األمم المتحدة

E

UN-DESA

Distr.
LIMITED
E/ESCWA/SDPD/2014/WG.1/6/Report
14 April 2014
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تقريـر
المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة
ع ّمان ٤-٢ ،نيسان/أبريل ٢٠١٤
موجـز
نظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( مع جامعة الدول العربية ،وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة ،وإدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،وبالتعاون مع وزارة التخطيط
والتعاون الدولي ووزارة البيئة في األردن ،المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة
)عمّان ٤-٢ ،نيسان/أبريل  .(٢٠١٤وھذا المنتدى ھو بمثابة االجتماع التحضيري اإلقليمي للدورة الثانية
للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة )نيويورك ،تموز/يوليو  .(٢٠١٤وتخللت
المنتدى جلسة ركزت على التحضير العربي لالستعراض الوزاري السنوي لعام  ،٢٠١٤الذي سيتناول
موضوع معالجة التحديات القائمة والناشئة لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام  ٢٠١٥وتعزيز
مكاسب التنمية في المستقبل.
وحضر المنتدى مشاركون رفيعو المستوى منھم ممثلون عن المؤسسات الحكومية من مختلف
المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،والمجموعات الرئيسية ،ومنظمات األمم المتحدة األعضاء في
آلية التنسيق اإلقليمي ،باإلضافة إلى خبراء وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية أخرى.
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-٢وأتاح المنتدى فرصة لمناقشة القضايا التالية:
•

التقدم المحرز في المنطقة العربية في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية وكيفية تسريع ھذا
التقدم والمحافظة على اإلنجازات المحققة .وفي ھذا الصدد ،أعاد المشاركون تأكيد أھمية
تحسين إعداد البيانات ،وإجراء تقييم حقيقي وتحليل دقيق للتقدم المحرز في تنفيذ األھداف
اإلنمائية لأللفية للكشف عن مواطن القوة ومواطن الضعف الفعلية .ومن األھمية عند
صياغة خطة التنمية للمستقبل االنطالق من الدروس المكتسبة من األھداف اإلنمائية لأللفية
على الصعيد اإلقليمي؛

•

مقترح أھداف محددة للتنمية المستدامة للمنطقة العربية أعدته اإلسكوا استناداً إلى نتائج
المشاورات اإلقليمية التي نظمتھا والمشاورات اإلقليمية والوطنية العديدة بشأن خطة التنمية
لما بعد عام  .٢٠١٥وسيؤخذ بمالحظات المشاركين في الصيغة المنقحة للمقترح قبل
توزيعه على الدول األعضاء وجامعة الدول العربية والمفاوضين العرب؛

•

مقترح اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة الذي تعمل اإلسكوا مع شركائھا على
إعداده بنا ًء على طلب مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ،وھو بمثابة
تحديث لمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ وخارطة الطريق العربية لالستثمار في
االقتصاد األخضر باعتبارھا من الوسائل التنفيذية لإلطار االستراتيجي؛ وسيؤخذ
بالمالحظات الواردة من المشاركين في االعتبار في مراجعة الوثيقتين قبل تقديمھما إلى
جامعة الدول العربية؛

•

•

وسائل تنفيذ التزامات التنمية المستدامة في المنطقة .وفي ھذا المجال اتفق المشاركون على
ضرورة بناء شراكات عالمية فعلية ووضع آليات إقليمية فعالة لتمويل التنمية المستدامة
وتيسير نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛
الجوانب التنظيمية والمھام المقبلة المنوطة بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة ،باعتباره مكوّ نا ً
أساسيا ً من مكوّ نات اإلطار المؤسسي اإلقليمي للتنمية المستدامة.
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-٤مقدمـة
طلب المشاركون في االجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن األھداف اإلنمائية لأللفية في
-١
عام  ٢٠١٠إلى األمين العام إطالق مبادرة للبحث في خطة التنمية لما بعد عام  .٢٠١٥وفي عام  ٢٠١٢اتفق
المشاركون في مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة )مؤتمر ريو (٢٠+على إطالق عملية حكومية دولية
لصياغة مجموعة موحّ دة ومتوازنة وشاملة من أھداف التنمية المستدامة تحاكي احتياجات جميع الدول ،وتكون
أساس خطة التنمية لما بعد عام  .٢٠١٥واتفقوا أيضا ً على إنشاء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة ليوفر المبادئ التوجيھية والقيادة السياسية لخطة التنمية المستدامة ويتيح فرصة استعراض
االلتزامات واألھداف ذات الصلة كأھداف التنمية المستدامة .ودعت الجمعية العامة) (١اللجان اإلقليمية التابعة
لألمم المتحدة بما فيھا اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( إلى تنظيم منتديات إقليمية معنية
حول التنمية المستدامة للمساھمة في عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
وفي ھذا اإلطار ،عقدت اإلسكوا وشركاؤھا في عام  ٢٠١٣سلسلة من االجتماعات التشاورية مع
-٢
الجھات المعنية الحكومية وغير الحكومية ،وشاركت في اجتماعات مماثلة لبلورة التصوّ ر العربي لخطة التنمية
لما بعد عام  ٢٠١٥وأھداف التنمية المستدامة .ومن أھم األحداث التي نظمت في ھذا السياق:
•

االجتماع التشاوري اإلقليمي لمنظمات المجتمع المدني حول خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد
) ٢٠١٥بيروت ١٤ ،آذار/مارس (٢٠١٣؛

•

منتدى التنمية العربي لمجموعة األمم المتحدة اإلنمائية :أولويات التنمية لخطة ما بعد عام ٢٠١٥
في المنطقة )عمّان ١١ ،نيسان/أبريل (٢٠١٣؛

•

جلسة تشاورية حول أھداف التنمية المستدامة خالل اجتماع التنفيذ اإلقليمي لمؤتمر ريو٢٠+
)دبي ٣٠-٢٩ ،أيار/مايو (٢٠١٣؛

•

مشاورات حول أھداف التنمية المستدامة أثناء ورشة عمل إقليمية حول تحديث مبادرة التنمية
المستدامة في المنطقة العربية )عمّان ٢٨ ،آب/أغسطس (٢٠١٣؛

•

مشاورات أثناء ورشة عمل إقليمية حول رسم خارطة طريق عربية لالستثمار في االقتصاد
األخضر كأداة لتفعيل برامج التنمية المستدامة في المنطقة )عمّان ٣٠-٢٩ ،آب/أغسطس
(٢٠١٣؛

•

االجتماع التشاوري العربي حول أھداف التنمية المستدامة )تونس ١٩-١٨ ،تشرين الثاني/نوفمبر
(٢٠١٣؛

•

مناقشات بشأن خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام  ٢٠١٥أثناء الدورة السادسة للجنة المرأة
)مدينة الكويت ٥-٤ ،كانون األول/ديسمبر (٢٠١٣؛

•

ورشة العمل اإلقليمية حول تمكين الشباب في سياق خطة التنمية لما بعد ) ٢٠١٥تونس-١٣ ،
 ١٤كانون األول/ديسمبر .(٢٠١٣

) (١القرار  ٢٩٠/٦٧الذي اتخذته الجمعية العامة في  ٩تموز/يوليو .٢٠١٣

-٥ونظمت اإلسكوا بالشراكة مع جامعة الدول العربية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،وإدارة األمم المتحدة
-٣
للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ووزارة البيئة في األردن،
المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة )عمّان ٤-٢ ،نيسان/أبريل  (٢٠١٤الستكمال
المشاورات .وكان ھذا المنتدى العربي بمثابة اجتماع تحضيري إقليمي للدورة الثانية للمنتدى السياسي الرفيع
المستوى المعني بالتنمية المستدامة المزمع عقدھا خالل الدورة المقبلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم
المتحدة في نيويورك في تموز/يوليو  .٢٠١٤وتخلّلت المنتدى العربي جلسة ركزت على التحضير العربي
لالستعراض الوزاري السنوي لعام  ،٢٠١٤الذي سيعقد أيضا ً خالل الدورة المقبلة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي وسيتناول موضوع معالجة التحديات القائمة والناشئة لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام
 ٢٠١٥وتعزيز مكاسب التنمية في المستقبل.

أوالً -أھداف المنتدى العربي الرفيع المستوى حول
التنمية المستدامة ومحاوره الرئيسية
يستند المنتدى العربي إلى نتائج العمليات التشاورية التي عقدتھا اإلسكوا في المنطقة ،والتي كان لھا
-٤
دور أساسي في التمھيد إلعداد خطة إقليمية للتنمية المستدامة .وكان الھدف من المنتدى مناقشة المواضيع
التالية:
)أ( التقدم المحرز في المنطقة العربية في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية وكيفية
اإلسراع في التقدم والمحافظة على اإلنجازات المحققة؛
)ب( مقترح أھداف محددة للتنمية المستدامة للمنطقة العربية أع ّدته اإلسكوا) (٢استناداً إلى نتائج
المشاورات اإلقليمية التي قادتھا على ھذا الصعيد والمشاورات اإلقليمية والوطنية العديدة بشأن خطة التنمية
لما بعد عام ٢٠١٥؛
)ج( مقترح اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة) (٣الذي تعمل اإلسكوا وشركاؤھا على
إعداده بطلب من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ،باعتباره صيغة مح ّدثة لمبادرة التنمية
المستدامة في المنطقة العربية؛ وخارطة الطريق العربية لالستثمار في االقتصاد األخضر والتي تعتبر من
وسائل تنفيذ اإلطار االستراتيجي)(٤؛
)د( سبل تنفيذ التزامات التنمية المستدامة في المنطقة.

) (٢اإلسكوا ،أھداف التنمية المستدامة :منظور عربي ) .(E/ESCWA/SDPD/2014/WG.1/1الوثيقة متاحة على:
http://css.escwa.org.lb/SDPD/3315/5a.pdf.

) (٣اإلسكوا ،مقترح اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة) ٢٠٢٥-٢٠١٥ ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة( ) .(E/ESCWA/SDPD/2014/WG.1/5الوثيقة متاحة على.http://css.escwa.org.lb/SDPD/3315/2a.pdf :
) (٤اإلسكوا ،إطار عمل مقترح إلعداد خارطة الطريق لالستثمار في االقتصاد األخضر في المنطقة العربية )بالتعاون مع جامعة الدول
العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة( ) .(E/ESCWA/SDPD/2014/WG.1/4الوثيقة متاحة على.http://css.escwa.org.lb/SDPD/3315/1a.pdf :

-٦-

ثانيا ً -المشاركون
حضر المنتدى  ١٦٨مشاركا ً من المستوى الرفيع ،منھم ممثلون عن الجھات المنظمة ،أي اإلسكوا،
-٥
وجامعة الدول العربية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة البيئة في
األردن .وشارك مندوبون عن البلدان السبعة عشر األعضاء في اإلسكوا ) ٨٧مشاركا ً( ،من وزارات
متخصصة عدة كوزارات الشؤون الخارجية ،والبيئة ،والشؤون االجتماعية والتنمية االجتماعية ،والتخطيط،
والتعاون الدولي ،والمياه ،واالقتصاد ،والطاقة ،والصناعة والتجارة ،والصحة ،والتعليم والشؤون البلدية.
وشارك أيضا ً ممثلون عن الجھات المعنية األخرى كمنظمات األمم المتحدة ) ٢٧مشاركا ً( ،والمجموعات
الرئيسية ) ٢٥مشاركا ً( .وشمل تمثيل األمم المتحدة معظم الھيئات األعضاء في آلية التنسيق اإلقليمية ،وھي
منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العالمية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة
المعني بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب/اإليدز ،وھيئة األمم المتحدة للمرأة،
ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة العمل الدولية ،ومكتب
األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ،ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،باإلضافة إلى المبعوث الخاص لألمين العام المعني
بالشباب ،ومكتب اللجان اإلقليمية في المقر الرئيسي لألمم المتحدة في نيويورك .وحضر المنتدى أيضا ً خبراء
وممثلون عن منظمات إقليمية كالجمعية العربية لمرافق المياه ،والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق
الجافة ،والمعھد العالمي للنمو األخضر.

