــيد صـــالس مومـــى مصـــلس، محمد أبو زيد، المدير ال الةـــيد
مـدير عـام ابدارة العـامـة للرقـاـ ة على الخـدمـات االجتمـا يـة والثقـانيـة في ديوان الرقـاـ ة المـاليـة وابدارـية، دوـلة  

ــانا شــــيرمــــات ــيدة أرشــ ــيا؛ والةــ ــام ورنا، رئيس ليئة التدقيق، إندونيةــ ــيد أغون  فيرمان مــ ، نائ ة فلةــــاين؛ والةــ
المدير العام بدارة الكفاءة الم يية ل ج  ة العليا للرقا ة في م ادرة ابنتومـــــاي للتيمية؛ والةـــــيد أمـــــامة الع ام، 
ــ ة،   ــيد عادل الصــــرعاوي، نائب الرئيس في ديوان المحامــ المدير العام ل يك تيمية المدن والقري، األردن؛ والةــ

قليمية للعــرق األومــي وشــمال أفريويا في ميظمة العــفانية الدولية. الكويت؛ والةــيدة كيدة حت ر، المةــتعــارة اب
 لذلك شار  الةيد أرنو بيرال، الميةق المويم ل مم المتحدة في تونس، كمحاور في لذه الجلةة.

ومــلات الجلةــة الضــوء على دور األج  ة العليا للرقا ة المالية والمحامــ ة في دعم معايير العــفانية   - 59
حقيق ألداخ التيمية المةــــــــتدامة. وناقعــــــــت العوامل والترتي ات المالوبة لدعم ا في أداء دورلا والمةــــــــاءلة وت 

 عـــــــــسل ألثر فعالية،  ما في ذلك من خالل تد يم العـــــــــرالات االمـــــــــتراتيجية بيي ا وبين الةـــــــــلاتين التيفيذية 
تجربة الج ازين ابندونيةــي  والتعــرياية، وميظمات المجتم  المدني، لتع ي  ت ثير تقارير التدقيق. وتمَّ عرض  

والفلةــــــــــــــاييي في لـذا الصــــــــــــــدد. كمـا تمَّ ال حـ  في فرا ييـام األج  ة العليـا للرقـاـ ة ـبدور أل ر في متـا عـة  
ــتعراض خاة عام  ــر من جائحة  2030وامــــــــ ، وابجراءات الالزمة لتمسيي ا من تحقيق تعاٍخ تحويلي وأخضــــــــ

 يسون محوره ابنةان وال ي مل أحدات. 19-لوفيد
 

 الجلةة المتخصصة الةادمة: المخاطر المياخية العابرة للحدود في المياقة العربية: اليت ت  والحلول   
ر لذه الجلةـة الةـيد طارق الخوري، الميةـق ابقليمي ل رنام  كفاءة الموارد وابنتاج واالمـت ال   - 60 يةـا

علي الدومــري، رئيس المع د الكويتي  المةــتدامين في مستب غرق آمــيا ل رنام  األمم المتحدة لل يئة؛ والةــيد 
لل ح  العلمي؛ والةــيد نديم فرج هللا، مدير برنام  التغيار المياخي وال يئة في مع د عصــام فارس في الجامعة  

 األمريسية في بيروت؛ والةيد يومف يومف، مدير العالقات الدولية في وزارة ال يئة في العراق. 

اليــاجمــة عن التغيار الميــاخي العــابر للحــدود في المياقــة العربيــة ورك  اليقــاش على ألم المخــاطر   - 61
،الحرائق، الجراد، العواصــف والكث ان الرملية، وغيرلام والت عات المترت ة عي ا على األمن والةــلم األللي. وتم 

ــتر  ــا تحٍد معــــ ــانات محليات فحةــــــب، بل لو أيضــــ على   ابجما  على أن التكياا م  التغيارات المياخية ليس شــــ
الصــــــــعيدين ابقليمي والعالمي، ويتالب التيةــــــــيق والتعاون بين كافة الدول العربية وكذلك م  الدول المجاورة  

 للمياقة وجمي  األطراخ والج ات األخري المعيية. 

