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 عشر الثاني االجتماع

 العربية الدول في 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة
 (7/12/2022 العامة األمانة مقر)

 كونفرانس الفيديو تقنية وعبر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أوالا 
 الدول بجامعة الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة مدير العجيزي  ندى مفوض وزير السيدة افتتحت ·

 بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الثاني االجتماع أعمال العربية
 العربية مصر لجمهورية الشكر وقدمت الحضور بالسادة رحبت حيث العامة، األمانة بمقر عقد والذى العربية

 عشر الثاني االجتماع ان الى وأشارت ،2023 يونيو في العربية للجنة عشر الحادى لالجتماع ترأسها لىع
 بأن أملها عن وعبرت ،(Hybrid) بعد عن االخر والبعض المشاركين لبعض حضوريا المشاركة شهد للجنة
 للملكة الكلمة وأعطت لطبيعتها، األمور وتعود واسعة حضورية بمشاركة القادمة المرة االجتماع يكون 

 .المستدامة للتنمية العربية للجنة عشر الثانى االجتماع رئيس المغربية

 مديرية اديةاالقتص األساسية التجهيزات قطاعات قسم رئيس – عبدلى مصطفى /السيد االجتماع ترأس ·
 حيث ،(110) دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس لرئاسة وفقاا  وذلك ،المغربية بالمملكة التخطيط

 في ودورها العربية الدول لجامعة تقديره عن وعبر الحضور، بالسادة فيها رحب والتي االفتتاحية الكلمة ألقى
 التنمية جهود لدعم تقليدية غير أنماط لبناء  لفةالمخت بمؤسساتها العربية الدول كافة مع التعاون  تطوير

 الفاعل ودورها العربية، الدول بجامعة الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إلدارة الشكر وجه كما المستدامة،
 اللجنة ألعضاء ايضا بالشكر وتوجه ،2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في العربية الجهود دعم في

 والعمل الحثيثة الجهود على الشقيقة العربية الدول من المستدامة التنمية أهداف تنفيذ ةلمتابع العربية
 األهداف تحقيق دون  تحول التي المعوقات وتذليل المستدامة التنمية أهداف تحقيق تسريع نحو الدؤوب
 .الممارسات أفضل واستعراض والرؤى  الخبرات تبادل خالل من وذلك المنطقة، في التنموية

 
 العامة األمانة

 الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة
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 من له وما المناخ بتغير وتأثراا  عرضةا  العالم مناطق أكثر بين من العربية المنطقة ان الى كلمته في طرق وت ·
 العربية مصر جمهورية استضافة أن وأكد العربي، المواطن حياة جودة تمس واجتماعية اقتصادية تداعيات

 فرصة بمثابة كانت 2022 نوفمبر في خالمنا لتغير اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية أطراف لمؤتمر 27 للدورة
 أو االنبعاثات بخفض المتعلقة تلك سواء القضية جوانب كافة حول متوازن  تقدم إلحراز الجهود لحشد هامة

 أعمال تكلل بأن أمله عن معبرا كلمته واختتم قدرات، وبناء وتكنولوجيا، تمويل، من الدعم وسائل أو التكيف
 .والتوفيق بالنجاح للجنة عشر الثاني االجتماع

 المتحدة، العربية االمارات دولة الهاشمية، األردنية المملكة) هي عربية دولة 14 االجتماع في شارك ·
 جمهورية ،الفيدرالية الصومال جمهورية السودان، جمهورية الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العربية، مصر جمهورية ليبيا، دولة اللبنانية، الجمهورية كويت،ال دولة فلسطين، دولة عمان، سلطنة العراق،
 (.اليمنية الجمهورية المغربية، المملكة

 مشاركة عن فضال االسكوا، آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة عن ةممثل تشارك كما ·
 شاركتو  التطوعي العمل سفراءو  (رائد) والتنمية للبيئة العربية الشبكة وهم المدني المجتمع منظمات لبعض
 المستدامة. للتنمية العربي الشباب منصة أيضا
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  :ثانياا   ·
  األعمال جدول مشروع الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة مدير العجيزي  ندي السيدة استعرضت

 :التالي النحو على االعمال جدول إقرار تم اإليضاحات وبعد العربية بالدول االتصال نقاط الى المرسل