ثالثا ً -خالصة المناقشات
تخلّلت المنتدى جلستان ،جلسة افتتاحية وجلسة ختامية ،وخمس جلسات موضوعية .كما ُنظم على
-٦
ھامش المنتدى اجتماع المجموعات الرئيسية ،الذي عقدته إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
لمساعدة المجتمع المدني على تكوين منظور إقليمي ألھداف التنمية المستدامة؛ وحلقة نقاش عقدتھا منظمة األمم
المتحدة للتنمية الصناعية بشأن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
ق ّدمت خالل المنتدى عروض ووثائق أساسية ،وتمحورت المناقشات حول مجموعة من الوثائق
-٧
)(٥
المرجعية ،وجميع المواد متاحة على الموقع الخاص االجتماع .
وتتضمن الفقرات التالية عرضا ً موجزاً لمواضيع النقاش التي تناولتھا كل جلسة وعن أنشطة المتابعة
-٨
التي اتفق عليھا.
ألف -الجلسة االفتتاحية
تخلّلت الجلسة االفتتاحية كلمات ألقاھا ممثلون عن الجھات المنظمة وعن حكومة األردن باعتباره البلد
-٩
المضيف .وألقى الكلمة الرئيسية صاحب السمو الملكي األمير حسن بن طالل ،بصفته الرئيس الحالي لمجلس
األمم المتحدة االستشاري للمياه والصرف الصحي .تخللت الجلسة االفتتاحية كلمات للجھات المنظمة للمنتدى.

).AR.asp?referenceNUM=3315ahttp://www.escwa.un.org/information/meetingdetails (٥
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أشار برنامج األمم المتحدة للبيئة إلى النقاط التالية
•

عالقة الترابط الواضحة والوثيقة بين األبعاد الثالثة االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية
المستدامة ،والتي تتطلب معالجتھا اعتماد نھج شامل ومتكامل؛

•

أھمية وضع القضايا المتعلقة بالبيئة والفقر في صلب أي خطة للتنمية المستدامة في المستقبل ،بما
في ذلك احتياجات الفقراء إلى فرص العمل وإرساء األمن على الصعيدين االجتماعي والبيئي؛

•

أھمية اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية الشحيحة وحماية التراث الثقافي واالجتماعي لتحقيق رفاه
المجتمعات؛

•

دور الحكومات في اعتماد وتعميم األنماط المستدامة في االستھالك واإلنتاج واالنتقال إلى
االقتصاد األخضر وتقليص الفوارق في الحصول على الموارد الطبيعية واستغاللھا.

أشارت جامعة الدول العربية إلى النقاط التالية
•

•

•

)ج(

أھمية المنتدى كونه فرصة الستعراض التقدم المحرز في تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية في
المنطقة العربية ،والتوصل إلى موقف عربي موحد بشأن أھداف التنمية المستدامة؛
مناقشة اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة وخارطة الطريق العربية لالستثمار في
االقتصاد األخضر ،اللذين تعمل الجامعة بالتعاون مع اإلسكوا والشركاء اآلخرين على إعدادھما
لتوجيه العمل على الصعيدين اإلقليمي والوطني في األعوام المقبلة؛
أخذ مالحظات المشاركين في االعتبار في الوثيقتين قبل تقديمھما إلى مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته االستثنائية المقبلة ،وإلى القمة العربية التنموية االقتصادية
واالجتماعية في عام .٢٠١٥

أشارت اإلسكوا إلى النقاط التالية
•

•

•

•

عام  ٢٠١٤عام محوري بالنسبة إلى التنمية إذ تتكثف فيه الجھود المبذولة على المستويات
العالمية واإلقليمية والوطنية لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام  ،٢٠١٥وتتواصل
الجھود الرامية إلى وضع خطة تنمية لما بعد عام  ،٢٠١٥ترسم على المستوى العالمي معالم
التنمية المستدامة على المديين القصير إلى المتوسط؛
عملت اإلسكوا في عام  ٢٠١٣على تنظيم سلسلة من االجتماعات التشاورية على مستوى
الحكومات والخبراء ،والمجتمع المدني ،ومنظمات األمم المتحدة ،ساھمت في بلورة رؤية إقليمية
مشتركة ونھج متجانس لخطة التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥وأھداف التنمية المستدامة؛
أھمية التوصل إلى تمثيل المنطقة بصوت وموقف عربي قوي على الصعيد العالمي والتحضير
جيداً لالستعراض الوزاري السنوي والدورة المقبلة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة؛
أھمية استكمال أھداف التنمية المستدامة بوضع إطار استراتيجي عربي يكون بمثابة الخطة
اإلقليمية للتنمية ،إذ ال يمكن ألھداف التنمية المستدامة معالجة جميع القضايا اإلنمائية المطروحة
في المنطقة.

-٨)د(

أشار ممثل حكومة حكومة األردن إلى النقاط التالية
•

•

•

•

)ھ(

األزمات المالية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلنسانية المتفاقمة التي يواجھھا العالم
والتي تھدد استدامة التنمية؛
تفاقم مشكلة الفقر ،وارتفاع معدالت األمية ،وازدياد عدد السكان ،وارتفاع معدالت البطالة
ال سيما بين الشباب المتعلمين ،وضعف النمو االقتصادي ،وازدياد أعباء الديون ،كلھا تحديات
تزيد الضغط على الموارد الطبيعية الناضبة .ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنتجات
الطاقة إلى تفاقم ھذه المشاكل ويحد من قدرة العديد من البلدان العربية على تحقيق أھدافھا
اإلنمائية؛
عدم االستقرار االجتماعي والسياسي والنزاع المسلح في بعض بلدان المنطقة يؤدي إلى تزايد
عدد الالجئين وبالتالي إلى تزايد الضغط على الموارد الطبيعية النادرة .والحيّز المالي المحدود
من األسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع كبير في مستويات التنمية في المنطقة؛
أھمية تشجيع الجھود التي يبذلھا بعض البلدان العربية في تنفيذ مبادئ االقتصاد األخضر وأنماط
االستھالك واإلنتاج المستدامة ،وتبادل الخبرات ودعم التعاون بين الدول العربية.

أشار صاحب السمو الملكي األمير حسن بن طالل في الكلمة الرئيسية إلى النقاط التالية
•

•

•

•

أوجه القصور التي تشوب األھداف اإلنمائية لأللفية ،ومنھا إسقاط مسألة النوعية واإلنصاف من
حسابات تحقيق األھداف .وھذا األمر واضح في قطاع المياه ،فما من جدوى كبيرة لضمان
الحصول على المياه ما لم تكن بالجودة المطلوبة ،وتستوفي معايير السالمة في إدارتھا ،وانتظام
الحصول عليھا .وسيكون من الضروري إدراج آليات تضمن اإلنصاف في التوزيع ضمن أي
مجموعة جديدة من االلتزامات الدولية؛
تعذر تحقيق التنمية المستدامة من دون ضمان الوصول اآلمن والعادل إلى إمدادات المياه
وخدمات الصرف الصحي وأھمية حماية االحتياطي المتوفر من المياه وتحسينه ،وإرساء اإلدارة
السليمة للموارد المائية ،واالستثمار في تكنولوجيات جديدة لتحسين نوعية المياه .ومن األھمية
أيضا ً تطبيق مبادئ اإلدارة السليمة واتخاذ القرارات باالستناد إلى بيانات ومعلومات دقيقة عن
المياه؛
األھمية االستراتيجية للمياه في تحقيق التنمية الوطنية واألمن الوطني .وعدم جدوى ال ُّنھج
التقليدية المجزأة .ومن األھمية أن تتضمن السياسات المائية في المستقبل تصوّ رات إقليمية
مشتركة لمشكلة العجز المائي ،واستراتيجيات تتجاوز الحدود الوطنية تر ّكز على الصالح العام
واإلدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة .وفي ھذا الصدد ال بد من وضع استراتيجيات
للتعاون اإلقليمي في مجال الموارد المائية العابرة للحدود؛
أھمية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة ندرة المياه في البلدان العربية ،واعتماد حلول مبتكرة
تسھم في تأمين فرص عمل وفرص اقتصادية جديدة وتحقيق النمو .وبعد تحديد عناصر ھذه
المشكلة ال بد من البحث في حلھا الذي يقوم على ثالثة عوامل متداخلة ھي االبتكار وتأمين
الفرص وتحقيق االستدامة؛

-٩•

•

•

•

•

•

ارتفاع معدالت البطالة إلى مستويات خطيرة في المنطقة العربية ،ال سيما بين الشباب من ذوي
التحصيل العلمي .ومن األھمية البحث في التغيّرات الھيكلية واالجتماعية الالزمة لتمكين الشبان
والشابات من االنخراط في سوق العمل .فمن دون ھذا النوع من التحليل النقدي تصبح عملية ما
بعد عام  ٢٠١٥فرصة ضائعة؛
عدم تخصيص أي ھدف أو غاية أو مؤشر ضمن األھداف اإلنمائية للحكم السليم مع أن
االستقرار السياسي ،والحكم السليم ،والمؤسسات القوية والفعالة ،ھي عناصر أساسية لتحقيق
التنمية؛
أھمية تحديد أھداف التنمية المستدامة بدقة ،بحيث تكون أھدافا ً طموحة وواقعية .فإن لم تكن
األھداف واقعية وقابلة للتطبيق تأتي النتيجة آماالً خائبة ،ويتعذر اتخاذ إجراءات للتقدم .وفي
الوقت نفسه ،إن لم تكن األھداف طموحة ،تأتي النتيجة تھاونا ً في القضايا اإلنمائية وتغيب
التطلعات المستقبلية؛
ضرورة العمل ضمن المنطقة العربية على تحديد خارطة طريق تعالج التحديات اإلنمائية التي
تواجھھا المنطقة .ومن األھمية فھم الترابط بين األھداف ،الذي يبدو مثالً واضحا ً في الترابط
بين المياه والطاقة والبيئة ،واالنطالق منه عند وضع خارطة الطريق للتنمية المستدامة؛
االنتقال من االعتراف بالمشاكل التي تواجھھا المنطقة وتتطلب حلوالً إقليمية ،إلى مرحلة الحوار
الب ّناء لتحليل ھذه المشاكل والبحث في الحلول الممكنة على الصعيد اإلقليمي كتحديد سبل إدارة
الموارد المشتركة؛
أھمية أن تلبي أي خطة لما بعد عام  ٢٠١٥االحتياجات الناشئة وأن تواجه التحديات المطروحة
في المنطقة في إطار نھج متكامل يجمع بين االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،ومبادئ
الحكم السليم وحقوق اإلنسان والمساواة.
باء -الجلسة األولى :لمحة عامة عن العمليات العالمية واإلقليمية إلعداد خطة
التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥وأھداف التنمية المستدامة

 -١٠تناولت المناقشات في ھذه الجلسة بعض التحديات الرئيسية التي تواجھھا التنمية المستدامة في المنطقة
العربية .واطلع المشاركون على التقدم المحرز في العمليات العالمية والخطوات التالية فيما يتعلق بخطة التنمية
لما بعد عام  ٢٠١٥وأھداف التنمية المستدامة .وقُ ّدم خالل الجلسة عرض عن الدور المتوخى من المنتدى
العربي كآلية العتماد نھج متكامل ومتوازن لألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي ،وتوفير
منظور إقليمي بشأن برنامج المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.
)أ (

التحديات الرئيسية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية
•

•

الموارد المتوفرة واالعتمادات المخصصة في الميزانية غير واضحة في المنطقة العربية.
وال يمكن التقدم في تحقيق التنمية ما لم تحدد الموارد المتوفرة ومعدالت استخدامھا .وتبقى
الشفافية قضية أساسية ال سيما فيما يتعلق بمخصصات الميزانية الحكومية؛
من األھمية أن تحدد المجتمعات ما تتطلع إليه من حريات فردية وأن ترسخ نظم التعليم كيفية
ممارستھا .وتترتب على الخيارات التي يتخذھا اإلنسان في إطار الحريات آثار اقتصادية كنوع

-١٠رأس المال الذي يجذب معظم االستثمارات .وفي المنطقة ،ركزت االستثمارات على تنمية رأس
المال الطبيعي وبدرجة أقل بكثير على األصول المنتجة وغير الملموسة .فمعظم االستثمارات
األجنبية المباشرة توجھت نحو العقارات والتعدين على حساب الصناعة التحويلية والخدمات
ولم تساھم في توليد األعداد الكافية من فرص عمل؛
•

)ب(

التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام  :٢٠١٥السياق العالمي والتطلعات اإلقليمية
•

•

•

•

)ج(

في الكثير من الحاالت ،ھناك مفاضلة بين تحقيق اإلنصاف والمساواة من جھة ،ومكافأة الفرد
وفق إنتاجيته من جھة أخرى .وقد اختارت الدول في جميع أنحاء العالم أنظمة مختلفة إلعادة
توزيع الفوائد .ومن األھمية عقد حوار اجتماعي في المنطقة التخاذ خيار بين تحقيق تكافؤ
الفرص وعدم التدخل .ومن األھمية أيضاً ،معرفة َمواطن الضعف التي نريد كمجتمع أن نتحرّر
منھا .ولكن األھم من ذلك معرفة التطلعات المستقبلية التي نريد أن نكون أحراراً لتحقيقھا.