وتم الت ليد على وــــــــــــــرورة ال دء  حلول عملية متكاملة للحد من مخاطر تغيار الميال، مثل نعــــــــــــــر  - 62
م اقتراأ بنعـــــاء الغااء الي اتي   وتومـــــي  الرقعة الخضـــــراء، مما يةـــــالم في الحد من العواصـــــف الرملية. وقتدا

اتحـاد إقليمي للتعـامـل م  العواصــــــــــــــف الطـ ارـية لتيةــــــــــــــيق ج ود دول المياقـة لمواج ـة لـذا التحـدي المـياخي  
 المتصاعد.
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من خالل   الميال في المياطق الحضــرية وتغيار  19- الجلةــة المتخصــصــة الةــا عة: بياء الميعة إزاء كوفيد   

 حلول م تكرة 
أدار الجلةــة الةــيد إيلي ميصــور، رئيس وحدة التخايي والتصــميم الحضــري، برنام  األمم المتحدة  - 63

ــيد رياض مديب، المدير المؤقت للمرك  العالمي  للمةـــــــــتوطيات ال عـــــــــرية، ل يان. وشـــــــــار  في ا كل من الةـــــــ
م، مـــــــــــيغافورة؛  GC-TISDة المةـــــــــــتدامة التا   ل رنام  األمم المتحدة ابنمائي ،للتكيولوجيا واالبتكار والتيمي 

والةــــــيد رازا صــــــديقي، الرئيس التيفيذي لمجموعة الرعاية الصــــــحية العربية والمدير التيفيذي لمةــــــتعــــــفى رأس  
ش  الخيمة، ابمارات العربية المتحدة؛ والةـــــــيد صـــــــالأ الدين عجب مـــــــلفاق أحمد، مدير وحدة تدريب ن ر قا 

لةــــــــال، الةــــــــودان؛ والةــــــــيد بالل شــــــــقارين، مدير تغيار الميال، وزارة ال يئة، األردن؛ والةــــــــيدة مروي بركات، 
 القالرة.  -امتعارية متخصصة في التخايي والتاوير العمراني، مستب اليونةسو 

ونة ومـــــــــلاات لذه الجلةـــــــــة الضـــــــــوء على الحلول الم تكرة الالزمة على مةـــــــــتوي المديية ل ياء المر  - 64
الحضــــــرية ك حد أعمدة التعافي من الجائحة والعمل على مواج ة الت ديدات المياخية. وعتروــــــت في الجلةـــــة  
امــتجا ات ناجحة نتفذت في مدن عربية في فل تحديات ومــياقات مختلفة، مثل الصــراعات، ومةــتويات دخل  

ل التركي  على أربعـة مختلفـة ،عـاليـة ومتومــــــــــــــاـةم لـدعم التعـافي وبيـاء مـدن قـادرة على الصــــــــــــــمود، من خال
مجاالت: تحديات تغيار الميال، ولدارة المياه، وال يية التحتية، وابدارة الصــــــــــحية. كما تياولت الجلةــــــــــة ركائ   
ابتكارات المرونة الحضرية المتكاملة، فضالت عن الثغرات الياشئة التي تمت مواج ت ا، والتوصيات التي يمسن 

 ت والمجتمعات.تقديم ا إلى مجالس المدن والحسوما
 

ــاء على الجو  في المياقة العربية: التحديات ومــــت تل     ــة الثامية: الي وض  ج ود القضــ ــة المتخصــــصــ الجلةــ
 المضي قدمات 

ــؤول ابقليمي لل رام   المستب ابقليمي للعـــرق األدنى  - 65 ــيد جان مار  فوريس، المةـ ــة الةـ أدار الجلةـ
ألقى كلمات االفتتاأ كل من الةـــــيدة ندي العجي ي، مديرة إدارة  وشـــــمال أفريويا في ميظمة األغذية وال راعة. و 

التيمية المةــتدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية؛ والةــيد ع د الكريم الواعر، المدير العام المةــاعد  
ة كيت والممثل ابقليمي للمستب ابقليمي للعـــــرق األدنى وشـــــمال أفريويا في ميظمة األغذية وال راعة؛ والةـــــيد

 نيوتن، نائ ة المدير ابقليمي للعرق األومي وشمال أفريويا ل رنام  األغذية العالمي. 

ــتدامة في جامعة الدول العربية؛  - 66 ــار أول للتيمية المةـ ــتعـ ــيد وديد عريان، مةـ ــة الةـ وتحدث في الجلةـ
لمعييي، رئيس اللجية  وكذلك الةــيدة رشــا العروــي، خ يرة ابدارة الصــحية في اليونيةــف؛ والةــيد مــعد حاتم ا

المةــــؤولة عن تاوير االمــــتراتيجية الوطيية ل من الغذائي، العراق؛ والةــــيدة فاطمة الحةــــن الاالر، األميية 
العامة ل مانة الفيية ل من الغذائي، الةـــــــــــودان؛ والةـــــــــــيد محمد أيت القاوـــــــــــي، رئيس المجلس العام للتيمية 

 الفالحية، المغرق.

