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 عشر الحادي االجتماع
 العربية الدول في 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة

 العامة األمانة مقر (23/6/2022 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 عشر الحادي االجتماع أعمال العربية
 ترأسها على ليبيا لدولة الشكر وقدمت الحضور بالسادة رحبت حيث العامة، األمانة بمقر عقد والذى العربية

 شهد للجنة عشر الحادي االجتماع ان الى وأشارت ،2021 ديسمبر في العربية للجنة العاشر لالجتماع
 اللجنة اجتماعات عقد تم ان بعد (Hybrid) بعد عن االخر والبعض المشاركين لبعض حضوريا المشاركة

 صاحبتها، التي اعياتوالتد 19 كوفيد جائحة بسبب كونفرانس الفيديو تقنية عبر والعاشر والتاسع الثامن
 وأعطت لطبيعتها، األمور وتعود واسعة حضورية بمشاركة القادمة المرة االجتماع يكون  بأن أملها عن وعبرت
 .المستدامة للتنمية العربية للجنة عشر الحادي االجتماع رئيس العربية مصر لجمهورية الكلمة

 االقتصادية والتنمية التخطيط وزارة - الدولي اون التع إدارة مدير خيرت حازم /السفير السيد االجتماع ترأس ·
 ألقى حيث ،(110) دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس لرئاسة وفقاا  وذلك العربية، مصر بجمهورية

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

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

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

 العربي األسبوع فعاليات من نسخ أربع عقد في تحقق الذي النجاح على كلمته في خيرت السفير أثنى كما ·

 
 العامة األمانة

 الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة
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 لجمهورية السياسة القيادة رعاية تحت االقتصادية والتنمية التخطيط وزارة مع بالتعاون  المستدامة للتنمية
 الناجحة الشراكات الى أشار كما المستدامة، التنمية وضوعاتبم االهتمام مدى يوضح مما العربية مصر
 فعاليات خالل اطالقه تم والذي "مصر في المستدامة التنمية تمويل " تقرير إطالق الى مؤخرا أفضت التي

 .2022 فبراير المستدامة للتنمية العربي لألسبوع الرابعة النسخة

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

 فرصة الجاري  العام من نوفمبر في المناخ لتغير اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية أطراف لمؤتمر 27 للدورة
 االنبعاثات بخفض المتعلقة تلك سواء القضية جوانب كافة حول متوازن  تقدم إلحراز الجهود شدلح مواتية

 من القيمة للمشاركة تطلعه عن وعير قدرات، وبناء وتكنولوجيا، تمويل، من الدعم وسائل أو التكيف أو
 .والتوفيق لنجاحبا للجنة عشر الحادي االجتماع أعمال تكلل بأن أمله عن معبرا كلمته واختتم الجميع،

 مملكة المتحدة، العربية االمارات دولة الهاشمية، األردنية المملكة) هي عربية دولة 20 االجتماع في شارك ·
 العربية المملكة جيبوتي، جمهورية الشعبية، الديمقراطية الجزائرية الجمهورية التونسية، الجمهورية البحرين،

 فلسطين، دولة عمان، سلطنة العراق، جمهورية الفيدرالية، مالالصو  جمهورية السودان، جمهورية السعودية،
 المغربية، المملكة العربية، مصر جمهورية ليبيا، دولة اللبنانية، الجمهورية الكويت، دولة قطر، دولة

 (.اليمنية الجمهورية الموريتانية، اإلسالمية الجمهورية

 البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية ديميةاألكا) المتخصصة العربية المنظمات عن ممثلون  شارك كما ·
  العربية، المرأة منظمة والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة للبترول، المصدرة العربية األقطار منظمة
 الذرية، للطاقة العربية الهيئة والمعلومات، االتصال لتكنولوجيات العربية المنظمة العربية، الغرف اتحاد

 للبيئة العربية الشبكة مثل المدني المجتمع منظمات لبعض مشاركة عن فضال ،(العربي للبرلمان باإلضافة
 آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية متحدةال األمم لجنة ومشاركة للمياه، العربي والمجلس ،(رائد) والتنمية
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  االسكوا،
  :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

      العربية المنطقة في الجوع على لقضاءا األول البند

 المستدامة التنمية اجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة الثاني البند

 العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية الثالث البند

 النزاعاتب المتأثرة الدول في المستدامة التنمية تحقيق الرابع البند

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة التنمية اهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار الخامس البند

 المستدامة للتنمية العربي األسبوع السادس البند

 لالستدامة العربية المبادرة السابع البند

 لالستدامة العربي اليوم الثامن البند

    2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات التاسع البند

 2030 المستدامة التنمية اهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض العاشر البند

 عشر الحادي البند

 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الثاني االجتماع عقد ومكان موعد

 العربية المنطقة في 2030

 أعمال من يستجد ما عشر الثاني البند



 

5 

 العربية المنطقة في الجوع على القضاء :األول البند

 :على اللجنة اطلعت -
 ،10/2/2022 بتاريخ (109) ع.د (2337) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪

 الجوع على للقضاء الفرعية للجنة والسابع والسادس والخامس والرابع والثالث والثاني األول االجتماعات تقارير

 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 راحلم ▪
 للجنة، الداخلي النظام 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
 