قرر المشاركون في مؤتمر ريو ٢٠+إطالق العديد من اآلليات العالمية كإنشاء المنتدى السياسي
الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ،ولجنة الخبراء الحكومية الدولية بشأن تمويل التنمية
المستدامة ،والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأھداف التنمية المستدامة ،وآلية
التكنولوجيا ،وغيرھا .ويلتقي الكثير من ھذه العمليات على وضع خطة التنمية لما بعد
عام ٢٠١٥؛
قدمت المناطق مساھماتھا في اآلليات العالمية انطالقا ً من األولويات اإلقليمية .ومن األھمية أن
تقدم المنطقة العربية أيضا ً مساھمتھا انطالقا ً من احتياجاتھا وأولوياتھا؛
الفجوة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب واضحة في عملية صياغة أھداف التنمية المستدامة.
فبلدان الجنوب تؤيّد تشجيع التحوالت االقتصادية والنمو الشامل والحماية االجتماعية وتطلب
التزاما ً من بلدان الشمال في وسائل التنفيذ .وكما في العمليات السياسية األخرى ،يشكل االلتقاء
على قاسم مشترك تح ّديا ً حقيقيا ً أمام خطة التنمية لما بعد عام ٢٠١٥؛
تفوق متطلبات تحقيق التنمية المستدامة قدرات البلد الواحد في الكثير من الحاالت .ومع أن
اإلجراءات المتخذة على الصعيد الوطني ھي إجراءات ال غنى عنھا لتحقيق التنمية ،فال بد من
العمل بنھج التكامل اإلقليمي وبناء شراكة عالمية حقيقية مع االلتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة
والمتباينة.

لمحة عن المنتدى العربي حول التنمية المستدامة
•

•

نفذت جامعة الدول العربية إصالحات مؤسسية ھامة بھدف تعزيز التنمية المستدامة ،من خالل
عمل مختلف المجالس والوكاالت العربية المتخصصة ،ودعم مشاركة منظمات المجتمع المدني
في مداوالتھا؛
تنظر جامعة الدول العربية إلى المنتدى العربي بوصفه آلية إلرساء الحكم السليم وبناء الشراكات
فيما يتعلق بالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،يتيح المنتدى العربي فرصة لتبادل الخبرات ،واستعراض التقدم المحرز

-١١في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ،وإعداد التقارير التي تدعم الربط بين العلم والسياسات.
وجامعة الدول العربية مستعدة للتنسيق مع اإلسكوا لتنظيم الدورات المقبلة للمنتدى؛
•

)د(

المنتدى العربي آلية ھامة في المنطقة للتأثير على العمليات العالمية إلعداد أھداف التنمية
المستدامة .ويمكنه أن يضطلع بدور رئيسي في بلورة رؤية إقليمية للتنمية وتحفيز االلتزام
السياسي بتحقيقھا.

أنشطة المتابعة
•

أحيط المشاركون علما ً باإلطار المؤسسي المقترح لما بعد عام  ٢٠١٥في المجلس االقتصادي
واالجتماعي .وأوصى المشاركون بأھمية التنسيق بين اإلسكوا وجامعة الدول العربية إلعداد
مقترح متعلق بتقديم وجھة النظر اإلقليمية بانتظام إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة من خالل األجھزة الرئيسية لدى ك ّل منھا.
جيم -الجلسة الثانية :معالجة التحديات الناشئة والمستمرة أمام تحقيق األھداف
اإلنمائية لأللفية في عام  ٢٠١٥والحفاظ على مكاسب
التنمية في المستقبل

 -١١من أھداف ھذه الجلسة دعم التحضيرات اإلقليمية لالستعراض الوزاري السنوي لعام .٢٠١٤
واستعرض المشاركون فيھا التق ّدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية بالتركيز
على الدروس المكتسبة .وتوصّلوا إلى تصوّ ر لدور جامعة الدول العربية في المستقبل في دعم خطة جديدة
للتنمية لما بعد عام  ،٢٠١٥باالستناد إلى تجربة الجامعة في مجال األھداف اإلنمائية لأللفية .وتناولوا في
مناقشاتھم التحديات التي تواجھھا البلدان العربية في سعيھا إلى تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية والحفاظ على
المكاسب في المستقبل في ظل النزاعات واالضطرابات االجتماعية .وعرض بعض ممثلي الدول األعضاء
خبرات بلدانھم في ھذا المجال مركزين على أھم النقاط.
)أ (

التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية والدروس المكتسبة
•

•

ت في التق ّدم بين البلدان العربيّة .فانخفاض
تكشف البيانات المتاحة والتقارير الوطنيّة عن تفاو ٍ
ً
عدد الفقراء من  ٥ماليين إلى  ٤ماليين في غضون  ١٥عاما ،كاد يقتصر على الذين يعيشون
في فقر مدقع .ويبيّن استعراض مستويات الفقر األخرى ارتفاعا ً في عدد الفقراء ال سيما بعد عام
 .٢٠١٠وفي حين حققت البلدان تحسنا ً ملحوظا ً في التعليم ،ال سيما المساواة بين الجنسين في
التعليم ،لم يؤ ِّد ھذا التحسّن إلى زيادة في مشاركة المرأة في القوى العاملة؛ وسجلت البلدان
تحسنا ً في صحة األمھات كما شھدت تراجعا ً في معدالت وفيات األطفال .وفي المجاالت
األخرى ،لم تسجّ ل معظم البلدان األق ّل نمواً في المنطقة تقدما ً كبيراً يؤھلھا لتحقيق جميع األھداف
بحلول عام  .٢٠١٥وشكل االحتالل اإلسرائيلي العائق األكبر أمام التق ّدم في فلسطين؛
في حين تحسّنت معدالت الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
المحسنة لتشمل الماليين في المنطقة ،تعمّقت الفجوة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.
وفي بعض أنحاء المنطقة ،حال تدمير البنى التحتية بسبب النزاعات دون إحراز تقدم كاف
لتحقيق غايات الھدف اإلنمائي  ٧المعنية بالمياه والصرف الصحي؛

-١٢•

•

•

•

)ب(

على الرغم من القيود التي تضيّق الحيّز المالي المتاح ،ال بد من المحافظة على زخم الجھود
الوطنية لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية ،ومن إيالء األولوية للتدخالت السياسية من أجل تسريع
اإلنجازات .ومن أجل ضمان االستدامة ،ينبغي للبلدان أن ترسّخ التقدم في إطار المؤسسات
وتعمّمه في خطط التنمية الوطنية والمحلية؛
لم توضع األھداف اإلنمائية لأللفية لتشمل مجمل خطط التنمية على المستويين الوطني والعالمي،
بل إنھا وضعت في متناول متخذي القرارات في المنطقة توجھا أساسيا ً للتنمية المستدامة.
واستعرض المشاركون العوامل التي أعاقت في الماضي تحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية
وناقشوھا ومنھا العوامل السياسية والثقافية ومقوّ مات الحكم .وأكدوا على استحالة حفز التنمية
المستدامة في غياب السالم واالستقرار ،والحكم السليم واحترام حقوق اإلنسان ،التي ھي من
الشروط التي ال غنى عنھا لتحقيق تنمية شاملة ،وغياب مقوّ مات الحكم السليم ھو مصدر خطر
جسيم على جھود التنمية؛
من األھمية أن تستند أھداف التنمية المستدامة في المستقبل إلى دراسات صلبة تؤمّن اإلطار
المفاھيمي الشامل لقضايا الحكم والسالم واألمن والثقافة.

الفقر والجوع
•

•

)ج(

من الضروري إجراء تقييم عميق وتحليل دقيق للتقدم المحرز نحو تحقيق األھداف اإلنمائية
لأللفية لتحديد العوامل الفعلية للنجاح والفشل .وال ب ّد من تشجيع الحكومات والجھات األخرى
المعنية بالتنمية على إجراء مثل ھذا التقييم التحليلي للتق ّدم ،إذ أن التغيير ال يتحقق في سرعة
العمل كالعادة بل بتبديل قواعده ،وانتقاء العوامل والديناميات التي لھا األثر األكبر واألشمل بدالً
من التركيز على ھدف واحد؛

ال يزال الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية من التحديات الرئيسية في المنطقة العربية ال سيما
في أقل البلدان نمواً .غير أن ھذه التحديات ال تقتصر على أقل البلدان نمواً ،فالمكاسب التي
تح ّققت في الحد من الفقر كادت تتبدد بفعل عدم االستقرار السياسي والنزاعات في عدد من
البلدان المتوسطة الدخل ،وال يزال العديد من بلدان المنطقة عرضة لنقص الغذاء .ومن
الضروري تعزيز العالقة اإليجابية بين إدارة الموارد الطبيعية والفقر والجوع .ويتو ّقع مثالً أن
يسھم تحسين كفاءة استخدام المياه ومنع تدھور األراضي لتحسين اإلنتاج الزراعي في مواجھة
تحدي األمن الغذائي في المنطقة؛
ال بد من إيالء اھتمام خاص لحالة الالجئين والنازحين داخليا ً من أجل ضمان حقوقھم األساسية
في الغذاء ،وكذلك أيضا ً للمجتمعات المضيفة التي خسرت الكثير من قدراتھا االقتصادية ،وباتت
تحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي في ھذه القضية.

اعتماد سياسات اجتماعية وأنظمة حماية اجتماعية تقدمية
•

في العديد من البلدان العربية عانى النھج المعتمد لتحقيق األھداف اإلنمائية لأللفية من تركيز
مفرط على الحلول السريعة ،والتدخالت الضيّقة النطاق وأھمل بالمجمل قضية انعدام المساواة.
ولذلك ،ال بد من نھج شامل ومتسق يستند إلى سياسات اجتماعية تقدمية وأنظمة حماية مالئمة
لتحقيق التنمية؛

-١٣•

)د(

دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز النمو المقترن باإلنصاف
•

•

•

•

)ھ(

كان أداء المنطقة العربية جيداً نسبيا ً من حيث النمو االقتصادي الكلي مقارنة مع سائر المناطق
النامية ،غير أن النمو الذي حققته اقتصر بمجمله على قطاع النفط وقطاع خدمات آخذ في
االتساع في أنشطة ال تضيف أي قيمة حقيقية .ولم تستفد غالبية السكان من مكاسب النمو
االقتصادي ولم يشمل توزيع الثروة الجميع ،فتفاقمت أوجه عدم المساواة على المستوى دون
الوطني؛
ولذلك ينبغي أن تركز البلدان على النمو الشامل للجميع من خالل تنويع الھيكلية االقتصادية
وإعادة النظر في سياسات االقتصاد الكلي .ومن ھذا المنظور الجديد للنمو الشامل يجب التركيز
على إنشاء فرص عمل منتج؛
وينبغي ألي إطار رصد للتنمية االقتصادية في المستقبل أن يكون قادراً على تحديد أوجه عدم
المساواة على المستوى دون الوطني وإتاحة فرص تمكين الشرائح األكثر فقراً من السكان؛
ويمكن إضفاء الطابع المؤسسي على مشاركة جميع شرائح المجتمع بما يشمل األشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة في التنمية ووضع السياسات ضمن إطار قائم على حقوق اإلنسان.

التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
•

•

)و(

ومن أولى الخطوات الالزمة لتصحيح ھذا المسار تحديد حد أدنى للحماية االجتماعية شامل
لجميع الفئات واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والمناطق الجغرافية لتأمين تكافؤ الفرص
للجميع وتعميم العدالة االجتماعية والحكم السليم .وھذه اآللية من شأنھا أن تحافظ على مكاسب
التنمية في المستقبل .والحد األدنى من الحماية االجتماعية يقع ضمن قدرة معظم البلدان العربية،
بل إن كلفته قد تكون أقل من كلفة اإلعانات التي تتكبدھا البلدان حاليا ً.

