2022 السياس الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام
فعاليات المنتدى ر ي
2022 يوليو/ تموز15  إىل5 الذي انعقد خالل الفتة من

Summary of the outcomes of the 2022 High-level Political Forum on Sustainable
Development (HLPF), organized during 5-15 July 2022

We are pleased to share with you a
summary of the outcomes of the 2022
High-level Political Forum on
Sustainable Development (HLPF),
organized during 5-15 July 2022, that
are relevant to ESCWA and the Arab
region.

1. Adoption of the Ministerial
Declaration

في إطار انتهاء فعاليات المنتدى السياسي الرفيع
 الذي2022 المستوى حول التنمية المستدامة لعام
،2022 يوليو/ تموز15  إلى5 انعقد خالل الفترة من
يسرنا أن ننقل إليكم بعض المخرجات والنتائج التي
.تخص اإلسكوا وبلدان المنطقة العربية

 اعتماد اإلعالن الوزاري.1

The ministerial declaration of the highlevel segment of the 2022 session of
ECOSOC and the HLPF, convened under
the auspices of ECOSOC, was adopted.
The declaration was co-facilitated by H.E.
Margo Deiye, Permanent Representative
of Nauru, and H.E. Maurizio Massari,
Permanent Representative of Italy to the
UN.

تم اعتماد اإلعالن الوزاري للجزء الرفيع المستوى
 للمجلس االقتصادي2022 من دورة عام
واالجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى
المعني بالتنمية المستدامة الذي انعقد تحت رعاية
المجلس االقتصادي واالجتماعي حيث أشرف على
عملية تنسيق اإلعالن كل من الممثل الدائم
 معالي مارغو،لجمهورية ناورو لدى األمم المتحدة
، والممثل الدائم إليطاليا لدى األمم المتحدة،دايي
.معالي موريزيو مساري

The text of the declaration is available at
this link.

.يمكن االطالع على اإلعالن على هذا الرابط

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N22/415/87/pdf/N2241587.pdf?OpenElement

2. Voluntary National Reviews by Arab
countries

This year, five Arab countries presented
their VNRs. Below are details to watch the
recordings of the presentations on the UN
Web TV. Language interpretation is
available.

 عروض: االستعراضات الوطنية الطوعية.2
البلدان العربية

قدمت خمسة بلدان عربية استعراضاتها الوطنية
 فيما يلي تفاصيل مشاهدة الفيديو.الطوعية هذا العام
 وتتوفر.المسجل عبر تلفزيون األمم المتحدة
.الترجمة عبر الموقع





United Arab Emirates (12 July
2022): Link to the recording [1:45:30
minutes]
Somalia (13 July 2022): Link to the
recording [32:40 minutes]

يوليو/ تموز12( اإلمارات العربية المتحدة
 الرابط لمشاهدة:)2022
]1:45:30 العرض [الدقيقة



يوليو/ تموز13( جمهورية الصومال االتحادية
]32:40  الرابط لمشاهدة العرض [الدقيقة:)2022







Djibouti (13 July 2022): Link to the
recording [start of the video]

يوليو/ تموز13( جمهورية جيبوتي
 الرابط لمشاهدة العرض [ابتداء من بداية:)2022
]التسجيل



Jordan (14 July 2022): Link to the
recording [39:00 minutes]

يوليو/ تموز14( المملكة األردنية الهاشمية
]39:00  الرابط لمشاهدة العرض [الدقيقة:)2022





Sudan (14 July 2022): Link to the
recording [2:01:55 minutes]

يوليو/ تموز14( جمهورية السودان
 الرابط لمشاهدة:)2022
]2:01:55 العرض [الدقيقة



2. Messages from the regions

The key messages of the five regional
forums for sustainable development were
presented during the plenary session on
“Regional action and leveraging regional
frameworks to support countries on the
road to recovery and rebuilding from the
devastating impacts of the pandemic”.
Key messages of the Arab Forum for
Sustainable Development 2022 were
presented by the Chair of AFSD-2022,
H.E. Mr. Nasser Shraideh, Minister of
Planning and International Cooperation,
Hashemite Kingdom of Jordan. The report
of AFSD-2022 submitted to the HLPF is
available online at this link.

 رسائل األقاليم إلى المنتدى السياسي.2

تضمنت الجلسة الرئيسية التي عقدت تحت عنوان
"العمل اإلقليمي واالستفادة من األطر اإلقليمية لدعم
البلدان على طريق التعافي وإعادة البناء من اآلثار
المدمرة للوباء" رسائل األقاليم الخمسة المنبثقة عن
 حيث قدم.المنتديات اإلقليمية للتنمية المستدامة
رئيس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام
 وزير، معالي السيد ناصر الشريدة،2022
التخطيط والتعاون الدولي في المملكة األردنية
 هذا ويمكن. رسائل المنطقة العربية،الهاشمية
االطالع على تقرير المنتدى العربي للتنمية
 الذي رفع إلى المنتدى2022 المستدامة لعام
.السياسي على هذا الرابط

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/330/16/PDF/N2233016.pdf?OpenElement

The session also featured interventions
by the five executive secretaries including
Executive Secretary of ESCWA, Ms. Rola
Dashti.
To watch the recording, please visit this
link: https://media.un.org/en/asset/k1k/k1k
kx02s5l

كما تضمنت الجلسة مداخالت من األمينات
التنفيذيات بما في ذلك مداخلة لألمينة التنفيذية
. السيدة روال دشتي،لإلسكوا

يمكن مشاهدة تسجيل الجلسة عبر الرابط
https://media.un.org/en/asset/k1 :التالي
k/k1kkx02s5l

3. Side events



The Ministry of Economy and Planning
of Saudi Arabia organized a side event
on “Saudi Arabia’s efforts towards
achieving the sustainable development
agenda” (11 July 2022),
Click here to watch the recording.