ــتدامة، والتقدم  2المياقة في ما يتعلق  ال دخ وتياولت الجلةــــــــــة ووــــــــــ   - 67 من ألداخ التيمية المةــــــــ
المحرز في القضـاء على الجو  والوقاية من جمي  أشـسال مـوء التغذية، والتحديات القائمة. وتمَّ تقديم ”ابطار  

ــ ا /ف راير   ــاء على الجو  في المياقة العربيةض الذي أطل ق في شــــــــ ــتراتيجي للقضــــــــ   ب دخ تع ي  2022االمــــــــ
التعاون بين ال لدان العربية، ودعم حوار مــــــيامــــــاتي إقليمي، وووــــــ  االمــــــتراتيجيات المتعلقة  األمن الغذائي 

 والتغذية المةتدام ين، واليمو ال راعي العامل، والتيمية االجتما ية واالقتصادية. 
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والوقاية من ورك  اليقاش على العوامل التي تةـــــــــــاعد في تحقيق القضـــــــــــاء على الجو  في المياقة   - 68
. وتمَّ عرض تجارق الةـــــودان 19-جمي  أشـــــسال مـــــوء التغذية ولعادة ال ياء  عـــــسل أفضـــــل من جائحة كوفيد

ــتراتيجيته الوطيية   والمغرق في لذا العـــــــ ن، إلى جانب تجربة العراق حي  يتم التركي  على التحديات في امـــــ
 ل من الغذائي التي لي قيد التاوير.

 
ــاليب والموارد الحديثة في جم  ال يانات لتع ي  جودة ال يانات الجلةـــة المتخصـــصـــة التا    مـــعة: معالجة األمـ

 من أجل ومان التعافي العامل للجمي  وتحقيق ألداخ التيمية المةتدامة في المياقة العربية 
ــاء   - 69 ــيد حيدر فريحات، مدير مجموعة ابحصـــــــ ر الج ء األول الةـــــــ ــا ــة في ج أين. يةـــــــ نتظامت الجلةـــــــ

ومات والتكيولوجيا في ابمــسوا، وشــار  نيه كلا من الةــيدة ندي جعفر، رئيةــة وحدة الةــيامــات ومجتم  المعل
ــاء في ج از التخايي   ــعيد الم يدي، مدير إدارة ابحصــ ــيد محمد مــ ــسوا؛ والةــ ــيق في ابمــ ــائية والتيةــ ابحصــ

 وابحصاء، قار؛ والةيدة ن يلة معاشو، مديرة الدرامات  مجلس المحام ة الج ائري. 

ر الج ء الثاني الةيد ن يل محمد بن شمس، مدير عام المرك  ابحصائي ل لدان مجلس التعاون  - 70 ويةا
ــسان للدول   ــيدوق األمم المتحدة للةــ ــ انة، المدير ابقليمي لصــ ــيد لؤي شــ ــار  نيه الةــ لدول الخلي  العربية. وشــ

ديرية العامة للمعلومات  المرك   العربية؛ والةــــــــــيدة مــــــــــومــــــــــن بيت داود بن محمود اللواتية، المديرة العامة للم
الوطيي لوحصــــاء والمعلومات، عتمان؛ والةــــيد حيدر فريحات، ابمــــسوا؛ والةــــيد وــــياء كافم، رئيس الج از  

  مولورانو، الميةقة المويمة ل مم المتحدة في العراق. - المرك ي لوحصاء، العراق؛ والةيدة إيرييا فوجالوفا

لةـــــة الضـــــوء على الفجوات في بيانات ألداخ التيمية المةـــــتدامة، والتي ومـــــلاي الج ء األول من الج - 71
ــائية الوطيية في المياقة العربية. وتما عرض تجربتي   ــيق في األنظمة ابحصــــ ــعف التيةــــ غال ات ما يفاقم ا وــــ

 قار والج ائر في تحةين وفرة وجودة ال يانات. 

م المحرز في إجراء تعدادات الةـــــــــــــسان وفي الج ء الثاني، ناق  المعـــــــــــــاركون والمعـــــــــــــاركات التقدا  - 72
والمةـــــــــــــالن في الدول العربية. ومن خالل تجربة العراق، تياولوا تحديات ال لدان التي تعاني من صـــــــــــــعوبات 

. وجري عرض تجربة عتمان في امـــــتخدام الةـــــجالت ابدارية وت ليل ا  19-وتحديات، من بيي ا تفعـــــي كوفيد
عــــرالات، وتحديد مةــــؤوليات الج ات المختلفة، والربي ابلكتروني  ألغراض إحصــــائية، والت ليد على ألمية ال

