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 املقدمة :  أوال : 

 

جهاد   الدكتورة  التنفيذي    عبد هللاشاركت سعادة  المكتب  رئيس  نائب  الخدمات  لجنة  الفاضل رئيس 

المستدامة،   للتنميةأعمال المنتدى العربي  للشبكة البرلمانية لألمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي في  

الل خ ما بعد كوفيد".    2030تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  بشكل افتراضي    عقدالذي  

لغربي   واالجتماعية  االقتصادية لجنة األمم المتحدة  ه  والذي تنظم  ،  2021مارس   31إلى    29الفترة من  

 . العربيةالمتحدة العاملة في المنطقة  األمم ئاتيوھ  العربية)اإلسكوا( بالتعاون مع جامعة الدول   ايآس

الغيط، ونائب وزير وشارك في الجلسة االفتتاحيّة كّل من األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو  

االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية فيصل بن فاضل اإلبراھيم، ونائبة األمين العام لألمم  

 المتحدة أمينة محّمد، واألمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي.

توصيات باسم السعودية ترأست المنتدى لهذا العام، وسترفع الالمملكة العربية      وتجدر اإلشارة إلى أن  

في  يعقد  الذي  المستدامة  بالتنمية  المعني  المستوى  الرفيع  السياسي  المنتدى  إلى  العربية،  المنطقة 

 نيويورك في شهر يوليو المقبل".

المعنية بمتابعة واستعراض تنفيذ  ا  ويعتبر الرئيسية  المستدامة اآللية اإلقليمية  للتنمية  العربي  لمنتدى 

في المنطقة العربية واستعراض التقدم المحرز إقليمياً. والمنتدى    2030المستدامة لعام  خطة التنمية  

المنطقة في  نتائج، صوت  إليه من  بما يتوصل  يمثل،  فهو  العالمي:  بالمستوى  الصلة  العربي وثيق 

تقريٌر   العربي  المنتدى  عن  ويصدر  المستدامة.  بالتنمية  المعني  المستوى  الرفيع  السياسي  المنتدى 

، 2030يتضمن أھم الرسائل المنبثقة من الحوار اإلقليمي حول الفرص والتحديات في تنفيذ خطة عام  

   .ويرصد التقدم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة

، بينما 2021مارس    31إلى    29خالل الفترة من    2021وينعقد المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  

تتخبط تحت وطأة جا تلحق   19-ئحة كوفيدالمنطقة  الجائحة  التعافي منها. وما برحت ھذه  وتحاول 

الخلفيات االجتماعية واالقتصادية، وتحول دون  أضراراً شديدة بحياة وسُبُل عيش الناس من جميع 

 إحراز تقدم على مسار أھداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، البعيدة عن ھذا المسار أصالً 

مشارك، من بينهم ممثلون للحكومات العربية و المنظمات اإلقليمية   1,300ويضّم المنتدى أكثر من  

وشباب   وشابات  وبرلمانيون  والجامعات،  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع  وھيئات  وشبكات 

 وإعالميون.
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 :  محاور املنتدى ثانيا : 

ما بعد كوفيد". أما محاور   2030نظَّم المنتدى ھذا العام تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام  

 النقاش األساسية فهي: 

تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سياق التعافي من   –  1المحور   ➢

 19-أزمة كوفيد

، واستعراضاٍت ألھداف محددة من 2030يشمل ھذا المحور تقييماً للتقدم اإلقليمي في تنفيذ خطة عام  

تكز  وار  في االعتبار. وخالل الجلسات العامة،    19-أھداف التنمية المستدامة، مع أخذ آثار جائحة كوفيد 

راق الخلفية ألھداف التنمية ، واألو2020ھذا العنصر على نتائج التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام  

 المستدامة.  

 المجاالت المتخصصة وذات األولوية –  2المحور   ➢

، من خالل النظر  19-المنتدى العربي على استكشاف مختلف جوانب االستجابة لجائحة كوفيد  ارتكز

في مجموعة من المجاالت المتخصصة والمواضيع ذات األولوية والقطاعات المحددة، أو من خالل 

المتخصصة،   الجلسات  المعنية. وخالل  الحلول    اكتشفالعمل مع مجموعات األطراف  المشاركون 

تعافي على نحو أفضل، وبناء المنعة إزاء األزمات المستقبلية، وتسريع الجهود الرامية إلى الالزمة لل

 .2030إعادة المنطقة إلى المسار الصحيح لتحقيق أھداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 