 
  

 الموضوعـــات البند

 في المنطقة العربية     لقضاء على الجوع ا البند األول
 الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة الثانيالبند 
 آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية الثالثالبند 
 النزاعاتفي الدول المتأثرة بتحقيق التنمية المستدامة  الرابعالبند 
 في المنطقة العربية 2030على تحقيق اهداف التنمية المستدامة  19أثار جائحة كوفيد  الخامسالبند 

 المبادرة اإلقليمية لألمن المناخي البند السادس
 المبادرة العربية لالستدامة البند السابع
 عربي لمؤشرات التنمية المستدامة إنشاء فريق البند الثامن
 األسبوع العربي للتنمية المستدامة  البند التاسع

 اليوم العربي لالستدامة العاشرالبند 
    2030فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  شراكات البند الحادى عشر
العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة موعد ومكان عقد االجتماع الثالث عشر للجنة  البند الثانى عشر

 في المنطقة العربية 2030
 ما يستجد من أعمال البند الثالث عشر
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 العربية المنطقة في الجوع على القضاء :األول البند

 :على اللجنة اطلعت
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) ع.د (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار

 ،15/11/2022 بتاريخ /22/462/4/5 رقم العامة األمانة مذكرة
 على للقضاء الفرعية للجنة والثامن والسابع والسادس والخامس والرابع والثالث والثاني األول االجتماعات تقارير
 الجوع

 العربية، المنطقة في
 البند، بهذا المتعلقة الشارحة المذكرة
 العربية، الدول لجامعة العامة األمانة من المقدم العرض
 الجوع، على للقضاء الفرعية اللجنة مقرر من المقدم العرض
 ،(الجوع على للقضاء العربية المبادرة مكونات) العمل وخطة االستراتيجي اإلطار
 ،(العمل خطة) المبادرة تنفيذ مراحل
 للجنة، الداخلي ظامالن وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار
 .والرابعة والثالثة والثانية األولى نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير
 
 المناقشة، وبعد

 :بـــــ توصي
 

 التي والدولية اإلقليمية والمنظمات المتخصصة العربية والمنظمات األعضاء الدول من لكل والتقدير الشكر توجيه .1
 .2022 نوفمبر 28 بتاريخ العربية المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة الثامن االجتماع في شاركت

 األمن تحديات مع التعامل حول العربية.. المنطقة في الجوع على القضاء مبادرة "بيان عمل لفريق الشكر توجيه .2
 المكتب االسكوا، من: وكل العربية دولال لجامعة العامة األمانة وهم: العربية" المنطقة في المستجدة الغذائي
 لدراسات العربي المركز الزراعية، للتنمية العربية المنظمة والزراعة، لألغذية المتحدة األمم لمنظمة اإلقليمي
 الطبيعة، لحماية العربية المنظمة العالمي، األغذية لبرنامج اإلقليمي المكتب القاحلة، والمناطق الجافة األراضي

 الدولي والصندوق  الغذائية، للصناعات العربي االتحاد للمياه، العربي المجلس اإلقليمية، الطعام بنوك شبكة
 .13/10/2022 بتاريخ العامة ةباألمان توقيعه تم والذي الزراعية، للتنمية

 وهي: العربية المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة الثامن االجتماع جبنتائ الترحيب .3
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 األمن تحديات مع السريع التعامل ضرورة حول العربية المنطقة في الجوع على القضاء مبادرة " ببيان الترحيب -أ
 العربية( الدول مندوبيات خالل )من واسع بشكل ونشره بتعميمه والطلب "، العربية المنطقة في المستجدة الغذائي

 وتأكيد االجتماعية، والشؤون  والصحة والبيئة والري  والزراعة والمالية التخطيط وتشمل العالقة ذات الوزارات على
 واالقليمية العربية والمؤسسات لمنظماتا ورؤى  بمداخالت وردت التي التوصيات جميع تبني على الحضور
 رنامجلب وتحويلها العربية المنطقة في المستجدة الغذائي األمن تحديات مع للتعامل لتفعيله الداعية والدولية

 عمل.