على الرغم من التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين ،ال تزال المنطقة تواجه تحديات
كبيرة في مجالي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .فمع ّدل مشاركة المرأة في القوى العاملة
ھو األدنى في العالم والوضع سيّان بالنسبة إلى مشاركتھا في المجالس النيابية؛
وينبغي لخطة التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥أن تح ّدد أھداف وغايات ملموسة لتحقيق مساواة حقيقية
بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع السياسات .والسياسات التي
تضعھا البلدان ال بد أن تسلّط الضوء على اآلثار غير المباشرة للمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة على جميع أھداف التنمية بدءاً بالتعليم ومعدالت وفيات األطفال وصوالً إلى النمو
االقتصادي.

تحسين نوعيّة الخدمات
•

تركز األھداف اإلنمائية لأللفية بصورة رئيسية على البعد الكمي للتنمية على حساب البعد
النوعي ،وقد كان أداء العديد من البلدان العربية جيداً وفقا ً للعديد من المؤشرات المحددة .فمثالً
حسّن العديد من بلدان المنطقة من معدالت االلتحاق بالمدارس ،غير أن ذلك لم يرافقه تحسّن في
جودة التعليم .وبالمثل ،تحسنت معدالت الحصول على المياه ،وفقا ً لمؤشرات األھداف اإلنمائية
لأللفية ،في عدد من البلدان العربية غير أن ھذا المؤشر ال يراعي جودة الموارد المائية أو
التقطع في الخدمات.

-١٤)ز(

شراكات إقليمية جديدة لتمويل التنمية
•

)ح(

قياس التقدم
•

•

•

)ط(

ينبغي التركيز بشكل كبير على إتاحة البيانات لتسھيل الرصد والتقييم ،وتحسين المساءلة على
مختلف المستويات .فقد توافق المشاركون على أھمية مضاعفة الجھود في المنطقة لتعزيز توليد
البيانات وتحليلھا ونشرھا .ولذلك تحتاج البلدان إلى أدوات مبتكرة لقياس التقدم في تحقيق
األھداف على أساس الدروس المكتسبة من األھداف اإلنمائية لأللفية .ومن االختبارات الناجحة
في المنطقة تكييف األھداف اإلنمائية لأللفية على المستويين الوطني ودون الوطني ،ومثالً
تكييفھا على مستوى المدينة باقتراح غايات ومؤشرات خاصة بالمدن؛
وينبغي بذل المزيد من الجھود للتوفيق بين مصادر اإلحصاءات والمعلومات الدولية والوطنية،
وتشجيع استخدام البيانات الوطنية الموثوقة في تقييم التق ّدم ،وإعداد التقارير الوطنية واإلقليمية،
وإنشاء األدوات العملية لرصد التقدم على المستويين الوطني ودون الوطني؛
وال بد من تركيز الجھود على وضع آلية لقياس التقدم المحرز في تحقيق الھدف  ٨من األھداف
اإلنمائية لأللفية ،وينبغي أن تركز بلدان المنطقة على إصدار تقرير إقليمي عن الفجوة القائمة
فيما يتعلق بھذا الھدف.

من الصعيد العالمي إلى المحلي
•

)ي(

تغيّرت البيئة العالمية واإلقليمية للشراكات بشكل كبير .فحصّة البلدان المانحة التقليدية للجنة
المساعدات اإلنمائية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تتراجع في حين يشھد
العالم نشوء شراكات جديدة للتنمية .ولذلك من المھم إنشاء شراكة إقليمية جديدة للتنمية تجمع
بين مختلف الجھات المعنية من حكومات وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية
وإقليمية.

في ضوء الترابط القائم بين الصعيدين العالمي والمحلي ،ينبغي توضيح "إطار المساءلة" الذي
يقوم عليه تنفيذ األھداف اإلنمائية لأللفية نظراً إلى أثره على المفاوضات واالتفاقات المتعلقة
بخطة ما بعد عام  .٢٠١٥ورأى المشاركون في االجتماع أنّ قضايا التجارة العالمية والتمويل
العالمي وغيرھا من القضايا تؤثر من دون شك على التقدم المحرز في تحقيق األھداف اإلنمائية
لأللفية .ومن أجل المضي قدما ً ال بد أن تراعي "أدبيات" االستدامة واألھداف المستقبلية
المستويات األربعة العالمي ،واإلقليمي ،والوطني ،والمحلي.

إجراءات المتابعة
•

أوصى المشاركون في االجتماع بتقديم نواتج ھذا المنتدى اإلقليمي إلى جامعة الدول العربية،
وإلى دورة اإلسكوا الوزارية المقبلة )حزيران/يونيو  ،(٢٠١٤واالستعراض الوزاري السنوي
للمجلس االقتصادي واالجتماعي )تموز/يوليو  .(٢٠١٤وستشارك حكومة األردن ،بوصفه البلد
المضيف ،في الدورة الموضوعية المقبلة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وتنقل الرسائل
الرئيسية المنبثقة عن المنتدى إلى االستعراض الوزاري السنوي العالمي.

-١٥دال -الجلسة الثالثة :أھداف للتنمية المستدامة تدعم األولويات اإلقليمية العربية
 -١٢تناول المشاركون في ھذه الجلسة قضية الشباب كونھم محركا ً للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وقدموا اقتراحا ً بمجموعة من أھداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية باالستناد إلى الوثيقة المرجعية التي
أعدتھا اإلسكوا بعنوان "أھداف التنمية المستدامة :منظور عربي" .ويستعرض االقتراح اإلطار اإلقليمي
والمبادئ واألولويات الرئيسية والتغيّرات التحويلية الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة ،ويحلّل األھداف التي
اقترحھا المجتمع العالمي من حيث مالءمتھا لخصائص المنطقة العربية ،ويحدد مجموعة من األھداف والغايات
التي ينبغي أن يقدمھا المفاوضون عن البلدان العربية في الفترة المقبلة .وعرض مندوبا تونس ومصر ،وھما
من الدول األعضاء المشاركة في الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأھداف التنمية المستدامة
آراءھما في التقدم العام المحرز حتى اآلن.
)أ (

الشباب العربي محرك التنمية المستدامة في المنطقة
•

•

•

)ب(

تواجه المنطقة تحوّ لين ھامين ،تحوّ ل ديمقراطي واآلخر ديمغرافي ،ال يزال عليھا أن تجني
فوائدھما .والشباب لم يستفيدوا بعد من التغيّرات السياسية الحاصلة في عدد من البلدان العربية
ولم تتحسن مشاركتھم في الحياة السياسية بسبب عدم تغيير األطر المؤسسية .وال تزال معدالت
بطالة الشباب في المنطقة ،ال سيما في صفوف الشابات ،على مستوى من االرتفاع الحاد ،يسھم
في ازدياد الھجرة؛
ھناك ضرورة لدمج قضايا الشباب في أھداف التنمية المستدامة .وقد انبثقت من األنشطة التي
تأخذ برأي الجمھور خمسة مواضيع ھي أولويات بالنسبة إلى شباب المنطقة وھي :التعليم،
والعمل ومباشرة األعمال الحرة ،واألمن والسالم ،والمشاركة ،والحكم؛
من المھ ّم بذل مزيد من الجھود لوضع حد لإلدمان على المخدرات ومعالجة سلوك العنف بين
شباب المنطقة ،وإجراء البحوث عن األسباب الكامنة وراء ھذه الظواھر وسبل معالجتھا.

اقتراح عربي ألھداف التنمية المستدامة
•

•

تحتاج المنطقة العربية إلى أھداف لمعالجة التحديات التي تواجھھا وتلبية أولوياتھا التنموية.
وعملية صياغة ھذه األھداف ھي عملية سياسية ،قد تأتي نتائجھا مطابقة لجميع األولويات وقد
تختلف عنھا ،وال بد من إعطاء المفاوضين العرب ھامشا ً من الصالحيات لدعم خطة إقليمية
مح ّددة .وقد سعت اإلسكوا في الوثيقة التي وضعتھا بشأن أھداف التنمية المستدامة إلى دمج
نتائج العمليات والمشاورات اإلقليمية في مجموعة مح ّددة من األھداف تركز ،وإن لم تكن شاملة،
على األولويات اإلقليمية الرئيسية .واإلطار المفاھيمي المعتمد يضع حقوق اإلنسان ورفاھه في
قلب الخطة ويربطھما باالستدامة في استخدام الموارد ،والقضايا المشتركة عالميا ً وبمسألة
الحكم ،وأخيراً بالشراكات العالمية؛
تراعي أھداف التنمية المستدامة أوجه القصور في األھداف اإلنمائية لأللفية المعترف بھا على
نطاق واسع .ومن التحديات المطروحة أيضا ً الحاجة إلى التطرق إلى مجموعة أوسع من القضايا
التي ھي من أولويات المنطقة ،مع اإلقرار بأن لكل بلد أولوياته وصعوباته؛

-١٦•

•

•

•

•

•

•

شدد المشاركون على األھمية التي تستأثر بھا مجموعة من القضايا بالنسبة إلى المنطقة ال سيما
السالم واألمن )مع غاية محددة بإنھاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية( ،والحكم
الرشيد ،والفقر وعدم المساواة ،والمياه ،والطاقة ،والغذاء .ومع أنّ المسودة التي قدمتھا اإلسكوا
تشمل ھذه القضايا ،رأى عدد من المشاركين أنه من األفضل أن تتناولھا الوثيقة المنقحة كأھداف
قائمة بذاتھا .وأشار المشاركون إلى أھمية إدماج البعد البيئي بشكل كامل ضمن كافة األھداف
والغايات ،باإلضافة إلى إدماج قضايا المساواة بين الجنسين والشباب؛
ش ّدد المشاركون على أھميّة النظر في إدراج جميع أبعاد الفقر التي ال تقيسھا خطوط الفقر
التقليدية مثل الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية ذات النوعية الجيدة ،والبطالة،
وعدم المساواة .وليس من مبدأ عام يح ّدد طريقة التصدي لعدم المساواة ،فلكل حكومة أن تختار
السياسات الوطنية التي تراھا مالئمة .وأشار المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر بخط الفقر
المحدد بالعيش على أقل من  ١٫٢٥دوالر؛ فحسب ھذا المستوى ،يصل الفقر في المنطقة العربية
إلى  ٤في المائة ،أما إذا رُفع ھذا الخط إلى العيش على ثالثة دوالرات في اليوم ،فترتفع معدالت
الفقر إلى حد خطير؛
ال بد من وضع إطار متكامل ألھداف التنمية المستدامة يدرج قضايا البيئة في جميع األھداف بدالً
من التطرق إليھا في ھدف مستقل .وقد حدد خبراء برنامج األمم المتحدة للبيئة معايير وآلية
لتطوير غايات بيئية مترابطة؛
تطرق المشاركون إلى الخالف العالمي بشأن إدراج أھداف عن السالم واألمن والحكم وأنماط
االستھالك واإلنتاج المستدامة .ويشكل الھدف المتعلق بالشراكات العالمية وسبل التنفيذ تحديا ً
خاصاً ،نظراً إلى أھميّة تغيير قواعد الشراكات ومعالجة العقبات الھيكلية التي تعيقھا .وش ّدد
بعض المشاركين على أھميّة اعتماد أطر خاصة بكل ھدف ،بالتركيز على العوامل المشجعة بما
في ذلك الموارد العامة المناسبة والشفافة ،وتحسين القدرات اإلنتاجية والحماية االجتماعية؛
رأى المشاركون أن الوثيقة التي ق ّدمتھا اإلسكوا ھي أساس صالح واقتراح جيد لألھداف يمكن
البناء عليه .وأشار بعضھم إلى غياب بعض القضايا ،مثل خدمات النظام اإليكولوجي ،والقدرات
اإلنتاجية ،والنمو والتنويع االقتصادي ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتخفيف من عبء الديون،
والنقل المستدام .واقترح بعض المشاركين التركيز في االقتراح على قضايا الصحة ،بما في
ذلك ،فيروس نقص المناعة البشرية ،والمشاكل الصحية الناجمة عن التلوّ ث واألمراض غير
المعدية .وأشار بعض المشاركين إلى أنه في غياب المؤشرات المحددة ،تبقى بعض الغايات مثل
جودة التعليم وكفاءة المؤسسات مفتوحة لتفسيرات متباينة؛
ش ّدد المشاركون على أھمية الحيلولة دون تحوّ ل خطة التنمية لما بعد عام  ٢٠١٥إلى آلية لفرض
الضغط السياسي على البلدان النامية أو فرض شروط على الدعم المق ّدم؛
أشار بعض المشاركين إلى أنّ بعض األولويات خاصة بالمنطقة وقد ال تعتمد عالمياً ،ويمكن
إدراجھا في اإلطار االستراتيجي العربي بشأن التنمية المستدامة الذي تعمل حاليا ً على وضعه
اإلسكوا وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