المتابعة واالستعراض على الصعيدين الوطني واإلقليمي، بما في ذلك   –  3المحور   ➢

 الطوعية  االستعراضات الوطنية 

عام   حتى  قدماً  المضي  سُبُل  بشأن  المستوى  رفيعة  مناقشة  إجراء  إلى  من   2030إضافة  والتعافي 

الوطني   سلطالجائحة،   الصعيدَين  على  واالستعراض  المتابعة  عمليات  على  الضوء  المحور  ھذا 

تفاعلي،   حدٍث خاص  وفي  مناقشة واإلقليمي.  باعتبارھا    تم  الطوعية  الوطنية  تشّكل االستعراضات 

والدروس  اإلقليمية،  االتجاھات  مراعاة  مع  وذلك  الرئيسية،  الوطنية  واالستعراض  المتابعة  عملية 

، قدمت جزر القمر والجمهورية العربية السورية وليبيا 2020المستفادة، وسُبُل المضي قدماً. وفي عام  

ومص  جيبوتي  تقدّم  أن  المزَمع  ومن  الطوعية؛  الوطنية  استعراضاتها  وقطر  والمغرب  والعراق  ر 

 .2021وتونس والمملكة العربية السعودية استعراضاتها الوطنية الطوعية في عام 
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 : جدول أعمال االجتماع :  ثالثا 

 مرفق جدول األعمال  

 

 :االجتماع في  سعادة الدكتورة جهاد الفاضلمشاركة :  رابعا
 

في   رئيس المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية لألمن الغذائي سعادة الدكتورة جهاد الفاضل نائب  قدمت 
 كلمة موضح أدناه نصها ..   افريقيا والعالم العربي

 

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

العربي   المنتدى  في  للمشاركة  الكريمة  دعوتكم  على  أشكركم  أن  الكلمة  بداية  في  للتنمية يسعدني 

  2030المستدامة، والذي بات من أھم االجتماعات الدورية الستعراض خطة التنمية المستدامة لعام  
  .في المنطقة العربية

 

 أصحاب السعادة،  

 

للعام   العالمي  الغذائي  األمن  فقد جاء مؤشر  العربية  للمنطقة  الدولية  المؤشرات   2020على صعيد 

هود إليجاد حلول أكثر فاعلية في احراز تقدم كمي ونوعي في ليكشف عن الحاجة الماسة لتعزيز الج 
خطط تنمية األمن الغذائي بالبلدان العربية، حيث حلت أول دولة عربية وھي دولة الكويت في المرتبة 

  .دولة، أما اليمن فقد جاءت في نهاية قائمة المؤشر عربيا وعالميا 113عالميا من أصل   33

 

لمجهول عند تفشي كورونا. وتابع الجميع مشهدا واحدا ولكنه تكرر في كل كان العالم على موعد مع ا

الجميع..   جعل  المشهد  ھذا  باألسواق..  الضرورية  السلع  من  الفارغة  الرفوف  مشهد  وھو  البلدان.. 

حكومات وبرلمانات.. أمام مسؤولية مشتركة من أجل مراجعة الثغرات القانونية والعمل على سدھا 
يعية المناسبة، وھو ما نجحت فيه بعض البلدان العربية من خالل وضع اطار قانوني بالمعالجات التشر

لتحقيق األمن الغذائي بشكل يضع الحكومة أمام التزام واضح ويجعلها مساءلة عن تحقيق ھذا الهدف 

  .المهم أمام البرلمان

 

شريع لتنظيم المخزون وجود ت -وقبل ظهور الجائحة-ومن أبرز المبادرات التشريعية في ھذا المجال 

االستراتيجي من السلع الضرورية، وتشمل السلع الغذائية والسلع المهمة غير الغذائية، كالذي أصدرته 
  .2000وجمهورية السودان في العام   2017سلطنة عمان في العام 

 

العام   في  اتحاديا  قانونا  المتحدة  العربية  االمارات  فقد أصدرت دولة  الجائحة،  بعد  بشأن   2020أما 
تنظيم المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، والذي حدد نسبة لمخزون األمان السلعي وھي 

  .النسبة التي يجب أال يقل عنها المخزون االستراتيجي للسلع

 

أما في مملكة البحرين، فقد تعاونت مع عدد من زمالئي أعضاء مجلس الشورى بالتوقيع على اقتراح  

توفير مخزون استراتيجي للسلع الضرورية، وتشمل السلع الغذائية وغير الغذائية، وتحديد   بقانون بشأن
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وجاري التعامل مع  .نسبة لألمان، وذلك باالستفادة من التجارب التشريعية المتقدمة في الدول المختلفة
  .االقتراح بقانون وفقا لألطر الدستورية والقانونية بالمجلس