 بشأن الزراعية يةللتنم العربية المنظمة مع للتنسيق للجنة الفنية األمانة من المشكلة العمل بمجموعة الترحيب -ب
 الخصوص. هذا في الجزائر قمة قرارات متابعة

 كبير، بشكل تضررت والتي الغذاء ألزمة الساخنة المناطق دول حول فني تقرير إلعداد الفنية األمانة دعوة -ت
  الدول. تلك في االزمة هذه مع التعامل وكيفية

 ازمة مع التعامل في“ العربية العمل منظمة رؤية لشرح مفصلة عمل "ورقة العربية العمل منظمة بإعداد الترحيب -ث
  المختلفة. وابعادها الغذاء

 متكاملة مشروعات بإعداد الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة خالل من العامة األمانة بمبادرة الترحيب -ج
 بضرورة والطلب الدولية ةالتمويلي والمؤسسات التنموية المؤسسات مع القائم والحوار للتمويل، تسويقها ليتم

 اللجنة. اعضاء المنظمات جميع من واولوية اهمية األمر هذا ايالء

 مع خاص اجتماع لعقد االقليمية الطعام بنوك لشبكة أفضل حياة ومبادرة للمياه العربي المجلس عوةبد الترحيب -ح
 التصنيع وتكلفة للموارد هدر من يمثله لما الفاقد بتقليل الخاصة التشريعات مناقشة اجل من العربي البرلمان
 اآلجال. أقرب في االجتماع لهذا والدعوة التنسيق يتم ان على والتصنيع، اإلنتاج وجهود

 وعضوية الطبيعة، لحماية العربية المجموعة برئاسة المثمرة األشجار طريق مشروع عمل مجموعةب الترحيب -خ
 والبيئة، للتنمية العربية والشبكة للمياه، العربي والمجلس الزراعية للتنمية العربية المنظمةو  اكساد، العربي المركز
 وبما عالية لمخاطر والمعرضة المهمشة المجتمعات على أثاره في اواضح المشروع يكون  بحيث نسر، وشركة
 العربية للمملكة األخضر األوسط الشرق  مبادرة مع الربطو  ،مجتمعي واستقرار مستدامة زراعية تنمية يحقق

 .السعودية

 ابار وحفر متجددة طاقة وتقديم المياه معالجة لدعم أخرى  وشركات نسر شركة من لمقدما بالعرض الترحيب -د
 المثمرة. األشجار طريق مشروع مع للتعاون  مختلفة ألعماق للمياه
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 المستدامة" التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية "الشبكة الثاني: البند
 

 على: اللجنة اطلعت
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) د.ع (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار

 المستدامة"، التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية "الشبكة حول المفاهيمية للورقة الجديد التصور
 الرابع، اجتماعها في اللجنة توصية على بناء الخبراء لجنة أعدته الذي
 ،7/11/2022 بتاريخ 2/4/5/36/22 رقم العامة األمانة مذكرة
 المستدامة. التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة أمناء لمجلس األول االجتماع وتوصيات تقرير
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار
 .والرابعة والثالثة والثانية االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير

 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 في ضاعرو  وقدموا شاركوا الذين اإلقليميين والشركاء الدولية والمنظمات االعضاء للدول الشكر توجيه  -1

 عقد الذي المستدامة" التنمية أجل من والتكنولوجيا علوملل العربية "الشبكة أمناء لمجلس الثاني االجتماع

 كونفرانس. الفيديو تقنية عبر 2022 نوفمبر 30 بتاريخ

 العربية "الشبكة أمناء لمجلس الثاني االجتماع وتوصيات بتقرير الدول موافاة الفنية األمانة من الطلب -2

 المستدامة". التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم

 المرحلة في منها واالستفادة المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية شبكةلا تطوير -3

 القادمة.

 عالية المستدامة للتنمية عربية رقمية منصة إنشاء حول تفصيلية دراسة إعدادب العامة األمانة تكليف -4

 تمويلها. أسلوب وتحديد التقنية
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  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية :الثالث البند

   

 :على اللجنة اطلعت -
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) ع.د (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار

 البند، لهذا الشارحة المذكرة 
 للجنة، الفنية األمانة أعدتها التي العربية المنطقة في المستدام التمويل حول المفاهيمية الورقة
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار

 .والرابعة والثالثة والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير 
 للجنة، الفنية األمانة لمداخلة االستماع وبعد

 
 

 المناقشة، وبعد
 بـــــ توصي

 
 على العربية" المنطقة في المستدام التمويل عنوان" تحت بند بإدراج للجنة الفنية األمانة بمقترح الترحيب -

 اإلسالمية بالجمهورية 2023 عام عقدها المزمع واالجتماعية االقتصادية التنموية القمة اعمال جدول
  الموريتانية.