-١٧)ج(

إجراءات المتابعة
•

قدم المشاركون مالحظات ومقترحات ھامة على وثيقة اإلسكوا عن أھداف التنمية المستدامة.
وطلب إليھم تقديم المقترحات خطيا ً قبل  ٢٠نيسان/أبريل لألخذ بھا في إعداد صيغة منقحة
للوثيقة ،قبل توزيعھا على المفاوضين العرب .وستقدم الوثيقة المن ّقحة أيضا ً إلى مجلس الوزراء
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دورته المقبلة
ث ّم إلى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية المقبلة.
ھاء -الجلسة الرابعة :اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة

 -١٣تناولت ھذه الجلسة وثيقة "مقترح اإلطار االستراتيجي العربي للتنمية المستدامة "٢٠٢٥-٢٠١٥ ،التي
أع ّدتھا اإلسكوا بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية )إدارة البيئة واإلسكان والموارد
المائية والتنمية المستدامة( بناء على طلب من مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .وھو عبارة
عن تحديث للمبادرة العربية للتنمية المستدامة ،يتضمّن التحديات والفرص الحالية والناشئة في المنطقة العربية.
وناقش المشاركون أيضا ً وثيقة "إطار عمل مقترح إلعداد خارطة طريق لالستثمار في االقتصاد األخضر في
المنطقة العربية" ،كإحدى وسائل تنفيذ اإلطار االستراتيجي .وق ّدم المشاركون أيضا ً خبرات من المنطقة العربية
ومناطق أخرى في ربط االقتصاد األخضر بخطط التنمية المستدامة الوطنية.
)أ (

مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية :الدروس المكتسبة
•

)ب(

أطلقت المبادرة في عام  ٢٠٠٢في مؤتمر ريو األول ون ّفذت على مدى  ١٢عاما ً مضت .ويمكن
استقاء العديد من الدروس من ھذه التجربة ،وھي ّ
موثقة في التقارير المرحلية التي أعدتھا جامعة
الدول العربية .وال تزال أولويات كثيرة محددة في المبادرة قائمة اليوم ،غير أنّ مجلس الوزراء
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة طلب تحديث المبادرة لتتضمن التحديات الناشئة وتحويلھا
إلى إطار إستراتيجي للتنمية المستدامة .ويمكن أن تسھم التجربة العربية في تطوير مؤشرات
التنمية المستدامة اإلقليمية في ھذه العملية.

اإلطار االستراتيجي العربي المقترح للتنمية المستدامة
•

•

أعد اإلطار االستراتيجي العربي المقترح للتنمية المستدامة بعد استشارات مع مختلف
الجھات المعنية .ومن أھم التعديالت التي أدخلت على المبادرة إضافة األولويات الناشئة بما فيھا
المياه ،والطاقة ،واألمن الغذائي ،وتغيّر المناخ ،واالقتصاد األخضر .وأضيف جزء عن سبل
التنفيذ ،يؤكد ضرورة تعزيز التعاون في المنطقة وإيجاد اآلليات الالزمة لتمويل البرامج ذات
الصلة؛
ير ّكز اإلطار على أھميّة االستفادة من االستراتيجيات وخطط العمل العربية القائمة )مثل تلك
المتعلقة بأنماط االستھالك واإلنتاج المستدامة ،والمياه ،والطاقة ،والتعليم ،وغيرھا( ،وااللتزامات
باالتفاقات العالمية مثل االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ،وذلك من أجل تجنب االزدواجية في
الجھود المبذولة؛

-١٨•

•

•

•

)ج(

يعتبر االقتصاد األخضر من المجاالت التطبيقية المحتملة لإلطار ،كما تشكل البيئة اإلقليمية
والعالمية أرضا ً خصبة لالقتصاد األخضر .و ُتعتبر خارطة الطريق لالستثمار في االقتصاد
األخضر في المنطقة العربية التي تقترحھا اإلسكوا خطوة في ھذا االتجاه تتالءم مع طلب مجلس
الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بتحديد أفضل السياسات واألولويات المتعلقة
باالقتصاد األخضر في المنطقة؛ وحجم االستثمارات الالزمة؛ وآليات التمويل المراعية للبيئة
المتاحة .وتھدف خارطة الطريق إلى معالجة أربع ثغرات في الرؤية والمعلومات ،والموارد،
والبيئة التمكينية ،وھي تشمل عناصر مختلفة منھا مسح للوضع القائم ،وأدوات السياسات العامة
لالقتصاد األخضر ،واستراتيجية التمويل ،وبرنامج لبناء القدرات؛
يمكن استقاء التجارب الناجحة في االقتصاد األخضر من مختلف مناطق العالم والقطاعات
لالستفادة منھا في المنطقة العربية .ويش ّكل برنامج االتحاد األفريقي لالقتصاد األخضر مثاالً
إقليميا ً ھاما ً .ومن أھم التحديات التي تعوق المضي قدما ً في االقتصاد األخضر وضع السياسات
التي تشجّع إعادة تخصيص رأس المال نحو األنشطة الخضراء .وال بد للمنطقة أن تستفيد من
اإلمكانات المتاحة في التكنولوجيا الصديقة للبيئة من أجل تحسين األداء البيئي لقاعدتھا الصناعية
النامية؛
من األھمية تطوير البنية المؤسسية الداعمة للتنمية المستدامة واالقتصاد األخضر .ففي األردن
مثالً ،ترأس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة وزارة التخطيط والتعاون الدولي باالشتراك
مع وزارة البيئة .وتمھّد مثل ھذه الخطوة السبيل للمبادرات المشتركة بين الوزارات ،على مثال
دراسة تحديد نطاق االقتصاد األخضر التي استكملت في عام ٢٠١٠؛
ورأى المشاركون أنّ اإلطار االستراتيجي المقترح شامل في المجمل .وشددوا على الحاجة إلى
تقارب األولويات بين أھداف التنمية المستدامة المقترحة واإلطار االستراتيجي ،واقترح بعض
المشاركين إضافة قضايا مثل كيفية التعامل مع العولمة ،ومكافحة اإليدز وفق خطوط
االستراتيجية العربية لإليدز ،وإدارة المخاطر الجيولوجية ،وإتاحة المعلومات عن مخاطر
الكوارث .وينبغي لنھج االقتصاد األخضر للتنمية المستدامة أن يراعي خصائص كل بلد ،ولذلك
ال بد من إجراء المزيد من الدراسات على المستوى الوطني.

إجراءات المتابعة
•

تق ّدم المشاركون بمالحظات ھامة عن اإلطار االستراتيجي وخارطة الطريق لالستثمار في
ُ
وطلب إليھم تقديم االقتراحات خطيا ً قبل  ٢٠نيسان/أبريل ّ
لتطلع اإلسكوا
االقتصاد األخضر.
عليھا قبل تنقيح الوثيقتين ،وتقديمھما إلى مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في
دورته المقبلة ،ومن ث ّم إلى القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية المقبلة )مطلع
عام .(٢٠١٥
واو -الجلسة الخامسة :وسائل التنفيذ

 -١٤ركز المشاركون في الجلسة على الوسائل الالزمة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة في المنطقة
العربية .وناقشوا الثغرات في البحث والتطوير والتكنولوجيا ،ال سيما في القطاعات الحيوية مثل المياه،
والطاقة ،والغذاء ،باإلضافة إلى الموارد المحلية واإلقليمية التي يمكن تعبئتھا لسد النقص في المعرفة.

-١٩)أ (

التكنولوجيا والبحث والتطوير
•

•

•

)ب(

ال تزال كلفة الحصول على التكنولوجيا في المنطقة العربية مرتفعة مقارنة بالنتائج المحققة من
ف من االستثمار.
استخدامھا .ويحتاج نقل التكنولوجيا إلى بيئة داعمة للبحث العلمي ومستوى كا ٍ
فالمعنيون بصنع القرار يتطلعون إلى العوائد السريعة ويترددون في االستثمار في مشاريع
البحث التي تستغرق وقتا ً أطول لتحقق العوائد .والقطاع الخاص على استعداد لالستثمار في نقل
التكنولوجيا في حال تو ّفرت بيئة داعمة ،من عناصرھا الشراكات العالمية واإلقليمية لتفعيل نقل
التكنولوجيا؛
ال بد من التركيز بشكل خاص على القطاع الزراعي في المنطقة ،حيث تعتبر من أكثر المناطق
استيراداً للمواد الغذائية والحبوب في العالم .ويمكن أن يؤدي البحث والتطوير دوراً إيجابيا ً في
سد النقص في المحاصيل من خالل تحسين اإلنتاج الغذائي باستخدام كميات أقل من الموارد.
ويتطلب تحديث القطاع الزراعي استخدام ُن ُھج مختلفة لنقل التكنولوجيا ،تخدم المجتمعات
الريفية ،مثل المدارس الميدانية للمزارعين وبرامج االبتكار.

الترابط بين المياه والطاقة والغذاء
•

•

•

)ج(

ال بد من سد عدد من الفجوات في المنطقة ومنھا الفجوة الرقمية والتكنولوجية والمعرفية .وھذه
الفجوات ھي نتيجة ألسباب متنوعة ،وھي قائمة بين البلدان ،وداخل البلد الواحد أو بين جيل
وآخر .وفي العالم اليوم العديد من األدوات المتاحة الستخدام التكنولوجيا في التنمية ولدعم
مجتمع المعرفة .من ھنا ضرورة تركيز أھداف التنمية المستدامة على التكنولوجيا ،وال سيما في
القطاعات الحيوية كالمياه ،وعلى سبل االستفادة من المعارف التقليدية المتوفرة؛

إنّ الحصول على المياه الصالحة للشرب وعلى خدمات الصرف الصحي حق من حقوق
اإلنسان .وألزمة المياه في المنطقة العربية حلول قصيرة األجل وأخرى طويلة األجل .ومن
الحلول القصيرة األجل معالجة المياه العادمة ،وإعادة استخدامھا ومعالجة التسرب المادي في
شبكة التوزيع ،الذي يؤدي في بعض الحاالت إلى خسارة حتى  ٨٠في المائة من المياه .أما
الحلول الطويلة األجل فھي أصعب وتتضمن حلوالً محدودة لزيادة القدرة .والحل األنسب يكمن
في تسخير التكنولوجيا لترشيد استخدام المياه؛
ويمكن تحقيق ترابط إيجابي بين المياه والطاقة والغذاء في المنطقة ،بتنسيق السياسات بين
القطاعات الثالثة .وللتكنولوجيا أيضا ً دور رئيسي في ضمان ترشيد استخدام المياه ،ال سيما
التطوّ رات التكنولوجية في مجالي تحلية المياه والزراعة؛
وال بد من اعتماد نھج متسق إزاء قضية المياه في أھداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية
يتوافق مع أھداف استراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية ،انطالقا ً من الدروس المكتسبة
من األھداف اإلنمائية لأللفية.

إجراءات المتابعة
•

اتفق المشاركون على أن الشراكات العالمية واآلليات اإلقليمية الزمة لتمويل التنمية المستدامة
وتسھيل نقل التكنولوجيا .وبشكل خاص ،دعا المشاركون إلى فصل التمويل الدولي واإلقليمي

-٢٠للتنمية )مصارف التنمية العربية والجھات المانحة الدولية( عن المواقف السياسية في ظل
التوترات الحاصلة في المنطقة .وينبغي لإلطار االستراتيجي للتنمية المستدامة أن يتضمن جميع
ھذه القضايا.