 أصحاب السعادة،  

 

أما بشأن دور الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي في افريقيا والعالم العربي فإنها تمثل قيادات برلمانية 

مع  مشاورات  الشبكة  أعضاء  وسيجري  واالفريقية،  العربية  بالدول  التشريعية  المجالس  من  لعدد 

شادي لتحقيق األمن الغذائي في العالم  البرلمان العربي، من أجل تعميم االستفادة من القانون االستر
العربي، والذي يعتبر مبادرة تشريعية تسهم في تحقيق األھداف االنمائية والتكامل االقتصادي العربي 

مخزون  توفير  لضمان  المشتركة  العربية  الجهود  دعم  في  يسهم  القانون  وھذا  التحديات.  لمواجهة 

  .استراتيجي آمن من السلع الضرورية

 

وأقترح عبر ھذا المنبر ضرورة السعي الجاد من أجل وضع قانون نموذجي للمخزون االستراتيجي 

للسلع الضرورية سواء الغذائية أو غير الغذائية.. وأقدم توصية لهذا االجتماع بتبني ھذا االقتراح..  
األكبر  وبحيث يجري االتفاق على قانون نموذجي استرشادي يراعي خصوصية كل بلد.. ولكن الهدف  

ھو المساھمة في وضع نسبة أمان من السلع الضرورية بالبلد وذلك تفاديا ألي مخاطر أو كوارث أو  

  .أزمات مثلما جرى مع الجائحة

 

بالتحرك إلنشاء   المنتدى  أعمال  تكلل  بأن  المستدامة  للتنمية  العربي  المنتدى  على  القائمين  وأوصي 

ود بشكل أكبر على مبادرات الدول العربية وتشجيعها مركز عربي لألمن الغذائي، وذلك لتركيز الجه
  .وتوفير التمويل المناسب لمبادراتها من خالل صناديق الدعم االنمائية واالستثمارية

 

ومن المهم ربط عمل اقتراح انشاء المركز العربي لألمن الغذائي مع القانون النموذجي للسلع الغذائية 
  .البيانات والفائدة والتجارب والخبراتالضرورية من أجل تبادل المعلومات و

 

الغذائي  لألمن  البرلمانية  الشبكة  بأن  تامة  قناعة  فإنني على  التشريعات،  تنفيذ ھذه  أما بشأن ضمان 

 "الفاو"ستعمل بشكل مكثف مع البرلمان العربي والشركاء في مجال األمن الغذائي وبخاصة منظمة  

جل متابعة تنفيذ التشريعات التي تسهم في تعزيز األمن الغذائي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية من أ
الزمالء   من  وسأطلب  خاص،  بشكل  الضرورية  للسلع  االستراتيجي  المخزون  وقانون  عام  بشكل 

بالشبكة اعداد تقرير دوري لمراجعة ضمان تنفيذ ھذه التشريعات وعرضها على اجتماعات المكتب  

  .التنفيذي للشبكة التخاذ ما يلزم

 

 أصحاب السعادة،  

فيما يتعلق بقمة النظم الغذائية، فمن المهم استثمار انعقاد ھذا االجتماع الدولي الرفيع المستوى لتتبنى 
األمم المتحدة مبادرات أكثر ديناميكية بشأن موضوع األمن الغذائي على المستوى العالمي وليس على 

  .المستوى العربي فقط

 

كبيرا في انعدام األمن الغذائي في العديد من البلدان حول العالم، حيث ان لغة األرقام تكشف تراجعا  

مليار شخص حول العالم انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد، ومن المتوقع أن ترفع   1.95يواجه  

  .الجائحة من عدد الجياع في العالم وفقا لتقارير األمم المتحدة
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القرا  أصحاب  على  أقترح  المنبر  ھذا  لألمم ومن  يكون  بأن  ووكاالتها  ومنظماتها  المتحدة  باألمم  ر 
وتكون  "السنة الدولية لألمن الغذائي"المتحدة دور أكبر من خالل تسليط الجهود بتبني اقتراح اطالق  

من مخرجات قمة النظم الغذائية، وتتبناھا األمم المتحدة في اجتماعاتها المقبلة، وسيكون لهذا التركيز  

دولية لألمن الغذائي تأثير وزخم على البلدان من أجل تركيز المبادرات بشكل أكثر  بإطالق السنة ال 
  .وأكبر

 

  .وختاما، أجدد شكري لحسن اصغائكم.. ويسعدني سماع مالحظاتكم أو اقتراحاتكم أو استفساراتكم

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،  

 

 :التوصياتخامسا : 