Saudi Green Building Forum organized
a side event on “Green principles,
procedures and products to rebuild better
after the COVID-19 pandemic”(11 July
2022),
Click here to watch the recording.



Arab NGO Network for
Development (ANND) organized a side
event on “The interlinked global crises
from an Arab perspective” (15 July 2022),
Click here to watch the recording.

For the list of all side events, please click
here.

 األحداث الجانبية.3

وزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية
السعودية نظمت حدثًا جانبيا ً حول "جهود المملكة
العربية السعودية نحو تحقيق أجندة التنمية
،)2022 يوليو/ تموز11( "المستدامة
.الضغط هنا لمشاهدة الجلسة المسجلة
المنتدى السعودي لألبنية الخضراء نظم حدثًا
جانبيا ً حول "المبادئ واإلجراءات والمنتجات
الخضراء إلعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة
،)2022 يوليو/ تموز11) "19-كوفيد
.الضغط هنا لمشاهدة الجلسة المسجلة
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية
للتنمية نظمت حدثًا جانبيا ً حول "األزمات العالمية
يوليو/ تموز15) "المترابطة من منظور عربي
،)2022
.الضغط هنا لمشاهدة الجلسة المسجلة

،لالطالع على القائمة الكاملة لألحداث الجانبية
.يرجى الضغط هنا

https://hlpf.un.org/sites/default/files/2022-06/HLPF%202022%20Side%20Events.pdf







4. VNR Labs

 ورشات االستعراضات الوطنية الطوعية.4

A series of VNR Labs were organized on
the margins of the 2022 HLPF as inperson and/or virtual events. The full list
of VNR Labs is available
here: https://hlpf.un.org/2022/vnr-labs

على هامش المنتدى السياسي تم تنظيم سلسلة من
الورشات الخاصة باالستعراضات الوطنية الطوعية
.) بشكل افتراضي أو حضوريVNR Labs(
لالطالع على قائمة الورشات زيارة
https://hlpf.un.org/2022/vnr-labs :الموقع

VNR Lab #6 was organized by the UN
Regional Commissions including ESCWA
on “Increased policy coherence and
accelerated implementation of the 2030
agenda: The role of voluntary local
reviews in complementing the VNR
process - experiences from the regions”.
It featured participation from the Greater
Amman Municipality, Jordan on their
first Voluntary Local Review and an
intervention by ESCWA.

وقد نظمت اللجان اإلقليمية التابعة لألمم
المتحدة بما في ذلك اإلسكوا ورشة حول "تعزيز
:2030 اتساق السياسات والتنفيذ السريع لخطة عام
دور االستعراضات المحلية الطوعية في استكمال
عملية االستعراض الوطني الطوعي – تجارب من
 حيث تضمنت مداخلة من أمانة ع ّمان."األقاليم
 المملكة األردنية الهاشمية حول تجربة،الكبرى
االستعراض المحلي الطوعي األول وكذلك مداخلة
.من اإلسكوا

Click here to watch the recording.

.الضغط هنا لمشاهدة الجلسة المسجلة

https://drive.google.com/file/d/1oQPugxko-l7G42h3P_HdEgOklSb8Xu6I/view

5. ESCWA’s interventions



 مداخالت اإلسكوا.5

Participation by ESCWA at the UN
Interagency Task Team side event on
“Perspectives on Capacity Building in
Science, Technology and Innovation for
Achieving the SDGs” (6 July 2022). Click
here for the recording and other details.

مشاركة لإلسكوا في الحدث الجانبي لفريق العمل
المشترك بين وكاالت األمم المتحدة حول
"اعتبارات لبناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا
"واالبتكار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
،)2022 يوليو/ تموز6(
الضغط هنا لمشاهدة الفيديو المسجل ومعلومات
.أخرى

Intervention by the Executive Secretary of
ESCWA, Ms. Rola Dashti during the
session on “SDGs in Focus: SDG 5 and
interlinkages with other SDGs - Gender
equality” (7 July 2022),
Please visit the UN Webtv for the
recording: https://media.un.org/en/asset/k
1v/k1vv2f258n

 السيدة روال،مداخلة األمينة التنفيذية لإلسكوا
 خالل الجلسة حول "الهدف الخامس من،دشتي
أهداف التنمية المستدامة والترابط مع غيره من
يوليو/ تموز7( "األهداف – المساواة بين الجنسين
،)2022
يمكن متابعة الفيديو المسجل عبر تلفزيون األمم
https://media.un.org/en/asset/k1v/k :المتحدة
1vv2f258n