 المستدامة التنمية اهداف تحقيق في قصوى  أولوية يعد كونه المقترح هذا دعم على االعضاء الدول حث -
 العربية. الدول في

 إلبداء األعضاء الدول على البند بموضوع الخاصة الشارحة المذكرة تعميم الفنية األمانة من الطلب -
 .31/1/2023 تاريخ اقصى بحد وجدت، ان عليه المالحظات

 االقتصادية والتوقعات الدراسات قطاع عن صادرال التقرير إرسالها على اليمنية للجمهورية الشكر توجيه -
 والتقويم". التقييم اليمن في التنمية "تمويل حول الدولي والتعاون  التخطيط بوزارة
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  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق :الرابع البند

 :على اللجنة اطلعت -
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) د.ع (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 ،15/11/2022 بتاريخ /222/4/5/46  العامة األمانة مذكرة ▪

 البند، لهذا الشارحة المذكرة
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار
 والرابعة، والثالثة والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير

 للجنة، الفنية األمانة لعرض االستماع وبعد ▪
 

 

 ،المناقشة وبعد
 :بـ توصي
 

 تحقيق لدعم المتعددين العالقة "لذوى  الفرعية للجنة الثاني االجتماع عن الصادرة بالتوصيات الترحيب .1

 .7/12/2022 بتاريخ العربية" المنطقة في بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف

 بالتواصل الدولي( والتعاون  المستدامة التنمية )إدارة العامة األمانة بها قامت التي بالخطوات الترحيب .2

 في التمويل لمؤسسات المستوى  رفيع اجتماع لعقد الدولية التمويل ومؤسسات التنموية المؤسسات مع

 بالنزاعات المتأثرة العربية الدول جهود ودعم التمويل، فرص لبحث المقبل يناير شهر من األخير األسبوع

 .المستدامة التنمية اهداف تحقيق في

 التنموية ططوالخ السياسات رسم في االبعاد ثالثي النهج بإدماج المتعلق المشروع بمحتوى  اإلشادة  .3

 والتعاون  المستدامة التنمية )إدارة العربية الدول لجامعة العامة األمانة نبي بالتعاون  إعداده يتم والذي

 المتحدة األمم وصندوق  )االسكوا( اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم ولجنة الدولي(

 البشري. لألمن االستئماني

 كافية معلومات بتأمين السكوا()ا اسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة على التأكيد .4
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 العربية. المنطقة في الهشاشة حول لتقرير إعداد في المستخدمة المنهجيات حول

 المفاهيمي االطار يتضمن المخاطر، حول شامل تقرير تطوير من االسكوا عرضته بما الترحيب .5

 البداء اللجنة أعضاء الى ارساله ثم االسكوا مع بمراجعته اإلدارة تقوم بحيث والنتائج، والمنهجيات

 يونيو في السابق اجتماعها في الفرعية اللجنة لتوصية تنفيذا وذلك حوله، والمقترحات المالحظات

2022.  

 التنمية بموضوعات العالقة لذوي  ةرقمي منصة تطوير حول اإلدارة عرضتها التي بالخطوات الترحيب .6

 جميع بين الحوار قاعدة لتوسيع بالنزاعات المتأثرة الدول في بإشراكهم يتعلق فيما وخاصة المستدامة

 المعنيين.