 على عدد من النقاط أھمها :   أكد المشاركون

التطلعات   ▪ إيجابًا على  االقتصادي بما ينعكس  التعافي  التقدم نحو  المواصلة بعزم في  أهمية 

 .  المنشودة لتكون االقتصادات العربية أكثر قوةً واستقراًرا 

تفعيل دور المؤسسات لضمان التوزيع األمثل للخدمات والموارد واحترام حقوق اإلنسان   ▪

 .(19- أجل تعاف شامل من )كوفيد وكرامته من

لتوجه نحو التفكير في االستراتيجيات االستباقية عوضا عن التفاعلية للتغلب على األزمات  ا ▪

 المستقبلية 

 تعزيز التعاون فيما بين الدول في رسم السياسات وتنفيذ البرامج ▪

عزيز االلتزام بخارطة طريق إقليمية وآليات استجابة منسقة للحد من التدفقات المالية غير  ت ▪

المشروعة والتهرب من الضرائب والفساد المالي لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة  

 .  وزيادة اإليرادات المالية وإعادة توجيه النفقات في مرحلة التعافي

الخاصة للتحول نحو نظم غذائية عادلة ومستدامة، وكيفية دعم    المسارات واإلجراءاتتحديد  ▪

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

 ضرورة تطوير األنظمة الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع  ▪

 . تطوير سياسات تدعم إيجاد فرص العمل  ▪

 أهمية االستفادة من التجارب الناجحة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة الهجرة.   ▪

التكنولوجيا الحديثة في مختلف الخدمات المالية والقطاعات االقتصادية لتعزيز جودة    تسخير ▪

 .  الخدمات ودعم كفاءتها

 دور القطاع الخاص في تحريك عجلة االقتصاد في المنطقة  ▪
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 دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االستجابة للجائحة والتكيّف مع تحدياتها. ▪

 التعافي االقتصادي التام بما يصب في صالح الجميعضرورة توحيد الجهود نحو  ▪

 دور األوساط األكاديمية في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التأكيد على  ▪

ضرورة عقد شراكات بين كافة األطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،  التأكيد على   ▪

الحكومية  الهيئات  وبين  للقدرات،  لبناء  ومراكز  ابتكارية  بحثية  كمراكز  الجامعات  بين 

 .   والمصانع والمنظمات التابعة لألمم المتحدة في كل دولة

المية جائزة تقديرية للجهود المبذولة  اإلسكوا بالشراكة مع منظومة جوائز القمة العإطالق    ▪

 لتطوير المحتوى الرقمي العربي من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 

أن منظمة    ▪ إلى  اإلشارة  تجدر  تقديم    (     CARE)  كما  إلى    طلبت  ملخص من صفحة 

العربي    نلالقتراحيصفحتين   الحوار  الغذائية خالل  النظم  لحلول  التي تقدمت بهما سعادتها 

 . 4حلول الموجة الثانية من مسار العمل   تقرير تضمينهما في يتم حتى ،  FSSاإلقليمي 

 :الرصد اإلعالمي سادسا  : 

 وسائل التواصل االجتماعي :  
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 : وكالة أنباء البحرين 
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 الصحف املحلية : 
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بدعوة من »اإلسكوا«.. الدكتورة الفاضل متحدثًا رئيسيًا في الحوار اإلقليمي  

 العربي للنظم الغذائية 
)اإلسكوا(، تشارك الدكتورة جهاد عبدهللا بدعوةٍ من لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  

الغذائي  لألمن  البرلمانية  الشبكة  لرئيس  نائباً  بصفتها  الشورى،  بمجلس  الخدمات  لجنة  رئيس  الفاضل 

والتغذية في إفريقيا والعالم العربي، في أعمال الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية المنعقد يوم )اإلثنين(  

المن أعمال  للعام المقبل ضمن  الغذائية  النظم  لقمة  تحضيراً  يُنظم  والذي  المستدامة،  للتنمية  العربي  تدى 

2021. 

 

وستفتتح جلسات الحوار السيدة روال دشتي نائب األمين العام لألمم المتحدة، األمينة التنفيذية لـ )اإلسكوا(، 

الموري اإلسالمية  بالجمهورية  الريفية  التنمية  وزير  الزين  ولد  الدي  العربية والسيد  المنظمة  رئيس  تانية 

 .للتنمية الزراعية

واختارت "اإلسكوا" الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل كمتحدث رئيسي في أعمال الحوار اإلقليمي العربي 

جانب   إلى  وذلك  الغذاء،  نظم  بشأن  اإلقليمية  النظر  إطار وجهات  في  متخصصة  بورقة  الغذائية،  للنظم 

