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 التاسع االجتماع
 العربية الدول في 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة

 كونفرانس الفيديو تقنية عبر (30/6/2021 العامة األمانة مقر)
 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 التاسع االجتماع أعمال العربية
 ترأسها على الكويت لدولة الشكر وقدمت الحضور بالسادة رحبت حيث كونفرانس، الفيديو تقنية عبر العربية
 عبر الثانية للمرة يعقد االجتماع هذا ان الى وأشارت ، 2020 ديسمبر في العربية للجنة الثامن ماعلالجت
 الكلمة وأعطت ،19 كوفيد جائحة لتداعيات المتخذة االحترازية لإلجراءات نتيجة كونفرانس الفيديو تقنية
 المستدامة. للتنمية العربية للجنة التاسع االجتماع رئيس لبنان لدولة

 المعنية الوطنية اللجنة في المستدامة التنمية ملف عن المسؤولة الصيداني عال /ةالسيد االجتماع أستر  •
 المجلس لرئاسة وفقاا  وذلك ،اللبنانية بالجمهورية الوزراء مجلس رئاسة في المستدامة التنمية هدافأ بتحقيق

 خاللها شكرت االجتماع ألعمال االفتتاحية الكلمة تلقأ حيث ،(107) دورته في واالجتماعي االقتصادي
 الى كلمتها خالل وأشارت الحضور، بالسادة ورحبت للجنة الثامن االجتماع ألعمال ترأسها على الكويت دولة

 التنمية واولويات مسارات في لتحولل دتأ والتي 19 كوفيد تداعيات نتيجة العربية الدول تشهده الذى التغير
 االقتصادي التكامل سياسات في والضعف الخلل مناطق على الضوء تسليط أهمية على وأكدت لديها،

 التنمية هدافأ تحقيق في قدما المضيو  الخاص القطاع دعم ضرورة الى ودعت ،العربية للدول واالجتماعي
 جوعال على والقضاء االمداد وسالسل المستدام التمويل مجاالت في خاصة العربي المستوى  على المستدامة

  بها. والمتأثرة النزاعات من تعاني التي الدول في سيما ال

 بإلقاء البحرين، بمملكة الوزراء مجلس شؤون  وزارة وكيل خليفة آل على بن عيسى الشيخ قيام ذلك تلى •
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 السياسة القيادة ان على وأكد ،لالجتماع تنظيمها على العربية الدول لجامعة الشكر خاللها قدم ترحيبية كلمة
 تضافر هميةأ على وشدد الحكومة، وياتلأو  رأس على المستدامة التنمية اهداف تنفيذ تضع البحرين لمملكة
 في وركز المستدامة، التنمية تحقيق تحديات على للتغلب بينها فيما التعاون  وتعزيز العربية الدول جهود
 مجاالت في واشراكهم التطوع على الحث خالل من اوطانهم لخدمة الشباب دور تطوير أهمية على كلمته

 المستدامة. التنمية

 مملكة المتحدة، العربية االمارات دولة الهاشمية، األردنية المملكة) هي عربية دولة 71 االجتماع في شارك •
 الفيدرالية، الصومال جمهورية السودان، جمهورية السعودية، العربية المملكة التونسية، الجمهورية البحرين،
 ليبيا، دولة اللبنانية، الجمهورية الكويت، دولة قطر، دولة فلسطين، دولة عمان، سلطنة العراق، جمهورية
 .(اليمنية الجمهورية المغربية، المملكة العربية، مصر جمهورية

 البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية) المتخصصة العربية المنظمات عن ممثلون  شارك كما •
 منظمة ،والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة ،العربي البرلمان ،العربية المرأة منظمة ،العربية العمل منظمة
 لإلنماء العربي الصندوق  ،الذرية للطاقة العربية الهيئة ،العربية الغرف اتحاد ،للبترول المصدرة العربية األقطار

 رائد، – والتنمية للبيئة العربية الشبكة) المدني المجتمع منظمات مشاركةل باإلضافة ،(واالجتماعي االقتصادي
 المكتبو  االسكوا، آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة ومشاركة ،(العربية الكشفية المنظمة
 يمسؤول شارك كما .المستدام للتمويل اإلقليمي المركز ممثل عن فضال .للهجرة الدولية للمنظمة اإلقليمي
 العامة. باألمانة الوزارية للمجاس المعنية االمانات
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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 يضاحاتاإل وبعد العربية بالدول االتصال نقاط الى المرسل