بين الةــــــــجالت المختلفة، والحفاظ على مــــــــرية ال يانات. ودعت الجلةــــــــة إلى إيالء األلمية المالوبة بجراء  
التعـدادات الةــــــــــــــسـانـية والعمـل على اعتمـاد التكيولوجـيا الحـديـثة واعتمـاد مي جـيات ـبديـلة في ال ـلدان التي يتعـذر 

 ي ا إجراء التعدادات ألم اق ميامية أو اقتصادية.ف
 

 الجلةة المتخصصة العاشرة: التحوال التكيولوجي في قاا  اليقل: التحديات والفرا أمام المياقة العربية   
ر الجلةــــة الةــــيد يعرق بدر، المةــــتعــــار ابقليمي لليقل واللوجةــــتيات في ابمــــسوا. وشــــار  في  - 73 يةــــا

ــيدة  ــيد خالد الحقيل، رئيس االتحاد اليقاش كل من الةــــ ــسوا؛ والةــــ ــم االبتكار في ابمــــ ــة قةــــ ن ال إدل ي، رئيةــــ
العربي لليقل ال ري؛ والةــــــــــــــيد محمود الع دالالت، نائب رئيس االتحاد الدولي ليقل الركاق الارقي؛ والةــــــــــــــيد 

ــعودية ــتراتيجية والتميا  في األعمال في مجموعة المجدوعي الةــ ــسيب، مدير ابمــ ــافى لاني شــ ــيد مصــ ؛ والةــ
ــيد خالد   ــمال أفريويا في االتحاد الدولي لليقل الارقي؛ والةـ ــي وشـ ــار مياقة العـــرق األومـ ــتعـ رامي قارو ، مةـ

 الةقاي، عميد كلية اليقل الدولي واللوجةتيات في األلاديمية العربية للعلوم والتكيولوجيا واليقل ال حري.  
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يولوجيا الرقمية في تاوير ومـــــــــــائي اليقل وتع ي   ورك  اليقاش على الدور المحوري الذي تؤديه التك - 74
ــتؤدي إلي ا على المدي الاويل رغم تكلفت ا المرتفعة على المدي   ــادية التي مـ لفاءت ا، وعلى العائدات االقتصـ

ــائر التي تك دلا قاا  اليقل خالل جائحة كوفيد ، أتاحت  19-القصـــــير. وتم الت ليد على أنه  الرغم من الخةـــ
وقيودلا فرصـــــــــــــات لامة. فقد أدت إلى تحةـــــــــــــين خدمات اليقل، وذلك ع ر زيادة امـــــــــــــتخدام   األزمة   جراءات ا

التكيولوجيات الرقمية الجديدة بجراء المعامالت والتخليم دون احتكا   عري، وانخفاض الحوادث المرورية، 
تخدمين. وتقليل الضـــــجي  وتلوث ال واء، وذلك م  تاوير أنظمة اليقل المةـــــتدام التي تضـــــمن مـــــالمة المةـــــ 

أن  عإل المعـــــاركين في اليقاش لفتوا إلى أن المضـــــي في اعتماد التكيولوجيا في قااعات اليقل يتالب   غير
مة وزيادة وعي العاملين في قاا  اليقل وتع ي  قدرات م. وأشــــــــاروا إلى ألمية  ووــــــــ  تعــــــــريعات وقوانين ميظا 

د في إدارة المخاطر وتع ي  الكفاءة. ومن ت ادل المعلومات بين دول المياقة حول عمليات اليقل، مما يةــــــــاع
ج ة أخري، تم اقتراأ إنعـــــــــــــاء صـــــــــــــيدوق عربي لل ح  والتاوير في مجال الذكاء االصـــــــــــــاياعي في اليقل 

 واللوجةتيات.
 

الجلةـة المتخصـصـة الحادية ععـرة: دم  الا يعة في امـتثمارات القاا  الخاا: الااقة المتجددة المرا ية    
 ئية في المياقة العربية للا يعة والةياحة ال ي

ر الجلةــة الةــيد عادل مــليمان، مةــاعد مدير معــرو  الايور الحوامة الم اجرة في برنام  األمم  - 75 ي ةــَّ
المتحدة ابنمائي في مصــــر، وشــــار  في اليقاش كل من الةــــيدة يوليا أمــــيفا، أخصــــائية إقليمية لعــــؤون تغيار  

المتحدة ابنمائي، األردن؛ والةــــــــيد أمــــــــامة اليوري، المدير ابقليمي لمعــــــــرو  الميال وال يئة في برنام  األمم 
م، األردن؛ والةــــــــــــيد ترس Birdlife Internationalالايور الحوامة الم اجرة في بيرداليا إنترناشــــــــــــونال ،

دير أليةـــون، ك ير مةـــؤولي العلوم الدولية في بيرداليا إنترناشـــونال في برياانيا، والةـــيد نيصـــل  يةـــى، الم
 العام لعركة الليال مصر؛ والةيد أندريه  عارة، المالك والمدير التيفيذي لعركة غريت إمسيب، ل يان.  

