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 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
 

 تقـــــــــــرير  
 األول جتماعاال

أهداف التنمية لذوي العالقة المتعددين لدعم تحقيق الفرعية للجنة 
 المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية
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 األول االجتماع

الفرعية لذوي العالقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات للجنة 
 في المنطقة العربية

22/6/2022 
 أواًل:

– 102د.ع  - 2206( رقم )ق 102تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ) -
6/9/2018،)  

قرارات القمم العربية بشأن إنشاء آلية عربية معنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في و  -
 المنطقة العربية، 

في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الرابعتوصيات االجتماع و  -
 ،بمقر األمانة العامة 30/6/2018اريخ العربية، الذي عقد بت

في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الخامستوصيات االجتماع و  -
 ،بمقر األمانة العامة 22/11/2018العربية، الذي عقد بتاريخ 

في الدول  2030مة للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدا السادستوصيات االجتماع و  -
 ،بمقر األمانة العامة 12/6/2019العربية، الذي عقد بتاريخ 

في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابع توصيات االجتماع و  -
 ،بمقر األمانة العامة 18/12/2019العربية، الذي عقد بتاريخ 

في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الثامن توصيات االجتماع و  -
 ،من خالل تقنية االتصال المرئي بمقر األمانة العامة 9/12/2020العربية، الذي عقد بتاريخ 

في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع توصيات االجتماع و  -
 ،من خالل تقنية االتصال المرئي بمقر األمانة العامة 30/6/2021العربية، الذي عقد بتاريخ 

في الدول  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العاشر توصيات االجتماع و  -
 ،من خالل تقنية االتصال المرئي بمقر األمانة العامة 16/12/2021العربية، الذي عقد بتاريخ 

 

 
 األمانة العامة

 والتعاون الدوليإدارة التنمية المستدامة 
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تم عقد االجتماع األول للجنة الفرعية لذوي العالقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -
من خالل تقنية ، حضوريا و 22/6/2022المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية بتاريخ  في الدول

 تونس،البحرين،  االمارات،)دولة عربية وهي:  14في هذا االجتماع  وقد شارك االتصال المرئي
هذا  السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن(

مدير  –الدكتور محمود عطايا وترأس االجتماع  ضافة الى عدد من المنظمات الدولية واإلقليمية.باإل
 .مكتب رئيس الوزراء بدولة فلسطين –منسق الفريق الوطني للتنمية المستدامة  –عام السياسات 

ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة  /وزير مفوض قامت السيدة  -
حيث أشادت بالجهد الكبير الذي بذل ، بالسادة الحضور بافتتاح االجتماع والترحيبالدول العربية 

بدءا من طلب الجمهورية اليمنية من األمانة العامة في االجتماع الثالث للجنة العربية لمتابعة 
في المنطقة العربية إعداد وكتابة تقرير يرصد تحقيق  2030التنمية المستدامة تحقيق أهداف 

اهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، مرورا بإطالق تقرير 
 كانحول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، والذي 

ثم قام الدكتور محمود عطايا بإلقاء   لنواة التي وضعت حجر األساس إلنشاء هذه اللجنة الفرعية.ا
كلمته حول أهمية تحقيق السالم من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة فال تنمية بدون سالم، 

على تعزيز الترابط بين النهج الثالثي )المساعدات اإلنسانية / التنمية / بناء السالم(. ودعا  أكدكما 
 أعضاء اللجنة الفرعية بالتفكير خارج الصندوق وإيجاد طرق مبتكرة من اجل مواجهة التحديات. 

تقديم خبير رفيع المستوى بإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ب –ثم قام الدكتور وديد عريان  -
حول تقرير "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية"  عرض

وكان النواة  المخرجات التي خلص اليها هذا التقرير،بواشاد  والذي عكس مفهوم الشراكات الناجحة
اختصاصات اللجنة الفرعية لذوي العالقة  كما اوضح همت في انشاء هذه اللجنة الفرعيةالتي سا

، وأوصى بأهمية ادماج جميع القطاعات المعنية بالدولة في عملية الحوار وبناء السالم المتعددين
 ، كما أوصى بأهمية التغلب على مشاكل نقص البيانات.وتطبيق نهج الترابط الثالثي