 الموضوعـــات البند

 للجنة الثامن االجتماع توصيات تنفيذ متابعة         :األول البند

 العربية المنطقة في الجوع على لقضاءا أولا 

ا   المستدامة التنمية اجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة ثانيا

ا   العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية ثالثا

ا   النزاعاتب المتأثرة الدول في المستدامة التنمية تحقيق رابعا

 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات        الثاني: البند

 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة                  
 

 الثالث: البند
 المنطقة في 2030 المستدامة التنمية اهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار

 العربية

 الرابعة( )النسخة  المستدامة للتنمية العربي األسبوع فعاليات الرابع: البند

 الخامس: البند

 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض
 المستدام للتمويل اإلقليمي المركز -

 المستدامة للتنمية العربي المنتدى مخرجات عن نبذة -
 السادس: البند

 التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة العاشر االجتماع عقد ومكان موعد

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة

 أعمال من يستجد ما السابع: البند
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 للجنة الثامن الجتماع توصيات تنفيذ متابعة :األول البند
 

 العربية المنطقة في الجوع على القضاء :أوالا 
 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،4/2/2021 بتاريخ (107) د.ع (2300) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، بهذا المتعلقة الشارحة المذكرة ▪
 المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة والخامس والرابع والثالث والثاني األول االجتماعات تقارير ▪

 العربية،
  العربية، الدول لجامعة العامة األمانة من المقدم العرض ▪
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة. والثانية ىولاأل  نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪

 
 المداولة، وبعد

 :بـــــ توصي
 
 

 االقليمية والمنظمات المتخصصة العربية والمنظمات األعضاء الدول من لكل والتقدير الشكر توجيه .1

 بتاريخ العربية المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة الخامس االجتماع في شاركت التي والدولية

 الفرعية. للجنة الخامس االجتماع بنتائج الترحيبو  ،1202 يونيو 22

 إشراك خالل من العربية المنطقة في الجوع على القضاء لمبادرة التنفيذ مراحل استكمال على الموافقة .2

 المستدامة التنمية اهداف تنفيذ لمتابعة عربيةال اللجنة أعضاء مع بالتنسيق المعنيين العالقة ذوي  جميع

 القادم. االجتماع على لعرضها
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 المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة :ثانياا 

 
 :على اللجنة اطلعت -

 ،4/2/2021 بتاريخ (107) د.ع (2300) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 الذي المستدامة"، التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية "الشبكة حول المفاهيمية للورقة الجديد التصور ▪

 الرابع، اجتماعها في اللجنة توصية على بناء الخبراء لجنة أعدته
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة. والثانية االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪

 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 للبوابة الثانية المرحلة تصميم في البحري  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية جهود تثمين  -1

 الرقمية المنصة واعتبارها ،المستدامة" التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية "للشبكة االلكترونية

 الربع خالل وتشغيلها تفعيلها سيتم والذي المستدامة، التنمية اهداف تحقيق حول الحوار قاعدة لتوسيع

  المستدامة. للتنمية العربي ألسبوعا فعاليات خالل الشبكة قإلطال  تمهيداا  2021 عام من األخير

 وتحديد بإرسال لقيامهم العربية( مصر وجمهورية اللبنانية، الجمهورية فلسطين، )دولة من لكل الشكر توجيه -2

 "للشبكة الفنية واألمانة المناءا مجلس الى النضمامهم والتكنولوجيا بالعلوم العالقة ذات الوطنية الجهات

 المستدامة". التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية

 الشبكة. عضوية الى لالنضمام والتكنولوجيا بالعلوم المعنية الجهات بدعوة االعضاء الدول من الطلب تجديد -3

 في للمشاركة والتكنولوجيا علومبال العالقة ذات المعنية الوطنية بالجهات االتصال نقاط للسادة دعوةال توجيه -4