ــات التي تم تاويرلا من خالل   - 76 ــل الممارمــ ــتفادة وأفضــ ــوء على الدروس المةــ ــة الضــ ــلاات الجلةــ ومــ
التعاون م  برنام  األمم المتحدة معرو  الايور الحوامة الم اجرة، الذي تيفذه ميظمة بيرداليا إنترناشيونال   

ــدان العــــــــــــــريســة على طول مةــــــــــــــــار الايران في ال حر  ابنمــائي. وتيــاول اليقــاش آليــة دعم المعــــــــــــــرو  لل ل
األحمر/الوادي المتصــــــــد ،  ما في ذلك خمس دول عربية، األردن وجي وتي والةــــــــودان ول يان ومصــــــــر، في  

متجددة والةــياحة، م  التركي  على العــرالات م  القاا   تعميم الحلول المرا ية للا يعة في قااعي الااقة ال
الخاا. ولفت الحضــــور إلى ألمية مةــــار طيران ال حر األحمر/الوادي المتصــــد  للايور الحوامة الم اجرة،  
وللى أن رمـــــم خرائي حةـــــامـــــية الايور يمسن أن يةـــــاعد في تحديد مواق  م ار  الرياأ والحدائق العـــــمةـــــية،  

المخـاطر التي قـد تةــــــــــــــ   ـا ال ييـة التحتيـة للايور في لـذه المواق . وتم التـ ليـد على أن وبـالتـالي التقليـل من  
ــاديــة للمجتمعــات المحليــة وتحول ــا إلى  ــات اقتصـــــــــــــ الةــــــــــــــيــاحــة ال يئيــة ومراي ــة الايور يمسن أن تتيحــا فرصـــــــــــــ

 للموائل. حماة
 

القتصــادي للمرأة في الوطن الجلةــة المتخصــصــة الثانية ععــرة: دور ابعالم وابعالن في تع ي  التمسين ا   
 العربي 

أدارت الجلةــــة الةــــيدة رشــــا قيديل، مقدمة برام  ثيائية اللغة في بي بي مــــي نيوز العربية، مصــــر.   - 77
ــيدة ــة كل من الةــــــ ــاءات  مجموعة أي تي بي   وتحدث في الجلةــــــ ــيرتين، محررة فريق الااقة وابنعــــــ كارال مــــــ

ديرة التيفيذية لعـــركة مـــرنيس بالن العـــرق األومـــي؛ والةـــيدة رنا  ابعالمية، ل يان؛ والةـــيدة ناتالي شـــردان، الم
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أحمد، مؤلفة عربية أولى في مـــرنيس بالن العـــرق األومـــي؛ والةـــيدة فاليتييا بولي ا ، المديرة ابقليمية لعـــركة  
 ماجييتا االمتعارية.

تصــــــــــــــادي للمرأة وتيـاول اليقـاش أوجـه الـدور التمسييي لومــــــــــــــاـئل ابعالم في الي وض ـ التمسين االق - 78
ــاء   وييادت ا،  ما في ذلك من خالل المةــــــــــــالمة في الخااق ابقليمي  اريقة ترف  أصــــــــــــوات وخ رات اليةــــــــــ
والفتيات وتتحدي القوالب اليماية الجيةـانية الضـارة واألعراخ االجتما ية الةـل ية. ومـلي اليقاش الضـوء على 

ة، وم ـادئ تمسين المرأة العـالميـة التي ت ود كيـانـات م ـادرات مثـل الميثـاق ابعالمي ل يئـة األمم المتحـدة للمرأ 
 القاا  الخاا  األدوات التي تحتاج ا بنعاء أمالن عمل مرا ية للمةاواة بين الجيةين.

 
 أحداث خاصة -  دال 

م حدث خاا حول تقرير تمويل التيمية المةـتدامة في مصـر؛ 1تضـمن الميتدي حدثين خاصـين: ، - 79
بي الرقمي،  ابوـــــافة إلى طاولة مةـــــتديرة  عـــــ ن االمـــــتعراوـــــات الوطيية الاو ية:  م جائ ة المحتوي العر 2،

 وامتعراو ا على المةتوي دون الوطيي والتصداي لعدم المةاواة. 2030متا عة خاة عام 
 

 حدث خاا حول تقرير تمويل التيمية المةتدامة في مصر  -   1 
ــا - 80 ــتاذة معــــ ــلقامي، أمــــ ــيدة لانيا شــــ ــة الةــــ رت الجلةــــ ركة في مرك  ال حوث االجتما ية  الجامعة ي ةــــــَّ