اخصائية الطوارئ اإلقليمية ومابعد االزمات لمنطقة الشرق  –ة نينا ستوورمان قامت السيدثم   -
اهمية بالمنظمة الدولية للهجرة بتقديم عرض حول ادماج النازحين داخليا و  –وشمال افريقيا األوسط 

وقامت بتوضيح  (،النهج الثالثي )المساعدات اإلنسانية / التنمية / بناء السالم تطبيق ودمج
قامت  كما اداخليً المالحظات الرئيسية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج النازحين 
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 وكيفية االستفادة من نهج االمن البشري. بإعطاء امثلة حول المقاربات الواعدة
بالنيابة عن السيد/ طارق  باإلسكوارئيس قسم النزاعات والتنمية  –ثم قام السيد/ يوسف شيتاني  -

التطوير  حول احتياجاتتقديم عرض ب باإلسكوا –مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات  –علمي 
المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية وأوضح 

ودور  والتحول نحو الوقاية على المجتمع والمؤسسات واالقتصاد في عرضه االثار المتعددة للنزاعات
  وأخيرا االنتقال الى العمل من اجل التعافي والوقاية.المؤسسات القوية  المؤسسات واهمية

ببرنامج األمم  -مستشار برامج منع النزاعات وبناء السالم –وأخيرا، قام السيد/ روحي أفغاني  -
ظل  ل تحقيق التنمية المستدامة فيبتقديم اخر عرض في الجلسة األولى حوالمتحدة االنمائي 

 تحديات الهشاشة والنزاعات. وأوضح األهداف الرئيسية والغايات من تطبيق اهداف التنمية المستدامة
، كما تكامل اهداف التنمية المستدامة كنهج للتنميةفي دعم ودور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

كما اوضح اهم األدوات التي قد تساعد على  على أهمية الشراكات مع مختلف الجهات المعنية. أكد
ودور اللجنة  تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية

 الفرعية في دعم تلك الدول.
 ااالسكوا حيث قدم عرض –السيد/ يوسف شيتاني بمداخلة من ثم بدأ النصف الثاني من االجتماع  -

تقرير سنوي بالتعاون مع األمانة الفنية لجامعة الدول العربية حول حالة الضعف مقترح إعداد حول 
  .هذا التقريروالفرص والتحديات والتوصيات الخاصة ب –والهشاشة المجتمعية 

مدير الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا للتنمية  –تلى ذلك عرض السيد/ حسن أبو النجا   -
المنصة الرقمية لتبادل الخبرات والمعارف والتدريب والتجارب حول  ضو ، حيث قدم عر المستدامة

 الناجحة في هذا المجال.
   :الدول والمنظمات المشاركة والتي خلصت إلى التوصيات التالية موبعد ذلك تم فتح باب المناقشة اما -

 

"تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة  توصيات تقرير بتنفيذالتأكيد على االلتزام  .1
 :جاء بالشروط المرجعية إلنشاء اللجنة الفرعية على ما ا، تأكيدبالنزاعات في المنطقة العربية"

العامة في الموضوعات ذات االهمية خاصة  القدرات للمؤسساتتصميم برنامج تدريبي لبناء  -أ
، والحوكمة، وبما يحقق ادماج اهداف التنمية المستدامة النهج ثالثي االبعاد بإدماجما يتعلق في

 .طط التنمويةالسياسات والخ في رسم
 .خلف الركب أحدعلى مبدأ عدم ترك  داخليا والتأكيدمتطلبات النازحين خاصة النازحين  ادماج -ب
الخطط ورسم  المناسبة التي تخدم وضع اتهمية دعم الدول في تأمين البيانات واإلحصاءا -ج
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 .السياسات
تحقيق جهودها لفي  العربية المتأثرة بالنزاعات دعم الدوللعلى ضرورة حشد التمويل الالزم  التأكيد - .2

اهداف التنمية المستدامة، والطلب من االمانة الفنية اطالق حوار مع المؤسسات المالية الدولية 
بية المتأثرة بالنزاعات في لبحث فرص التمويل، دعما لجهود الدول العر  واإلقليمية في هذا الشأن

  .جهودها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
تقرير عربي حول الهشاشة والطلب من االمانة الفنية للجنة واالسكوا تقديم ورقة  بإعدادالترحيب  .3

 .اولية معمقة حول هذا الموضوع
للدول المتأثرة  اهمية ادماج موضوعات اعادة االعمار والتحول االخضر، في سياسات التنمية .4

 .بالنزاعات
 


