المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

المنتدى العربي حول التنمية المستدامة :التحديات والفرص
ريم النجداوي
رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة
شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية
عمّان 4-2 ،نيسان/إبريل 2014

مھام المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني
بالتنمية المستدامة

أنشئ تبعا ً لريو 20+في سياق إصالح اإلطار المؤسسي العالمي
للتنمية المستدامة من أجل ...
تـوفير القيادة السياسية

تعزيز التكامل بين أبعـاد
التنميـة المستدامة
وتعزيز الربط بين العلم
والسياسات

وضـع الخطط للنھوض
بالتنمية المستدامة

متابعة تنفيـذ االلتزامات
الصادرة عن مؤتمرات
القمة

تشجيع المشاركة وزيادة
التعاون والتنسيق

تشجيع تبادل أفضل
الممارسات والخبرات

• اجتماع كل  4سنوات بمستوى رؤساء دول تحت رعاية الجمعية
العامة لألمم المتحدة
• اجتماع سنوي بمستوى وزاري تحت رعاية المجلس االقتصادي
واالجتماعي لألمم المتحدة
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المنتدى بالمقارنة مع لجنة التنمية المستدامة
المنتدى السياسي
عضوية عالمية
تمثيل رفيع المستوى

لجنة التنمية المستدامة
عضوية محدودة ) 53عضو(
غياب المشاركة رفيعة المستوى
)خاصة االقتصاد واالجتماع(

موارد أق ّل

موارد أكبر لتأمين مشاركة
الدول النامية )وعد ينتظر التنفيذ(
ال متابعة للتنفيذ
مراجعة ومتابعة التنفيذ
مع اإلبقاء على بعض العناصر المشتركة ،مثالً:
• مشاركة المجموعات الرئيسية
• منبر لتبادل الخبرات
• اجتماعات تحضيرية إقليمية  المنتدى العربي للتنمية المستدامة

المنتدى العربي للتنمية المستدامة
المنتدى العربي للتنمية المستدامة
أي مھام نريد للمنتدى العربي؟

المنتدى السياسي
تـوفير القيادة السياسية ووضـع
الخطط للنھوض بالتنمية المستدامة
اجتماعات وزارية سنوية تحضيرية أي عمليات إقليمية يمكن ربطھا
بالمنتدى؟ الدورة الوزارية لإلسكوا،
الجتماع قمة ك ّل  4سنوات
دورات مجلس وزراء البيئة ،دورات
مجلس وزراء الشؤون االجتماعية ،القمم
العربية االقتصادية واالجتماعية ....
ھل نريد تقريراً إقليميا ً حول التنمية
تقرير عالمي حول التنمية
المستدامة؟
المستدامة لتقييم التقدم المحرز
متابعة تنفيذ اإلطار االستراتيجي العربي
متابعة تنفيذ أھداف التنمية
للتنمية المستدامة؟
المستدامة العالمية
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المنتدى العربي للتنمية المستدامة......فرص أم تحدّيات
للمنطقة؟
رؤية إقليمية واضحة للتنمية المستدامة.....
تكامل أبعاد التنمية المستدامة في إعداد الرؤية وتنفيذھا
التمثيل القطاعي المتوازن والرفيع المستوى
نطاق العمل الواسع لمجاالت التنمية المستدامة...
اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،بيئي ،ثقافي .......
االلتزام السياسي بالرؤية والتنفيذ
اإلشراف على التنفيذ من خالل األطر المؤسسية القائمة

شكرا
Website: http://www.escwa.un.org/divisions/main.asp?division=sdpd
Facebook: http://www.facebook.com/unescwa
Twitter: http://twitter.com/#!/unescwa
YouTube: http://www.youtube.com/user/UNESCWA
Flickr: http://www.flickr.com/photos/unescwa/
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