ــيدوق اليقد الدولي والم عوث الخاا   ــيد محمود محيي الدين، المدير التيفيذي لصـ م الةـ األمريسية  القالرة. وقدا
 ، محتوي تقرير تمويل التيمية المةتدامة في مصر. 2030ل مم المتحدة المعيي بتمويل خاة عام 

يد نافيد لييا، مدير مستب تمويل التيمية المةـــــــــــتدامة في إدارة  وشـــــــــــار  في الحدث كل من الةـــــــــــ  - 81
ــيلفان ميرلين، نائب الممثل المويم ل رنام    ــيد مــ ــادية واالجتما ية التا عة ل مم المتحدة؛ والةــ ــؤون االقتصــ العــ
األمم المتحـدة ابنمـائي في مصــــــــــــــر؛ والةــــــــــــــيـد خـالـد أبو إمــــــــــــــمـاعيـل، خ ير اقتصــــــــــــــادي في الفقر والتيميـة 

 ابمسوا.   ال عرية

في ذلك   ولدفت لذه المياقعـة ابقليمية إلى عرض نتائ  تقرير ”تمويل التيمية المةـتدامة في مصـرض،  ما  - 82
ــتدامة، وابطار المالي الوطيي المتكامل ،  م، والتدفقات المالية العامة،  INFFالووـــــــــــ  العام أللداخ التيمية المةـــــــــ

 التيمية المةتدامة. ولدارة الديون، والتجارة، وتوطين  

لما لدخ لذا الحدث الخاا إلى إطالق المرحلة التالية من العمل الميةـــــــق  عـــــــ ن ابصـــــــالحات   - 83
المقترحة لتمويل خاي التيمية المةـــــتدامة القاا ية وأطر االقتصـــــاد الكلي في مصـــــر، وـــــمن إطار التمويل 

ــمم محليات الذي يدعم الموجة الثانية من ا بصــــــــــــالحات ال يسلية واالنتقال إلى تحول  الوطيي المتكامل المصــــــــــ
ــتدامة. وقد حفا  لذا الحدث الدول العربية وغير العربية على إعداد  بيسلي متمحور حول ألداخ التيمية المةـــــ

 مثل لذا التقرير اليموذجي.
 

 جائ ة المحتوي العربي الرقمي  -   2 
ي التي أطلقت ا ابمــــــــسوا عام ختصــــــــصــــــــت لذه الجلةــــــــة بعالن نتائ  جائ ة المحتوي العربي الرقم - 84

. وتم التعريا   لداخ الجائ ة وشــــــــرو  المعــــــــاركة في ا والمعايير المووــــــــوعة لتقييم المحتوي واللجية  2021
التوجي ية ولجان التحسيم وابعالم، وكذلك الفئتين الميدرجتين تحت ا ولما فئة المؤمــــةــــات وفئة رواد األعمال  

 الع اق.
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ــات م - 85 ــةــــ ــمل فئة المؤمــــ يتجات المحتوي الرقمي العربي القائمة التي تدعم تحقيق ألداخ التيمية  وتعــــ
المةــــتدامة، وتقدم ا مؤمــــةــــات القاا  العام أو الخاا أو األومــــا  األلاديمية أو الميظمات غير الحسومية  

ــمل  أو ــ اق، ف ي تعـــ ــلحة آخرون. أما فئة رواد األعمال العـــ ــحاق مصـــ ميظمات المجتم  المدني أو أي أصـــ
عامات،  35و  18المحتوي الرقمي العربي الجديدة التي طورلا رواد أعمال شــــ اق تتراوأ أعمارلم بين  ميتجات 

 ولي تدعم تحقيق ألداخ التيمية المةتدامة أيضات.

 ”لم كلمـةض، ل يـان؛  م، ل يـان؛ وEasy Lawsوفـاز عن فئـة المؤمــــــــــــــةــــــــــــــات كـل من ”إي ي لوزض ، - 86
”ميصـــــــــة المدرمـــــــــة ابلكترونيةض، ابمارات العربية  مصـــــــــر؛ و”تا يق جيلض،    تكض، مصـــــــــر؛ و -  ”م ارة و

”ميصة    المتحدة. وعن فئة رواد األعمال الع اق، فاز كل من ”ميصة الخاا ض، المملكة العربية الةعودية؛ و
Soundealsتا يق  صمة: ابدارة التعليمية الذكيةض، الكويت.  ض، ابمارات العربية المتحدة؛ وميصة” 

 
ــات الوطيية الاو ية: متا عة خاة عام الااولة   -   3  ــتعراوـــ ــ ن االمـــ ــتديرة  عـــ ــ ا على  2030المةـــ ــتعراوـــ وامـــ