 .2021 عام من األخير الربع خالل عقده المزمع األمناء مجلس اجتماع
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  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية :ثالثا
   

 :على اللجنة اطلعت ▪
 ،4/2/2021 بتاريخ (107) د.ع (2300) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة  ▪
 تمت التي والمناقشات العربية، المنطقة في المستدام التمويل آليات حول العامة األمانة من المقدم العرض ▪

 حولها،
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة. والثانية االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق  ▪

 
 

 المداولة، وبعد
 بـــــ توصي

 

 مصر بجمهورية المستدام للتمويل اإلقليمي للمركز االستشاري  للمجلس األول االجتماع بعقد الترحيب -1

 للتمويل اإلقليمي والمركز المستدام للتمويل الفني العمل فريق بين فيما التعاون  أوجه وتعزيز ،العربية

 العربية. بالمنطقة المستدام التمويل أنشطة تنفيذ في المستدام

 المؤسسات لتشمل العربية المنطقة في المستدام للتمويل الفني العمل فريق في المشاركة عضوية توسيع -2

 والدولية. اإلقليمية والمنظمات العربية الدول من المعنية

 عرضها يتم ،تنفيذية خطة إعداد العربية المنطقة في المستدام لتمويلل الفني العمل فريق من الطلب -3

 للجنة. القادم االجتماع عمالأ خالل
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  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق :رابعاا  
 

 :على اللجنة اطلعت ▪
 ،4/2/2021 بتاريخ (107) ع.د (2300) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة، والثانية االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪
 للجنة، الفنية األمانة لعرض االستماع وبعد ▪

 
 

 المداولة، وبعد
 :بـ توصي
 

 السودان، جمهورية ،الهاشمية األردنية المملكة) الدول ممثلي اللجنة أعضاء للسادة الشكر توجيه -1

 (اليمنية الجمهورية ليبيا، دولة ،اللبنانية الجمهورية العراق، جمهورية ،الفيدرالية الصومال جمهورية

 المالحظات. واستيفاء التقرير مراجعة في ماتهلمجهود

 

 والمنظمات العربية الدول ممثلي بحضور 2021 يونيو 29 بتاريخ التقرير نتائج إطالق بجلسة الترحيب -2

 ممثلي تضم ،التقرير توصيات لمتابعة ليةآل تصور إعداد الفنية األمانة من والطلب ،والدولية اإلقليمية

 المعنية. الدوليةو  اإلقليمية لمنظماتوا العالقة وذوي  بالنزاعات المتأثرة الدول
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات تكوين :الثاني البند

 

 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة :)1)
 المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة :)2(

 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،4/2/2021 بتاريخ (107) ع.د (2300) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ اجل من الفاعلة الشراكات تكوين حول السابقة الشارحة المذكرة ▪

2030،  
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة، والثانية االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪

 
 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 

 للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة حول عدلي عماد الدكتور من المقدم بالعرض الترحيب -1

 العربية. الدول في المستدامة

 إنشاء لفكرة الترويج وأهمية المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة تلعبه الذي الدور تثمين -2

 .الوطنية منتدياتها انشاء دعم على وحثها ،العربية الدول في المنتديات

 االتصال نقاط مع إطالقها تم التي المستدامة للتنمية الوطنية المنتديات بين فيما التنسيقي الدور تفعيل -3

 .الموقرة بدولهم الرسمية

 للتنمية الليبي والمنتدى المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة بين فيما بالتعاون  الترحيب -4

 .للتطوع العربي اإلتحاد مع وكذلك المستدامة،
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 العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار :الثالث البند
 

 على: اللجنة اطلعت -

 ،4/2/2021 بتاريخ (107) د.ع (2300) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 ،22/3/2021 بتاريخ 21/0901/5 العامة األمانة مذكرة ▪
 الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪

  للجنة،
 والثالثة، انيةوالث االولي نسخته في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪

 

 :بـــــ توصي
 

 مرحلة في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعني الفريق الى انضمت التي العربية للدول الشكر توجيه -1
 وجمهورية اللبنانية، الجمهورية قطر، دولة فلسطين، )دولة من كل وهم ،19 كوفيد جائحة من التعافي
 الفريق. لهذا لالنضمام العربية الدول ودعوة العربية(، مصر