، السيدة فاطمة الطاھر الحسن األمين العام لألمانة الفنية لألمن الغذائي  متحدثين رئيسيين في ھذا المحور

 .في جمهورية السودان، والسيد طارق حسن رئيس شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة

 

لمنظمة األغذية   اإلقليمية  المكاتب  بالتعاون مع  الغذائي  للنظم  العربي  اإلقليمي  الحوار  وتنظم "اإلسكوا" 

الزراعية،  والزراعة  للتنمية  الدولي  والصندوق  العالمية،  الصحة  ومنظمة  العالمي،  األغذية  وبرنامج   ،

وبالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. ويهدف الحوار اإلقليمي إلى رفع التوعية حول القضايا 

عيت الدول العربية إلى الحاسمة التي ستتم مناقشتها خالل القمة، والمساھمة في الحوارات الوطنية التي د

 .جانب جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة للقيام بها

 

، ودراستها من 2021ويغطي الحوار العربي اإلقليمي مسارات العمل الخمسة لقمة النظم الغذائية للعام  

لقطاع منظور متنوع يشمل ذوي العالقة )المنظمات غير الحكومية، واألبحاث واألكاديمية، والحكومة، وا

الخاص(، للنظر في القضايا الشاملة مثل التمويل واالبتكار، وتمكين الشباب والنساء والالجئين وغيرھم 

من الفئات الضعيفة. فيما سيناقش مجاالت العمل ذات األولوية لتحويل النظم الغذائية في المنطقة العربية، 

 .2021لمحددة من قبل قمة النظم الغذائية لعام  وفقاً للتحديات التي تواجه المنطقة ومسارات العمل الخمسة ا

 

ويشارك في الحوار وزراء من دول عربية عديدة وأكاديميين معروفين وقيادات برلمانية ومصرفية وخبراء  

المستدامة، و التنمية  أھداف  في  آسيا  ممتخصصين  المعنيين من مختلف دول غرب  جموعة متنوعة من 

https://alwatannews.net/uploads/images/2021/03/27/2043083.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/03/27/2043083.jpeg
https://alwatannews.net/uploads/images/2021/03/27/2043083.jpeg
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رات التي تتعلق بالمسارات واإلجراءات الخاصة للتحول نحو نظم لطرح وجهات النظر المتجانسة، والخب

 .غذائية عادلة ومستدامة، ولدعم تنفيذ أھداف التنمية المستدامة في سياق الواقع الحالي
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 د. الفاضل متحدثًا رئيًسا في الحوار اإلقليمي العربي للنظم الغذائية 

 
  

 
األمم   لجنة  من  تشارك  بدعوة  »اإلسكوا«،  آسيا  لغرب  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة 

الفاضلج  الدكتورة  لرئيس   هاد عبدهللا  نائبًا  الشورى، بصفتها  الخدمات بمجلس  لجنة  رئيس 

الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي والتغذية في أفريقيا والعالم العربي، في أعمال الحوار اإلقليمي  
أعمال ضمن  المقبل  اإلثنين  يوم  المنعقد  الغذائية  للنظم  العربي العربي  للتنمية  المنتدى 

 .2021للعام  النظم الغذائية المستدامة، والذي ينظم تحضيًرا لقمة
التنفيذية  األمينة  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  نائب  دشتي  روال  الحوار  جلسات  وستفتتح 

زين وزير التنمية الريفية بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية رئيس  لـ»اإلسكوا«، والدي ولد ال 
 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية

واختارت »اإلسكوا« الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل متحدثًا رئيًسا في أعمال الحوار اإلقليمي  

ظم الغذاء،  العربي للنظم الغذائية، بورقة متخصصة في إطار وجهات النظر اإلقليمية بشأن ن
 .وذلك إلى جانب متحدثين رئيسين في ھذا المحور

 

 

 

 

 

 

https://www.alayam.com/in-the-news/3751733811/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84.html
https://www.alayam.com/in-the-news/3751733811/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84.html
https://www.alayam.com/in-the-news/3751733811/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84.html
https://www.alayam.com/in-the-news/4111784475/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
https://www.alayam.com/in-the-news/1064320182/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.html
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 : املرفقات :   سابعا

 الدعوة  ▪

 جدول األعمال   ▪

 وثائق االجتماع . ▪

 2030خطة التنمية املستدامة  ✓

 املذكرة التوضيحية  ✓

 التقرير العربي للتنمية املستدامة  ✓

 االستجابة للتخفيف من تداعيات كرونا .   ✓

 CAREنسخة من البريد اإللكتروني الوارد من منظمة  ✓

 