 المةتوي دون الوطيي والتصداي لعدم المةاواة 
رت الجلةة الةيدة جيى ال ا ا، مةؤولة في شؤون التيمية المةتدامة في ابمسوا. وشار  في ا كلا  - 87 يةا

ري في أمانة عمَّان الك ري، األردن؛ والةـيدة ميى عصـام فايد، من الةـيد ألرم خريةـات، مدير المرصـد الحضـ 
رئيةـة وحدة التيمية المةـتدامة في وزارة التخايي والتيمية االقتصـادية، مصـر؛ والةـيد محمد الةـيد، مدير عام 

،  التيمية ابقليمية المحلية؛ والةـــــــــــيدة يقين جمعة، مديرة مديرية التخايي في محافظة ذي قار، وزارة التخايي 
العراق؛ والةـــــيد مصـــــافى خواجا، خ ير إحصـــــائي، دولة فلةـــــاين؛ والةـــــيد يحيى إبرابيم، مةـــــؤول عن لجية  

فر  العـــرق   -االندماج االجتماعي ولجية المةـــاواة بين الجيةـــين في ميظمة المدن المتحدة وابدارات المحلية 
 األومي وغرق آميا.

والعراق ومصــــر في إجراء االمــــتعراوــــات الاو ية  ومــــلاات الجلةــــة الضــــوء على تجارق األردن  - 88
ــتدامة، م  التركي   عــــــــــــسل خاا على ا ليات والمي جيات.  المحلية أو دون الوطيية أللداخ التيمية المةــــــــــ
ف يايت التجارق فائدة تلك االمـتعراوـات محليات، لياحية مةـاعدة المجتمعات المحلية على االنخرا  في توطين 

وشـاملة وشـفافة. وبيايت فائدت ا وطييات ك داة تقييمية داعمة للتخايي الوطيي الذي   اريقة ميفتحة 2030خاة  
ال ي مل أحدات ويتصــداي لعدم المةــاواة. وجرت كذلك مياقعــة التحديات ابحصــائية على المةــتوي المحلي، م  

رق التعــــــــديد على دور مختلف أصــــــــحاق المصــــــــلحة في معالجة فجوة ال يانات. وتوقاف الحضــــــــور عيد تجا
ــة مثــل الم ــاجرين  نــاجحــة، من المياقــة وخــارج ــا، قــامــت في ــا حسومــات محليــة بــدم  حقوق فئــات م ماعـــــــــــــ

 واألطفال في عملية تيفيذ ألداخ التيمية المةتدامة على المةتوي المحلي.
 

 الجلسة ال تامية - هاء 
شـركاءلا في جامعة  في ختام الميتدي، شـسر رئيس الميتدي، معالي الةـيد ناصـر العـريدة، ابمـسوا و  - 89

الـدول العربيـة وميظومـة األمم المتحـدة العـاملـة في المياقـة على تيظيم الميتـدي. كمـا ألـد على الت ام المملكـة  
األردنية ال اشـمية بيقل رمـائله إلى الميتدي الةـيامـي الرني  المةـتوي الذي مـيعقد في نيويور  في تموز/يوليه  

ــيعمل على أن ت 2022 ــائل حي ات لامات في ابعالن الوزاري الذي مــــيصــــدر ، وعلى أنا األردن مــ خذ لذه الرمــ
 عن الميتدي الةيامي.
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ــسر إلى  - 90 ــة الميتدي، وتوجا ت  العـ ــمية على رئامـ ــتي المملكة األردنية ال اشـ ــيدة روال دشـ ــسرت الةـ وشـ
جمي  المعــــاركين والمعــــاركات والعــــركاء الذي مــــالموا في إنجاحه. وألدت على ثقة ابمــــسوا بدور العــــ اق  

ن والدوليين من أجل تحقيق الواعد، وعلى الت ام ا  الي    التعــــــــاركي م  كل الدول العربية والعــــــــركاء ابقليميي 
 ازدلار ال لدان وكرامة ابنةان في المياقة العربية. 

  
 الحضور  -  ثالثا  

 عـــــسل حضـــــوري في بيت األمم المتحدة  219معـــــاركات ومعـــــاركةت ، 2  447 حضـــــر الميتدي حوالي - 91
لمةـتوي عن  عـسل افتراوـي ع ر ابنترنتم. وتضـمن الحضـور ممثالت وممثلين رنيعي ا 2 228 ب يروت، و

الحسومات، وال رلمانات، والمجتم  المدني، ومجموعات العـ اق، وبيوت الخ رة، والقاا  الخاا، والميظمات  
ابقليمية والعربية والدولية، والج ات ابقليمية المعيية  التيمية المةـــــــتدامة، ومؤمـــــــةـــــــات مراجعة الحةـــــــا ات،  

مـة أي وكاالت   وصـــــــــــــــياديق التمويل في المياـقة العربـية، وعدد من الج ـات ابعالمـية، وكذلك الج ـات الميظ 
 األمم المتحدة وميظمات ا العاملة في المياقة العربية، وجامعة الدول العربية، وابمسوا.