رابعا ً -الحدث الجانبي للمجموعات الرئيسية
 -١٥أحيط المشاركون علما ً باالستعدادات العالمية لما بعد عام  ،٢٠١٥ومواقف المجموعات الرئيسية
وردود الفعل إزاء مجاالت التركيز التسعة عشر التي وضعھا الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني
بأھداف التنمية المستدامة .واطلعوا على المسح اإللكتروني ألھداف التنمية المستدامة وموقع المعلومات
الخاص بالتنمية المستدامة ما بعد عام  ٢٠١٥اللذين أع ّدھما "منتدى أصحاب المصلحة من أجل مستبقل
مستدام" ) ،(Stakeholder Forum for a Sustainable Futureكما عرضت أمثلة عن تحاليل الجرد اإللكتروني
ّ
وتوزع المشاركون ضمن مجموعات صغيرة لمناقشة مجاالت التركيز التي حددھا الفريق العامل
للمناقشة.
وتحديد األولويات اإلقليمية ،وأوجه االختالف عن مواقف المجموعات الرئيسية ،واقتراح أھداف وغايات
إقليمية .وساھم ممثلو المجموعات الرئيسية بمداخالت خالل الجلسات العامة للمنتدى العربي ركزت على
ما يلي:
)أ( في موضوع المساواة بين الجنسين والنھوض بالمرأة ،دعا المشاركون إلى تكريس كامل الحقوق
األساسية للنساء والفتيات ،بما في ذلك إمكانية الوصول إلى العدالة ،والقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة،
وحظر فرض الزواج دون السن القانونية ،والوصول على الموارد الطبيعية واالقتصادية والمشاركة في العمل
النظامي .ور ّكز المشاركون على المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
واتخاذ القرارات من منظور العدالة االجتماعية؛
)ب( وفي موضوع الشباب واألوالد ،دعا المشاركون إلى تأمين التعليم بنوعيّة جيّدة ،وفرص العمل
الالئق للجميع ،وال سيما الشابات ،وتشجيع بيئة مؤاتية لالبتكار .ور ّكزوا أيضا ً على أھميّة مشاركة الشباب في
اتخاذ القرارات وحصولھم على المعلومات؛
)ج( وفي موضوع الزراعة والغذاء ،ش ّدد المشاركون على مبدأ سيادة الغذاء ،وضرورة مساعدة
المزراعين والمنتجين المحليين ،من خالل تحسين إنتاجيتھم ولكن أيضا ً من خالل زيادة القيمة المضافة
لمنتجاتھم ،وإعطاء األولوية لالستثمارات التي تضمن األمن الغذائي والتغذوي على المستوى المحلي .ودعوا
إلى وضع استراتيجية إقليمية مشتركة لضمان األمن الغذائي ،وتأمين االحتياطيات االستراتيجية من األغذية في
حال األزمات ،واعتماد آلية موحّ دة للتجارة .وركزوا على أھمية تشجيع االستثمارات المسؤولة في الزراعة
من منظور يصون حقوق اإلنسان ويحمي المعارف التقليدية ويحافظ عليھا .ومن أولويات الجھود المبذولة في
ھذا المجال تعزيز األمن الغذائي والحق في الغذاء في المناطق التي تعاني من أزمات طويلة األمد.

خامسا ً -الحدث الجانبي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
بشأن التنمية الصناعية المستدامة والشاملة
 -١٦ر ّكز ھذا الحدث على التصنيع باعتباره محركا ً للتنمية في المنطقة العربية .وعرض ممثلو منظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية رؤية المنظمة إزاء تشجيع التصنيع الشامل والمستدام ور ّكزوا على ما يلي:

-٢١)أ( ال يمكن تحقيق تنمية طويلة األجل إال من خالل نمو اقتصادي وصناعي قوي وشامل ومرن
ال يقصي البعدين االجتماعي والبيئي .وقد دعا فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية
لما بعد عام  ٢٠١٥إلى تحويل االقتصادات للتركيز على فرص العمل والنمو الشامل واعتبر التصنيع
ً
استراتيجية ھامة لتحقيق ھذه الغاية؛
)ب( وي ّتضح تدريجيا ً التداخل بين اھتمامات القطاعين العام والخاص بالتنمية المستدامة ،ويتطلب
وضع خطة لما بعد عام  ٢٠١٥وتنفيذھا االرتقاء بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني
وغيرھا من الجھات المعنية إلى مستوى غير مسبوق؛
)ج( ينبغي التركيز في دمج القطاع الخاص والشراكة على إمكانيّة مساھمة قطاع الشركات في
االستدامة العالمية.

سادسا ً -الجلسة الختامية
 -١٧أعاد المشاركون النظر في الجوانب التنظيمية والمھام التي سيضطلع بھا المنتدى العربي للتنمية
المستدامة في ضوء المناقشات العامة .وقدم شركاء المنتدى مالحظاتھم الختامية.
جدول أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة ،ومھامه ،وجوانبه التنظيمية
•

•

•

•

شدد المشاركون على أن التنمية المستدامة ال تنحصر بالبيئة فقط .ومن األھمية أن يرسّخ
المنتدى العربي نھجا ً متكامالً للتنمية تكون القضايا البيئية جزءاً ال يتجزأ منه .ويترك المنتدى
لحكومات البلدان حرية اتخاذ القرار بشأن طبيعة تمثيلھا ومستواه حسب ظروف كل بلد .ولكن
من األھمية ضمان المشاركة الواسعة والتوازن في تمثيل المؤسسات الحكومية من مختلف
القطاعات السياسية والمالية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية .ومن األھمية ضمان مشاركة
المجموعات الرئيسية؛
يجب أن يكون جدول األعمال مرنا ً وعمليا ً بحيث يسمح بمعالجة القضايا المستجدة .ومن األھمية
مأسسة األعمال التحضيرية الوطنية للمنتدى التي يمكن أن توفر عناصر لجدول أعمال المنتدى
العربي .ويمكن إعداد التقارير اإلقليمية بشأن التنمية المستدامة باالستناد إلى التقارير الوطنية؛
يعتبر المنتدى العربي منبراً إقليميا ً حكوميا ً لتشجيع اعتماد نھج متكامل ومتوازن لألبعاد الثالثة
للتنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي .ومن األھمية أن يستعرض المنتدى التقدم المحرز،
وأن يولّد الزخم السياسي ،ويطلق شراكات وإجراءات إقليمية للنھوض بالتنمية المستدامة ،ويحفز
الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة ،ويوفر قيادة سياسية مبنية على العلم؛
يمكن للمنتدى إتاحة الفرصة لمناقشة أفضل الممارسات وإيجاد الحلول ،وتقديم التوصيات بشأن
التنمية المستدامة في المنطقة العربية ،ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات واألطر
وااللتزامات العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومناقشته .وعلى الصعيد العالمي ،ينبغي أن
يتولى المنتدى التحضير الجتماعات المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة
ومداوالته وأن يقدم تصوّ راً إقليميا ً لجدول أعماله؛

-٢٢•

اقترح المشاركون عقد المنتدى العربي على مستوى رؤساء الدول في إطار القمة العربية
التنموية االقتصادية واالجتماعية في العام الذي يتخلله عقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى
بشأن التنمية المستدامة في إطار الجمعية العامة كل أربعة أعوام .ومن المتوقع أن تسھم ھذه
الخطوة في اعتماد نھج التكامل وأن تؤثر إيجابيا ً على عمل جامعة الدول العربية .وفي األعوام
الفاصلة ،تعقد اإلسكوا المنتدى العربي على مستوى الوزراء والخبراء.

سابعا ً -تقييم االجتماع
 -١٨وُ ّزع استبيانٌ على المشاركين لتقييم المنتدى وفعاليته وأثره .وجمعت ردود من  ٦٢مشاركا ً .وألتقت
عال لالجتماع في المجمل .فأكدت نسبة مرتفعة من المجيبين أنّ مستوى العروض كان
اإلجابات على تقييم
ٍ
جيّداً ،وكذلك مستوى الوثائق التي أعدتھا اإلسكوا .ورأى المجيبون في المجمل أن أھداف االجتماع كانت
واضحة ،وقد ش ّكل فرصة جيّدة للتشبيك وتبادل الخبرات بين المشاركين .ور ّداً على سؤال عن ضرورة متابعة
نتائج االجتماع ،أ ّكدت أكثرية المجيبين على أھميّة المتابعة .وطلب المشاركون استكمال المقترح العربي
ألھداف التنمية المستدامة واإلطار االستراتيجي للتنمية المستدامة ،باألخذ بمالحظات الدول األعضاء .واقترح
المشاركون أيضا ً التطرق إلى اآلليات الوطنية واإلقليمية للتنفيذ والمتابعة.

-٢٣)*(

المرفق

قائمة المشاركين
ألف -ضيف رفيع المستوى
األردن
صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل
رئيس اللجنة االستشارية لألمين العام لألمم المتحدة
لشؤون المياه والصرف الصحي
مجلس الحسن
الديوان الملكي الھاشمي
البريد اإللكترونيmajlis@majliselhassan.org :
باء -الدول األعضاء
األردن
حكم العالمي
مستشار صاحب السمو الملكي األمير الحسن للمياه
والصرف الصحي
مجلس الحسن
البريد اإللكترونيhalami@majliselhassan.org :
إريكا ھاربر
مستشارة أقدم للمدير التنفيذي غرب آسيا وشمال أفريقيا
مجلس الحسن
البريد اإللكترونيharper.erica@me.com :
eharper@aba-mideast.org

بسمه الشطي
مديرية التخطيط
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
البريد اإللكترونيbasma.al-shatti@memr.gov.jo :
باسم طلفاح
األمين العام
وزارة المياه والري
علي صبح
مساعد األمين العام للشؤون الفنية
وزارة المياه والري
البريد اإللكترونيali_subah@mwi.gov.jo :

فلحة بريزات
الناطقة الرسمية
مجلس الحسن
البريد اإللكترونيfalha.br@gmail.com :

خالد العدوان
مدير إدارة التخطيط
وزارة الصحة
البريد اإللكترونيelham197610@yahoo.com :

باسم قاردن
مستشار الوزير
وزارة الصناعة والتجارة
البريد اإللكترونيbassem.q@mit.gov.jo :

أشرف نواف النوافله
إستشاري األمراض النسائية والتوليد والعقم وجراحتھا
وزارة الصحة
البريد اإللكترونيdashraf1962@yahoo.com :

سلمى أحمد داوود
وزارة الصناعة والتجارة
البريد اإللكترونيsalma.d@mit.gov.jo :

محمود أحمد عيسى الفرارجه
طبيب بيطري ،الرقابة والتفتيش
وزارة الصحة
البريد اإللكترونيaqsavet@gmail.com :

_________________
)*( صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم المعني.

-٢٤األردن )تابع(
عمر محمد صبحي الزبط حمزه
األمين العام
وزارة التنمية االجتماعية
البريد اإللكترونيomar.hamza1961@yahoo.com :
محمد أحمد أبو غزلة
مدير عام التخطيط والبحث
وزارة التربية والتعليم
البريد اإللكترونيm_ghazleh@hotmail.com :
صالح جرادات
مستشار معالي وزير الشؤون البلدية لشؤون التنمية
مدير التخطيط والتنمية
وزارة الشؤون البلدية
البريد اإللكترونيsaleh.jaradat@yahoo.com :

يزن خريس
منسقة
الجمعية العلمية الملكية
البريد اإللكترونيyazan-khrais@rss.gov.jo :
عالية بريزات
منسقة
الجمعية العلمية الملكية
البريد اإللكترونيalia@ehsc.jo :
اإلمارات العربية المتحدة
ندى يوسف أبو بكر
مديرة إدارة التخطيط ودعم القرار
وزارة اإلقتصاد
البريد اإللكترونيnada@economy.ae :
البحرين

ھيام عمر كلمات
مجلس األعيان
خبيرة في التنمية المستدامة/الحاكمية الحضرية الرشيدة
عين/مجلس األعيان
البريد اإللكترونيhkalimat@gmail.com :
رايه السلواني
عالقات عامة
مديرة الرصد والتقييم
البريد اإللكترونيraya_silwani@yahoo.com :
ھبة الشريف
منسقة وباحثة
البريد اإللكترونيhiba.alsharif@gmail.com :
رأفت عاصي
المدير التنفيذي للطاقة والمياه و الكتلة البيئة
الجمعية العلمية الملكية
البريد اإللكترونيrafat.assi@rss.jo :
محمد يوسف صيدم
مدير تنفيذي ،قطاع المعرفة
الجمعية العلمية الملكية
البريد اإللكترونيmuhammad.saidam@rss.jo :
سيرين شاھين
مديرة دائرة
الجمعية العلمية الملكية