 والتحول االعمار اعادة موضوعاتب يتعلق فيما الدولية التمويلية المؤسسات مع التواصل على التأكيد .7

 العربية. المنطقة في بالنزاعات المتأثرة الدول في االستثمار إلى يهدف برنامج في االخضر،

 تحقيق إطار ضمن البيانات بتأمين المعنية المؤسسات بدعم الخاصة األنشطة بعض إدماج على التأكيد .8

 العربية. المنطقة في بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف
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 المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار الخامس: البند
 العربية

 

 على: اللجنة اطلعت

 ،1/9/2022 بتاريخ (110) د.ع (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار

 البند، لهذا الشارحة المذكرة
 ،12/10/2022 بتاريخ 2/4/5/30/22 رقم العامة األمانة مذكرة
 جائحة من التعافي مرحلة في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعنى للفريق األول االجتماع وتوصيات تقرير
 19 كوفيد
  للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار
 والرابعة، والثالثة والثانية االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير

 

 بـــــ: توصي
 

 العربية" المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق على كورونا جائحة "آثار دراسة بإضافة الترحيب -
 العربية لغتينبال) المستدامة. التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادى إلطاربا الخاص الملحق الى
 (إلنجليزيةوا
 التنمية "أهداف بـ المعنى الوطني بالتقرير العامة األمانة تزويد عن المغربية للمملكة الشكر توجيه -

  .2021 لعام "19-كوفيد جائحة سياق في بالمغرب المستدامة
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 العربية بالمنطقة المناخي لألمن االقليمية المبادرة :سادسال البند
 

 على: اللجنة اطلعت -
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) د.ع (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار

 البند، لهذا الشارحة المذكرة
  للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار
 والرابعة، والثالثة والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير

 
 المناقشة، وبعد

 :بـــــ توصي
 

 والتي البيضاء للورقة الثانية المسودة اعداد في الشركاء مع العامة األمانة به قامت الذي بالجهد الترحيب -

 شهر في عقد الذي PCO 27 المناخ قمة مؤتمر فعاليات هامش على عقد الذي الجانبي الحدث خالل عرضت

 حتى واالنجليزية العربية النسختين على مالحظاتها بإرسال الدول تقوم ان على ،الشيخ بشرم 2022 نوفمبر

 .2023 يناير خالل النهائي شكلها في الورقة من االنتهاء يتسنى

 التنموية للمؤسسات التمويلي جتماعاال عن ستصدر التي النتائج على واالطالع بالمشاركة الترحيب -

 المشاريع مسودات استعراض خالله سيتم والذي ،2023 من األول الربع خالل عقده المقرر المالية والمؤسسات

 المقبلة. الفترة خالل تنفيذها المقترح

 االقتصادية والتوقعات الدراسات قطاع عن الصادر التقرير إرسالها على اليمنية للجمهورية الشكر توجيه -
 ".اليمن في الغذائي واألمن الزراعة على وأثرها المناخية التغيرات" حول الدولي والتعاون  التخطيط بوزارة
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 لالستدامة العربية المبادرة :السابع البند
 

  :على اللجنة اطلعت -
 معاا  - لالستدامة العربية المبادرة حول الشارحة المذكرة 

  للجنة، الفنية األمانة من المقدم العرض إلى استماعها وبعد
 ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار على اطالعها وبعد
  للجنة، الداخلي النظام وعلى
 المناقشة، وبعد

 بـــــ توصي

 بالتنمية المعنية الدولية والمنظمات العربية الدول جامعة بين (مالي تنموي ) تحالف اءنشبإ الترحيب .1
 في المستدامة التنمية أهداف تحقيق تسريع بهدف المدني، والمجتمع الخاص والقطاع الداعمة والمؤسسات

 الحكومات. مع بالتعاون  العربية الدول في تنموية مشاريع تنفيذ طريق عن العربية المنطقة

 على للعرض تمهيداا  (مالي تنموي ) تحالفال تفاصيل ةلمناقش القادمة الفترة خالل اجتماع لعقد الدعوة .2
 العربية. للجنة القادم االجتماع
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 المستدامة التنمية لمؤشرات عربي فريق انشاء :الثامن البند
 

 :على اللجنة اطلعت -
  ،المستدامة التنمية لمؤشرات عربي فريق انشاء بشأن اليمينة الجمهورية مذكرة ▪
 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الداخلي النظام ▪
 اللجنة، أعضاء العربية الدول لمداخالت االستماع وبعد
 المناقشة، وبعد
 

 بـــــ توصي
 

 الفنية األمانة تشكيل يتم أن على ،المستدامة التنمية لمؤشرات عربيال فريقال نشاءبإ الترحيب -
 العربية، المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الفنية األمانة من للفريق