 19 كوفيد جائحة من التعافي مرحلة في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعني للفريق اجتماع عقد -2
 .2021 عام من األخير الربع خالل
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 الرابعة( )النسخة المستدامة للتنمية العربي األسبوع فعاليات :الرابع البند
 

 للتنمية العربي األسبوع فعاليات حول للجنة الفنية األمانة من المقدم العرض الى اللجنة استمعت -
 .المستدامة

 26/11/2019 بتاريخ قطر دولة مندوبية مذكرة -
  

 المداولة، وبعد
 :بـــ توصي

 

 العربي األسبوع من الرابعة النسخة لعقد العربية الدول لجامعة العامة األمانة بجهود علماا  اإلحاطة -
 الشأن. هذا في مستجدات بآخر اللجنة وموافاة المستدامة، للتنمية
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض :الخامس البند
                

 على: اللجنة اطلعت -

 المدير ة،المستدام للتنمية المالية الرقابة هيئة رئيس مستشار حبوس سينا السيدة من المقدم العرض ▪
 المستدام. للتمويل اإلقليمي المركز حول ،المستدام للتمويل اإلقليمي للمركز التنفيذي

 للتنمية العربي المنتدى مخرجات حول االسكوا، – آسيا لغربي المتحدة األمم لجنة من المقدم العرض ▪
 .2021 المستدامة

 
 المداولة، وبعد

 :بـــــ توصي
 

 المستدامة، للتنمية المالية الرقابة هيئة رئيس مستشار حبوس سينا السيدة من المقدم بالعرض الترحيب .1

 ودعوة ،المستدام للتمويل اإلقليمي المركز حول ،المستدام للتمويل اإلقليمي للمركز التنفيذي المدير

 ة.العربي المنطقة في المستدام لتمويلل الفني العمل لفريق لالنضمام المركز

 لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم لجنة مع القائمة االستراتيجية والشراكة بالتعاون  الترحيب .2

 .2021 المستدامة للتنمية العربي المنتدى مخرجاتل استعراضهم على الشكر وتقديم ،االسكوا -آسيا
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 التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة التاسع الجتماع عقد ومكان موعد :السادس البند

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة

 :على اللجنة اطلعت -
 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الداخلي النظام  ▪
 ،2021 سبتمبر الجامعة مجلس اجتماعات موعد ▪
 ،2021 سبتمبر أغسطس/ واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعات موعد ▪
 ،اللجنة أعضاء العربية الدول لمداخالت االستماع وبعد

 
 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 

 الدول في 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة العاشر االجتماع عقد -

  الحقا. تاريخه يحدد أن على ،2021 ديسمبر شهر من الثاني النصف خالل العربية،
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 أعمال من يستجد ما :السابع البند
  السودان جمهورية طلب على بناء التالية الموضوعات ومناقشة إدراج تم
 

 والدولي. الوطني المستوي  على المستدامة التنمية اهداف وتقييم لرصد وشامل واضح إطار وجود إمكانية -1
 .المستدامة التنمية أهداف تحقيق على وانعكاساتها المؤسسية الحكومة لياتآ دور -2
 .المستدامة التنمية أهداف تنفيذ تواجه التي الهيكلية والعوائق التحديات -3

 
  اللجنة استماع وبعد

  للجنة الفنية االمانة لمداخلة -

 السودان جمهورية ممثل بها قام التي المداخلة -

 
 المداولة، وبعد

 

 :بـ توصى

 

 السودان جمهورية تبذلها التي جهودال حول السودان جمهورية ةممثل بمداخلة الترحيب .1

 .الوطني المستوى  على المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في

 بشأن للجنة الفنية ألمانةل اللبنانية والجمهورية فلسطين دولة من المقدم بالطلب الترحيب .2

 اهداف من عشر السادس لهدفا لتحقيق العربية الدول قدرات بناء حول تصور تقديم

 نقاط مع بالتعاون  وذلك ،القوية والمؤسسات والعدل السالمب الخاص المستدامة التنمية

 .المعنية المنظمات من الشركاءو  االتصال

 