خالد التميمي
وزير مفوض
وزارة الشؤون الخارجية
البريد اإللكترونيkmt222@yahoo.com :
توفيق أحمد المنصور
سفير
مدير إدارة المنظمات
وزارة الشؤون الخارجية
البريد اإللكترونيtalmansoor@mofa.gov.bh :
مھا سبت
خبيرة في اإلحصاء
الجھاز المركزي للمعلومات
البريد اإللكترونيmaha.as@cio.gov.bh :
تونس
الياس األكحل
مستشار الشؤون االقتصادية
البعثة الدائمة لتونس لدى األمم المتحدة
البريد اإللكترونيelyeslakhal@yahoo.fr :
لطفي بن سعيد
مدير اإلدارة العامة للتنمية المستدامة
وزارة التجھيز والتھيئة الترابية والتنمية المستدامة
البريد اإللكترونيb.said.lotfi@gmail.com :

-٢٥الجمھورية العربية السورية
فضل  Fغرز الدين
نائب رئيس
ھيئة التخطيط والتعاون الدولي
البريد اإللكترونيfadlalagarz@hotmail.com :
السودان
حسن عبد القادر ھالل
وزير البيئة والتنمية العمرانية
سيد حق النور أحمد
المدير العام إلدارة التخطيط االستراتيجي
وزارة البيئة والتنمية العمرانية
البريد اإللكترونيazroog@yahoo.com :
أميمة سيد محمد سعيد
مفتشة تجارية
إدارة المنظمات الدولية
اإلدارة العامة للعالقات الدولية
وزارة التجارة
البريد اإللكترونيomima7777@hotmail.com :
سمية عمر جامع
رئيسة دائرة
وزارة البيئة
البريد اإللكترونيsomiajamie@gmail.com :
العراق
بان علي عبود العكيلي
رئيسة المھندسين
دائرة التنمية اإلقليمية والمحلية
وزارة التخطيط
البريد اإللكترونيalogaili_ban@yahoo.com :
علي قاسم محمود
مھندس
وزارة البيئة
البريد اإللكترونيali_m6588@yahoo.com :
سلطنة ُعمان
سعاد بنت محمد الفاضل
مديرة دائرة التعاون الفني
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
البريد اإللكترونيsuadfadhel61@hotmail.com :

أحمد بن زاھر بن شيخان الھنائي
مدير دائرة التخطيط البيئي
وزارة البيئة والشؤون المناخية
البريد اإللكترونيahmed.alhinai@meca.gov.om :
حمد بن جبر بن سعود المحروقي
مدير عام تنمية القطاعات الخدمية
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
البريد اإللكترونيhmahrooqi@scp.gov.om :
فلسطين
جميل متور
رئيس مفوض
سلطة جودة البيئة
البريد اإللكترونيjameel_mtr@hotmail.com :
زغلول سمحان
مدير عام السياسات والتخطيط
سلطة جودة البيئة
البريد اإللكترونيzaghloulsamhan@hotmail.com :
أحمد حسين خالد عباس
وكيل مساعد لشؤون الخطط التنموية ومستشار المجلس
األعلى للتخطيط
وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية
البريد اإللكترونيaabbas@mop.gov.ps :
أمير عصام سعيد داود
مدير دائرة الخدمات اإلجتماعية
وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية
البريد اإللكترونيadaoud@mop.gov.ps :
قطر
عبد الھادي المري
مدير إدارة التغير المناخي
وزارة البيئة
البريد اإللكترونيanmarri@moe.gov.qa :
يوسف الدوسري
إحصائي سكاني أول
وزارة التنمية
البريد اإللكترونيy.aldosari@gsdp.gov.qa :

-٢٦قطر )تابع(
بادي البادي
مساعد مدير إدارة التعاون الدولي واإلتفاقيات التجارية
وزارة العمال والتجارة
البريد اإللكترونيbalbadi@mbt.gov.qa :

حسن عبد المجيد والي
باحث اقتصادي ومدير
إدارة التخطيط اإلقتصادي واإلجتماعي
وزارة التخطيط
البريد اإللكترونيhassanwali320@yahoo.com :
مصر

الكويت
عبد العزيز محمد الصايغ
مراقب الدعم المعنوي إدارة التعاون الفني والدعم التنموي
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية
البريد اإللكترونيazizalsaigh@yahoo.com :
نوف سعد حريميس العتيبي
باحثة ،إدارة المنظمات الدولية
قسم التعاون االقتصادي الدولي
وزارة التخطيط
البريد اإللكترونيnalotaibi39@gmail.com :
لبنان
علي المولى
نائب رئيس البعثة
سفارة لبنان في األردن
البريد اإللكترونيamawla@hotmail.com :
مريانا الخياط الصبوري
أمينة سر اللجنة الوطنية الدائمة للسكان
رئيسة دائرة العالقات العامة و المؤتمرات
وزارة الشؤون اإلجتماعية
البريد اإللكترونيdrmariana@hotmail.com :
غسان صياح
مستشار أقدم
وزارة البيئة
البريد اإللكترونيR.Rahmeh@moe.gov.lb :
ليبيا
عبد اللطيف البشير التونسي
وكيل الوزارة
وزارة التخطيط
البريد اإللكترونيa.altounsi@planning.gov.ly :

عمر على محمد إبراھيم أبو عيش
نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى للتنمية
وزارة الخارجية
البريد اإللكترونيoeich@hotmail.com :
omar.aboueich@mfa.gov.eg

حسين أباظة
مستشار معالي وزير شؤون البيئة
وزارة شؤون البيئة
البريد اإللكترونيHussein.m.abaza@gmail.com :
صفاء وھبة
مستشارة في جھاز شؤون البيئة
جھاز شؤون البيئة المصري
البريد اإللكترونيplanningfollowup1@yahoo.com :
المغرب
محمد مقطيط
رئيس قسم التخطيط والتوقعات المستقبلية بقطاع البيئة
وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
البريد اإللكترونيm.maktit@gmail.com :
المملكة العربية السعودية
عبد  Fبن علي بن حريبي المرواني
الوكيل المساعد للتخطيط
وزارة اإلقتصاد والتخطيط
البريد اإللكترونيamarwani@planning.gov.sa :
بندر بن عبد العزيز بن محمد الوايلي
وكيل الوزارة لشؤون التخطيط
وزارة اإلقتصاد والتخطيط
البريد اإللكترونيwayly@yahoo.com :
حاتم عبد الكريم خياط
رئيس قسم الشؤون اإلقتصادية والثقافية
سفارة المملكة العربية السعودية/عمان
البريد اإللكترونيhatimkh1@hotmail.com :

-٢٧رشاد علي ھالل
رئيس قسم الدراسات البشرية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
البريد اإللكترونيrashadali22003@gmail.com :

اليمن
عبد اإلله محمد شيبان
وزارة الصناعة والتجارة
وكيل وزارة الصناعة والتجارة
البريد اإللكترونيshaiban1962@gmail.com :
عبد  Fنعمان
مدير عام التنمية اإلجتماعية
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
البريد اإللكترونيabd.noman777@gmail.com :

جيم -منظمات األمم المتحدة
مكتب اللجان اإلقليمية في نيويورك/المقر الرئيسي لألمم
المتحدة

األمم المتحدة
أحمد الھنداوي
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة للشباب
نيويورك
البريد اإللكترونيalhendawia@un.org :

عمرو نور
مدير
نيويورك
البريد اإللكترونيnour@un.org :
دال -ألية التنسيق اإلقليمي

المنظمة العالمية للغذاء والزراعة

برنامج األمم المتحدة المشترك المعنى باإليدز

عبد السالم ولد أحمد
مساعد المدير العام ،الممثل اإلقليمي
مصر
البريد اإللكترونيabdessalam.ouldahmed@fao.org :

يمنى إسقنى شقار
المديرة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مصر
البريد اإللكترونيchakkarY@unaids.org :

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

إريك المونتان
مستشار اقليمي
مصر
البريد اإللكترونيlamontagnee@unaids.org :

عادل عبد اللطيف
مدير دائرة البرامج اإلقليمية
المكتب اإلقليمي للدول العربية
نيويورك
البريد اإللكترونيadel.abdellatif@undp.org :
غوستافو غونزالز
منسق التنمية اإلقليمية الفرعية لألزمة السورية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المرفق اإلقليمي الفرعي
األردن
البريد اإللكترونيgustavo.gonzalez@undp.org :

ھيئة األمم المتحدة للمرأة
محمد الناصري
نائب المدير اإلقليمي
مصر
البريد اإللكترونيmohammad.naciri@unwomen.org :
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
سليمان عواد سليمان
إختصاصي التعليم الثانوي والتقني والمھني
لبنان
البريد اإللكترونيs.sulieman@unesco.org :

-٢٨صندوق األمم المتحدة للسكان

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

عبد  Fالزعبي
مستشار
مصر
البريد اإللكترونيzoubi@unfpa.org :

جوفانا تشييلية
ممثلة المنظمة ومديرة المكتب اإلقليمي
مصر
البريد اإللكترونيg.ceglie@unido.org :

منظمة العمل الدولية

جيراردو باتشوني
رئيس وحدة
وحدة التكتل التجاري
جنيف
البريد اإللكترونيg.patacconi@unido.org :

جان فرنسوا كلين
مستشار ،المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
مصر
البريد اإللكترونيkleinj@ilo.org :
استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث
الرس برند
موظف برنامج إقليمي
مصر
البريد اإللكترونيbernd@un.org :

يواكيم كاردونا
مستشار
جنيف
البريد اإللكترونيJ.Fuentes-Cardona@unido.org :
برنامج األغذية العالمي
كارلو سكارامال
نائب المدير اإلقليمي
مصر
البريد اإللكترونيcarlo.scaramella@wfp.org :

وكالة األمم المتحدة لالجئين
فرنسوا ديجات
نائب المدير
مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األردن
البريد اإللكترونيreybetd@unhcr.org :

منظمة الصحة العالمية
أحمد باسل اليوسفي
مدير
مصر
البريد اإللكترونيpostmaster@emro.who.int :

شادن خلف
مسؤولة السياسات العامة
مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا
األردن
البريد اإللكترونيkhallafs@unhcr.org :

alyousfia@ceha.emro.who.int
who@jor.emro.who.int

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

منظمة األمم المتحدة للطفولة

إيمان زكي عبد الحميد
مسؤولة البرامج الحضرية/خبيرة متخصصة للتنمية
العمرانية
المديرة باإلنابة
األردن
البريد اإللكترونيIman.zaki@unhabitat.org :

سمان ثابا
أخصائي سياسات اجتماعية
األردن
البريد اإللكترونيsthapa@unicef.org :

ھاء -المنظمات اإلقليمية والدولية
الجمعية العربية لمرافق المياه )أكوا(
خلدون خشمان
المدير اإلقليمي للشرق األوسط
األردن
البريد اإللكترونيkhaldon_khashman@acwua.org :

جراح الزعبي
مستشار فني لمشروع األھداف اإلنمائية لأللفية
األردن
البريد اإللكترونيjarrah_alzubi@acwua.org :

-٢٩المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
حليم بن حاج صالح
المنسق اإلقليمي لبرنامج غرب آسيا في عمان
األردن
البريد اإللكترونيH.BenHajSalah@CGIAR.ORG :

نوربرت ماس
ألمانيا
البريد اإللكترونيn.maass@gggi.org :

المعھد العالمي للنمو األخضر
شان ھو بارك
مدير
اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيchanho.park@gggi.org :
واو -المجموعات الرئيسية
 -١الجامعات ومراكز البحوث
جامعة الخليج العربي

مركز الخليج لألبحاث

وليد خليل إبراھيم جاسم زباري
مدير برنامج إدارة الموارد المائية
البحرين
البريد اإللكترونيwaleed@agu.edu.bh :

محمد عبد الرؤوف عبد الحميد علي
زميل أبحاث ،برنامج أبحاث البيئة
مصر
البريد اإللكترونيmhdraouf@yahoo.com :