ــيات بوفود من المملكة  - 92 وتمثلت في الميتدي إحدي وععـــــــــرون دولة عربية إما حضـــــــــوريات ولما افتراوـــــــ
بـية المتحـدة، ومملكـة ال حرين، والجم ورـية التونةـــــــــــــــية، والجم ورـية األردنـية ال ـاشــــــــــــــمـية، ودوـلة ابمـارات العر 

الج ائرـية اـلديمقراطـية العــــــــــــــع ـية، والجم ورـية العربـية الةــــــــــــــورـية، وجم ورـية جي وتي، وجم ورـية الةــــــــــــــودان، 
والجم ورية الديمقراطية الصــــــومالية، وجم ورية العراق، ومــــــلاية عتمان، ودولة فلةــــــاين، ودولة قار، ودولة  

ت، والجم وريـة الل يـانيـة، ودولـة لي يـا، وجم وريـة مصــــــــــــــر العربيـة، والمملكـة المغربيـة، والمملكـة العربيـة الكويـ 
 الةعودية، والجم ورية ابمالمية الموريتانية، والجم ورية اليميية.

ة، وتمثاـلت األمم المتحـدة من خالل نائـ ة األمين العـام للميظمـة، ورئيس الجماـية العـامة ل مم المتحـد - 93
األمم المتحــدة للمةـــــــــــــــاواة بين    وليئــةوممثلين عن: ميظمــة العمــل الــدوليــة، وبرنــام  األمم المتحــدة ابنمــائي،  

المتحـدة لل يئـة، وبرنـام  األمم المتحـدة   مالجيةــــــــــــــين وتمسين المرأة، وميظمـة األغـذيـة وال راعـة، وبرنـام  األم
الصـــــحة العالمية، وميظمة األمم المتحدة  للمةـــــتوطيات ال عـــــرية، وصـــــيدوق األمم المتحدة للةـــــسان، وميظمة

ــية  ــية األمم المتحدة لعــــؤون الالجئين، ومفووــ للتربية والعلم والثقافة، وميظمة األمم المتحدة للافولة، ومفووــ
ابنةـــــــــــان، وبرنام  األغذية العالمي، والميظمة الدولية لل جرة، ومستب األمم   لحقوق األمم المتحدة الةـــــــــــامية 

اطر الكوارث، ومستب األمم المتحدة لتيةــــيق العــــؤون ابنةــــانية وعدد ك ير من الممثلين  المتحدة للحد من مخ
 المويمين في الدول العربية.
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 المرفق
ال تامية لالجتماعات التحضللللللل رية للمنتدى العربي للتنمية المسلللللللتدامة وللمنتدى    الوثايق  

 2022المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام    الرفيع  السياسي
 

في المياقة العربية، كانون األول/ديةم ر   2030حول خاة التيمية المةتدامة لعام    2021ال رلماني   الميتدي
2020  https://www.unescwa.org/ar/events/ــاني-الميتــــــدي - التيميــــــة -خاــــــة-حول-2021-ال رلمــــ

 العربية-المياقة-في-2030-لعام-لمةتدامةا

التعـاوري حول األ عاد ال يئية ألجيدة التيمية المةـتدامة: دور الحلول المةـتمدة من الا يعة في حفي   االجتما 
ر وتع ي  مرونــة ،ميعــةم المياقــة العرب    2022شــــــــــــــ ــا /ف راير    16يــة،  التيو  ال يولوجي ومســافحــة التصــــــــــــــحا

https://www.unescwa.org/sites/default/files/event/materials/Meeting%20Report%2

0Final.pdf 

آذار/مارس   14-12ت المجتم  المدني حول التيمية المةــــــتدامة،  العــــــ اق واالجتما  ابقليمي لميظما ميتدي
2022  https://annd.org/ar/publications/details/ابقليمي -واالجتما -العــــ اق-ميتدي-توصــــيات -

 2022-آذار/مارس-14-13-12-مةالمةتدا-التيمية-حول-المدني-المجتم -ميظماتل
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https://annd.org/ar/activities/details/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%A1%D9%A2-%D9%A1%D9%A3-%D9%88%D9%A1%D9%A4-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A2-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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