  .واالسكوا لإلحصاء، الدائمة الفنية للجنة الفنية واألمانة
 عليه المالحظات إلبداء األعضاء للدول اليمنية الجمهورية من المحدث المقترح إرسال إعادة -
 لمؤشرات العربي الفريق المرجعية والشروط مهامالب األعضاء الدول موافاة الفنية األمانة من الطلب -

 .المستدامة التنمية
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 المستدامة للتنمية العربي األسبوع :التاسع البند
 

 على: اللجنة اطلعت -
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) د.ع (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار 

 المستدامة للتنمية العربي األسبوع حول الشارحة المذكرة
 في المستدامة للتنمية العربي األسبوع فعاليات حول للجنة الفنية األمانة من المقدم العرض الى اللجنة واستمعت

 .الرابعة نسخته
 المناقشة، وبعد

 :بـــ توصي

 .2023 عام من األخير الربع في المستدامة للتنمية العربي لألسبوع الخامسة النسخة بعقد الترحيب -

 الخامسة النسخة عقد بشأن األعضاء الدول مع الالزمة المشاورات اجراء الفنية األمانة من الطلب -
 المستدامة. للتنمية العربي لألسبوع
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 لالستدامة العربي اليوم :العاشر البند

 
 :على اللجنة اطلعت -

 لالستدامة، العربي اليوم حول الشارحة المذكرة
 للجنة، الفنية األمانة من المقدم العرض إلى استماعها وبعد
 ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار على اطالعها وبعد
  للجنة، الداخلي النظام وعلى

 

 المناقشة، وبعد
 
 بـــــ توصي

 العربية الدول لجامعة العامة األمانة بمقر في لالستدامة العربي اليوم من األولى النسخة بعقد الترحيب -
 .2023 فبراير في
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات :عشر الحادي البند

 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،1/9/2022 بتاريخ (110) ع.د (2360) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار

  ،2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ اجل من الفاعلة الشراكات تكوين حول السابقة الشارحة المذكرة
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار
 والرابعة، والثالثة والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير

 المناقشة، وبعد الشركاء من المقدمة وضللعر  اللجنة استمعت
 
 بـــــ توصي

 

 في واالسكوا العربية الدول جامعة بين والتعاون  الشراكة حول المقدم العرض على لالسكوا الشكر تقديم -

 المستدامة. التنمية مجاالت

 لمؤتمر لتحضيرا الشبكة لجهود استعراضها بشأن "رائد" والتنمية للبيئة العربية للشبكة الشكر تقديم -

 الشيخ. بشرم 2022 نوفمبر في عقد الذي COP27 المناخ

 في تنفيذها تم التي والبرامج ألنشطةل استعراضها بشأن "التطوعي العمل سفراء" لمؤسسة الشكر تقديم -

 المستدامة. التنمية مجاالت

 مجاالت في المنصة جهود استعراض بشأن "المستدامة للتنمية العربي الشباب" لمنصة الشكر تقديم -

 .2022 – 2021 لعامى المستدامة التنمية
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 تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الثالث االجتماع عقد ومكان موعد عشر: الثانى البند

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة التنمية أهداف
 

 :على اللجنة اطلعت -
 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الداخلي النظام  ▪
 ،2023 مارس الجامعة مجلس اجتماعات موعد ▪
 ،2023 سبتمبر /اغسطس واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعات موعد ▪
 اللجنة، أعضاء العربية الدول لمداخالت االستماع وبعد

 
 المناقشة، وبعد

 
 بـــــ توصي

 

 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الثالث االجتماع عقد -

 تاريخه يحدد أن على ،2023 يونيو شهر من الثاني النصف خالل العربية، الدول في

  .الحقا
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 أعمال من يستجد ما :عشر لثالثا البند

 
 العراقية الجمهورية طلب على بناء التالي الموضوع ومناقشة إدراج تم -

 13/11/2022 بتاريخ 6069/59/5 رقم مذكرة ⬧
 المناقشة، وبعد

 
 بـــــ توصي

 

  المقترحة. المبادرات حول الشارحة بالمذكرات الفنية األمانة موافاة العراقية الجمهورية من الطلب  -

 عليه المالحظات إلبداء األعضاء الدول على المحدث المقترح تعميم العامة األمانة من الطلب -

  القادم. اجتماعها في اللجنة على طرحه إعادة ثم ومن