أسماء أباحسين
أستاذة مشاركة في الجيولوجيا الجيوكيمياء
كلية الدراسات العليا ،جامعة الخليج العربي
البحرين
البريد اإللكترونيasma@agu.edu.bh :

الجامعة التكنولوجية

dr.asma.abahussain@gmail.com

مقداد الخطيب
رئيس قسم التنمية المستدامة ،مركز بحوث البيئة
العراق
البريد اإللكترونيmukdadalkhateeb@yahoo.com :

جامعة البحرين

الجامعة األلمانية األردنية

نجاة إسحاقي
أستاذة مساعدة
قسم البرامج الھندسية ،قسم التعليم التطبيقي
البريد اإللكترونيnajat_mohd@yahoo.com :

طارق نشيوات
طالب ھندسة بيئية
األردن
البريد اإللكترونيtareq.nesheiwat@gmail.com :
 -٢المنظمات غير الحكومية

المنتدى األفريقي لخدمات االستشارات الزراعية

جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ،بنزرت

ھالة يسري
رئيسة قسم علم االجتماع الريفي
مصر
البريد اإللكترونيhalayousryy@hotmail.com :

نجوى بوراوي المنستيري
طبيبة ورئيسة الجمعية
تونس
البريد اإللكترونيnajwa_bourawi@yahoo.fr :

-٣٠الشبكة العربية للبيئة والتنمية

العربية لحماية الطبيعة

عماد الدين عدلى عبد العزيز ندى
المنسق العام
مصر
البريد اإللكترونيeadly@hotmail.com :

مريم جعجع
مديرة تنفيذية
األردن
البريد اإللكترونيmariamjaajaa@gmail.com :

info@raednetwork.org

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
نجيب صعب
األمين العام
لبنان
البريد اإللكترونيnsaab@afedonline.org :
nwsaab@gmail.com

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
زياد عبد الصمد
المدير التنفيذي
لبنان
البريد اإللكترونيabdel.samad@annd.org :
ziadas@gmail.com
annd@annd.org

اتحاد المقعدين اللبنانيين
سيلفانا اللقيس
رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين
لبنان
البريد اإللكترونيsylvanalakkis@gmail.com :
سامية بو حسن
منسقة وطنية لمرصد حقوق المعوقين في لبنان
لبنان
البريد اإللكترونيsameyabh@gmail.com :
جمعية البيئة العمانية
مھدي جعفر
نائب الرئيس
سلطنة ُعمان
البريد اإللكترونيmehdi.jaaffar@gmail.com :

االتحاد الدولي لنقابات العمال
ناديا شبانة
منسقة برامج
األردن
البريد اإللكترونيNadia.shabana@ituc-csi.org :
منتدى الفكر العربي
رنا عرفات
نائبة األمين العام
األردن
البريد اإللكترونيranaarafat@yahoo.com :
مجموعة عمل اإلمارات للبيئة
حبيبة المرعشي
رئيسة
اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيeeg@emirates.net.ae :
اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم
ميشال جيني
رئيسة مركز التدريب والمعلومات
بريطانيا
البريد اإللكترونيMichelle.Gyeney@irworldwide.org :
منتدى اصحاب المصلحة لمستقبل مستدام
إين فين
مدير مشروع
بريطانيا
البريد اإللكترونيifenn@stakeholderforum.org :

-٣١ -٣النساء
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث
اعتدال مجبري
رئيسة مركز التدريب والمعلومات
تونس
البريد اإللكترونيatidel@yahoo.com :
media@cawtar.org

 -٤األطفال والشباب
طارق حسان
رئيس مجلس الشباب العالمي
اليمن
البريد اإللكترونيyemen@chapters.internationalyouthcouncil.com :

محمد مازن العمايرة
مستشار حول قضايا الشباب ،برنامج تونزا في غرب آسيا
األردن
البريد اإللكترونيMohamad_mazan2007@yahoo.com :
كھكاشان باسو
ممثلة األطفال والشباب
اإلمارات العربية المتحدة
البريد اإللكترونيkehkashanbasu@gmail.com :

 -٥الخبراء
كاميرون آالن
خبير
أستراليا
البريد اإللكترونيcameronallen01@hotmail.com :
إبراھيم عبد الجليل السيد عبد F
أستاذ ،جامعة الخليج العربي كلية الدراسات العليا
البحرين
البريد اإللكترونيebrahimas@agu.edu.bh :
أحمد فكري وھاب
مصر
البريد اإللكترونيahmed.f.a.wahab@gmail.com :
عودة الجيوسي
مستشار في التنمية المستدامة
األردن
البريد اإللكترونيodjayousi@gmail.com :
o.jayousi@sdp-professionals.com

عمر الرزاز
رئيس مجلس األمناء
صندوق الملك عبد  Fالثاني للتنمية
األردن
البريد اإللكترونيomarrazzaz@yahoo.com :
omar@kafd.jo

بربارا آدامز
مستشارة أقدم في السياسات
منتدى السياسات العالمية
نيويورك
البريد اإللكترونيbadams27@gmail.com :
barbaraadams@globalpolicy.org

محمد عادل الھنتات
خبير مستقل في البيئة والتنمية المستدامة
تونس
البريد اإللكترونيhentati.adelmohamed@gmail.com :
محمد العسيلي
المنسق الفني للموارد الحيوية
مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة وحماية البيئة
األردن
البريد اإللكترونيmalesaili@engicon.com :
رانيا طه
مديرة الشبكة األردنية من أجل إستدامة الصناعة
مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة وحماية البيئة
األردن
البريد اإللكترونيrtaha@engicon.com :

-٣٢ديانا عثمانة
المنسقة الفنية للشبكة األردنية
مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة وحماية البيئة
األردن
البريد اإللكترونيdathamneh@engicon.com :

السفارة السويدية في األردن
أندريه جاغيرزغوغ
مستشار التعاون اإلنمائي اإلقليمي والموارد المائية
البريد اإللكترونيanders.jagerskog@gov.se :
زاي -المنظمون

وزارة البيئة – األردن
معالي الدكتور طاھر الشخشير
وزير البيئة

ھبة زعبالوي
مديرة إدارة المشاريع
البريد اإللكترونيheba_z@moenv.gov.jo :
heba.zaabalawy@yahoo.com

شريف بني ھاني
مدير دائرة حماية البيئة ،المفرق
البريد اإللكترونيsharifbanihani@yahoo.com :

أحمد قتارنة
األمين العام
رؤوف الدباس
مستشار وزارة البيئة
البريد اإللكترونيrdabbas4@gmail.com :
سمير الكيالني
مدير إدارة المشاريع
البريد اإللكترونيsamir.kilani@moenv.gov.jo :
محمد عفانة
مدير إدارة التنمية والسياسات
البريد اإللكترونيafaneh79@yahoo.com :
m_afaneh@moenv.gov.jo

حيدر بركات ربابعه
مھندس بيئي
مدير مكتب الفحيص وماحص
البريد اإللكترونيhaidar626@yahoo.com :
طلعت حسن الدباس
مھندس بيئي
مدير مكتب محافظة البلقاء
البريد اإللكترونيtalataldabbas@hotmail.com :
وزارة التخطيط والتعاون الدولي – األردن

ھنادي ماري
مھندسة كيميائية
البريد اإللكترونيhanadi.marie@moenv.gov.jo :

صالح الخرابشة
األمين العام
البريد اإللكترونيsaleh.kh@mop.gov.jo :

سيد محمد رأفت صالح
مھندس كيميائي
البريد اإللكترونيsayyedsaleh@hotmail.com :

مخلد عمري
مدير إدارة السياسات واإلستراتيجيات
البريد اإللكترونيMukhallad.Omari@mop.gov.jo :

مصطفى الزيود
مھندس
البريد اإللكترونيmustafa.zyoud@hotmail.com :

معتصم الكيالني
رئيس قسم التنمية المستدامة
البريد اإللكترونيmutasim.k@mop.gov.jo :
mutasimk@yahoo.com

سمر محمد صالح محمد سعيد الحسيني
رئيسة قسم التخطيط والمتابعة
البريد اإللكترونيsamora254@yahoo.com :
سماح بدري محمد عبد الرحيم
مھندسة
البريد اإللكترونيsamahbs@yahoo.com :

حضرم الفايز
باحث في التنمية المستدامة
البريد اإللكترونيhadram.a@mop.gov.jo :
Hadram.Al-Fayez@mop.gov.jo

-٣٣وزارة التخطيط والتعاون الدولي – األردن )تابع(
عصام المجالي
مدير وحدة اإلعالم واإلتصاالت
البريد اإللكترونيIssam.m@mop.gov.jo :
Issam.Majali@mop.gov.jo

خلدون المعاني
وحدة اإلعالم واإلتصاالت
البريد اإللكترونيKhaldoon.AlMaani@mop.gov.jo :
عواد الخاليلة
وحدة اإلعالم واإلتصاالت
البريد اإللكترونيawad.k@alrai.com :
طارق المجالي
وحدة اإلعالم واإلتصاالت
البريد اإللكترونيtareq.m@mop.gov.jo :
T_kmm@hotmail.com

أنس التلھوني
وحدة اإلعالم واإلتصاالت
البريد اإللكترونيtalhouni@gmail.com :
anas@istanbul.com

محمد الحصان
قسم العالقات العامة
مسؤول العالقات العامة
البريد اإللكترونيm_alhsan2000@yahoo.com :
جامعة الدول العربية
جمال الدين جاب F
وزير مفوض
مدير إدارة البيئة واإلسكان والموارد المائية والتنمية
المستدامة
مصر
البريد اإللكترونيenvsusdev.dept@las.int :
شھيرة وھبي
رئيسة قسم البيئة والتنمية المستدامة والعالقات الدولية
مصر
البريد اإللكترونيshuhryar@yahoo.com :
environment.dept@las.int

طارق نابلسي
رئيس وحدة التنسيق والمتابعة
مسؤول متابعة إدارة التنمية والسياسات االجتماعية ،األمانة
الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
مصر
البريد اإللكترونيtnnabulsi@gmail.com :
إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
نافيد ھانيف
مدير
شعبة التنمية المستدامة
نيويورك
البريد اإللكترونيhanif@un.org :
ماريون برثيليمي
رئيسة
شعبة التنمية المستدامة
نيويورك
البريد اإللكترونيbarthelemy1@un.org :
شانتال لين كاربنتيه
مسؤولة التنمية المستدادمة ،منسقة برنامج المجموعات
الرئيسية
شعبة التنمية المستدامة
نيويورك
البريد اإللكترونيcarpentier@un.org :
برنامج األمم المتحدة للبيئة
إياد أبو مغلي
مدير وممثل إقليمي
المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
البحرين
البريد اإللكترونيiyad.abumoghli@unep.org :
ميالني ھتشينسون
مسؤولة برنامج
المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
البحرين
البريد اإللكترونيMelanie.Hutchinson@unep.org :
مريم آيت علي سليمان
مسؤولة برنامج
مكتب جنيف
سويسرا
البريد اإللكترونيmeriem.ait-ali@unep.org :

-٣٤اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
نديم خوري
نائب األمينة التنفيذية
لبنان
البريد اإللكترونيkhourin@un.org :
رُلى مجدالني
مديرة شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية
لبنان
البريد اإللكترونيmajdalani@un.org :
حيدر فريحات
مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
لبنان
البريد اإللكترونيfraihat@un.org :
ريم النجداوي
رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة
لبنان
البريد اإللكترونيnejdawi@un.org :
أديب نعمة
مستشار إقليمي حول الحوكمة والحوار الوطني
لبنان
البريد اإللكترونيnehmeh@un.org :
محمد الحمدي
مسؤول أول للشؤون االقتصادية
لبنان
البريد اإللكترونيal-hamdi@un.org :

نرنجان سرانجي
مسؤول أول للشؤون االقتصادية
لبنان
البريد اإللكترونيsarangi@un.org :
جنى البابا
مساعدة باحث
لبنان
البريد اإللكترونيbaba@un.org :
ريتا وھبه
مساعدة باحث
لبنان
البريد اإللكترونيwehbe@un.org :
صفاء صالح
مساعدة إدارية
مركز اإلسكوا للتكنولوجيا
األردن
البريد اإللكترونيsalih11@un.org :
أمل الدجاني
خبيرة مستقلة
األردن
البريد اإللكترونيamalkdajani@gmail.com :

