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ال مل الم ِّجل والمسيا ا الفيرلة بالتيرر

تنير

عقد ال مل واإلنجاز من أجل التنمرة المستدامة

تقا ر المنتدرا اإلقلرمرة الم نرة بالتنمرة المستدامة
م ف ة من األمانة ال امة
-1

إن أهمية البعد اإلقليمي للتنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة معترو ب ا من .وقت مويلر األي مؤتمر األمم المتحدة

للتنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة الـ.ي رعقـد اي ريو دي جـانيرو الب ارزيـل من  20إلى  22حزيران/يونيـه 2012
الدول األعض ـ ــا بطن األمر اإلقليمية يم ن أن ت مل س ـ ــياس ـ ــات التنمية المس ـ ــتدامة وتيسـ ـ ـر تجس ـ ــيدها الألعلي
()1

أقرت

اي إج ار ات عملية على الصعيد الومنير

واي وقت الحق حين بتت الجمعية العامة اي ش ـ ـ ـ ل المنتدا السـ ـ ــياسـ ـ ــي الراي المسـ ـ ــتوا المعني
-2
بالتنمية المســتدامة وجوانبه التنميمية ســلتمت بطهمية البعد اإلقليمي للتنمية المســتدامة ودعت اللجان اإلقليمية

إلى المسـ ــاهمة اي أعمال المنتدا بمرق من ا عقد اجتماعات إقليمية سـ ــنوية تشـ ــارن اي ا ال يانات اإلقليمية

المعنية األخرا والمجموعات الرئيسية وغيرها من الج ات المعنية عند االقتضا ()2ر

__________
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( )1انمر قرار الجمعية العامة 288/66ر
( )2انمر قرار الجمعية العامة 290/67ر
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م ا انع س ــت قيمة المتابعة واالس ــتعراا على الص ــعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي اي خمة التنمية

المستدامة لعام 2030

()3

التي أقرت اي ا الدول األعضا بطن من شطن المتابعة واالستعراا أن يتيحا ارصا

سـ ــانحة للتعلم من األقران بمرق من ا االسـ ــتع ارضـ ــات الموعية وتبادل أاضـ ــل الممارسـ ــات ءواج ار مناقشـ ــات

بشطن األهداو المشتر ةر
-4

ومن .اعتماد خمة عام  2030عقدت اللجان اإلقليمية منتديات إقليمية معنية بالتنمية المس ـ ـ ـ ــتدامةر

و انت ه.ه المنتديات بمثابة منابر نابض ــة بالحياة لمناقش ــة متابعة واس ــتعراا الخمة على الص ــعيد اإلقليمي

والتحضير الستعراضات المنتدا السياسي الراي المستوار
-5

واي اإلعالن الس ــياس ــي الص ــادر عن المنتدا الس ــياس ــي الراي المس ــتوا المعني بالتنمية المس ــتدامة

الـ.ي عقـد تحـت رعـايـة الجمعيـة العـامـة

()4

يومي  24و  25أيلول/سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  2019أقرت الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

بــطهميــة الج ود التي تبــ.ل ــا اللجــان اإلقليميــة من خالل المنتــديــات اإلقليميــة وتع ــدت ببــد عقــد من العمــل

المعجل واإلنجاز من أجل التنمية المستدامةر
-6

وبس ــبا جائحة مرا ايروس ورونا ( وايد )19-لم ي ن من المم ن عقد س ــوا منتدا واحد من

المنتديات اإلقليمية المعنية بالتنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  2020اي الموعد المقررر واسـ ـ ـ ـ ــتلزم األمر تطجيل ثالثة
منتـديـات من ـا وتقلين منتـدا واحـد وعقـده إل ترونيـار وايمـا يلي مواعيـد وأمـا ن انعقـاد منتـديـات عـام 2020

إضااة إلى رموز تقاريرها:
(أ)

م ـن ـم ـق ـ ـ ــة أا ـري ـق ـي ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالالت ا ـي ـ ـتــوري ـ ـ ــا زم ـب ـ ـ ــابــوي  27-24شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ــام/ا ـب ـ اريــر

(ا)

منمقة أوروبا (اجتماع إل تروني) جنيو  19آ.ار/مارس ()E/HLPF/2020/3/Add.2؛

(ج)

منمقة آس ـ ـ ــيا والمحيم ال ادو بان ون أرجئ ( ان من المقرر أص ـ ـ ــال أن يعقد اي الألترة

(د)

منمقة أمري ا الالتينية وال اريبي هااانا أرجئ ( ان من المقرر أص ــال أن يعقد اي الألترة

(ه)

المنمقــة العربيــة بيروت أرجئ ( ــان من المقرر أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال أن يعقــد اي الألترة من 7إلى

()E/HLPF/2020/3/Add.1؛

من  25إلى  27آ.ار/مارس) ()E/HLPF/2020/3/Add.3؛
من  28إلى  31آ.ار/مارس) ()E/HLPF/2020/3/Add.4؛
 9نيسان/أبريل) ()E/HLPF/2020/3/Add.5ر

__________
( )3انمر ق ارر الجمعية العامة 1/70ر
( )4انمر قرار الجمعية العامة 4/74ر
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