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

 .2022 يونيو

 الفرعية. للجنة السابع االجتماع بنتائج الترحيب .2

 ألزمة الراهنة األوضاع ظل في الجوع على للقضاء العربية المبادرة لتفعيل عمل يقفر  تشكيل على الموافقة  .3
 اصحاب وجميع والدولية واإلقليمية العربية والمنظمات الفنية االمانة بمشاركة وذلك العالمية، الغذاء

  للجنة. القادم االجتماع أعمال على نتائجها عرض يتم أن على الشأن، هذا في المصلحة

 اهداف من الثاني الهدف تنفيذ إطار في للتمويل الجاهزة بالمشاريع الفنية االمانة لموافاة العربية لدولا دعوة .4
 لتفعيل يتسنى حتى الهدف، بهذا المترابطة األخرى  واألهداف الجوع على بالقضاء المعني المستدامة التنمية
 .الجوع على للقضاء العربية المبادرة
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 المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة :الثاني البند
 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،10/2/2022 بتاريخ (109) د.ع (2337) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 ،13/4/2022 بتاريخ 2/4/5/16/22 رقم العامة األمانة مذكرة ▪
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة. والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير ▪

 المناقشة، وبعد

 بـــــ توصي
 المستدامة للتنمية العربي لألسبوع الرابعة النسخة فعاليات خالل للشبكة الرقمية المنصة بإطالق الترحيب .1

 للشبكة. الستضافتها البحري  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية جهود وتثمين ،2022 فبراير في

 الشبكة عضوية الى لالنضمام والتكنولوجيا بالعلوم المعنية الجهات بدعوة االعضاء الدول من الطلب تجديد .2

 الرقمية. المنصة على رفعها يف يرغبون  التي المحدثة بالبيانات وموافاتنا

 .2022 عام من األخير الربع خالل عقده المزمع الثاني األمناء مجلس اجتماع في للمشاركة الدعوة .3
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  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية :الثالث البند
   

 :على اللجنة اطلعت -
 ،10/2/2022 بتاريخ (109) ع.د (2337) 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  ▪

 
 

 المناقشة، وبعد
 بـــــ توصي

 
 األسبوع من الرابعة النسخة فعاليات خالل مصر" في المستدامة التنمية "تمويل تقرير بإطالق الترحيب .1

 الوطني. المستوى  على التنمية لتمويل كتقرير عالمًيا نوعه من األول يعد والذي المستدامة، للتنمية العربي

 اللغة الى الترجمة اعمال من االنتهاء فور األعضاء الدول على التقرير تعميم الفنية األمانة من الطلب .2
 العربية.

 التواصل الى الوطني المستوى  على المستدامة التنمية تمويل تقارير إعداد في الراغبة العربية الدول دعوة .3
 على إلعداده التقرير منهجية على واالطالع الالزمة الخطوات اتخاذ في للبدء للجنة الفنية األمانة مع

  العربية. مصر جمهورية تقرير غرار
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  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق :الرابع البند

 :على اللجنة اطلعت -
 ،10/2/2022 بتاريخ (109) د.ع (2337) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 ،5/4/2022 بتاريخ 3/0473  العامة األمانة مذكرة ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والرابعة، والثالثة والثانية لياالو  نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير ▪
 للجنة، الفنية األمانة لعرض االستماع وبعد ▪

 
 

 ،المناقشة وبعد
 :بـ توصي

 في بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف "تحقيق تقرير توصيات بتنفيذ االلتزام على التأكيد .1
 :الفرعية اللجنة إلنشاء المرجعية بالشروط جاء ما على اتأكيد ،العربية" المنطقة

 يتعلق مافي خاصة االهمية ذات الموضوعات في العامة للمؤسسات القدرات لبناء تدريبي برنامج تصميم -أ
 السياسات رسم في المستدامة التنمية اهداف ادماج يحقق وبما والحوكمة، االبعاد، ثالثي النهج بإدماج

 التنموية. ططوالخ
 .الركب خلف أحد ترك عدم مبدأ على والتأكيد داخليا النازحين خاصة النازحين متطلبات ادماج -ب
 .السياسات ورسم الخطط وضع تخدم التي المناسبة اتواإلحصاء البيانات تأمين في الدول دعم هميةا  -ج

 اهداف تحقيقل هاجهود في بالنزاعات المتأثرة العربية الدول دعمل الالزم التمويل حشد ضرورة على التأكيد-  .2
 هذا في واإلقليمية الدولية المالية المؤسسات مع حوار اطالق الفنية االمانة من والطلب المستدامة، التنمية
 التنمية اهداف لتحقيق جهودها في بالنزاعات المتأثرة العربية الدول لجهود دعما التمويل، فرص لبحث الشأن

  .المستدامة
 معمقة اولية ورقة تقديم واالسكوا للجنة الفنية االمانة من والطلب الهشاشة لحو  عربي تقرير بإعداد الترحيب .3

 .الموضوع هذا حول
 .بالنزاعات المتأثرة للدول التنمية سياسات في االخضر، والتحول االعمار اعادة موضوعات ادماج اهمية .4
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 المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار :الخامس البند
 العربية

 

 على: اللجنة اطلعت -
 ،10/2/2022 بتاريخ (109) د.ع (2337) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 13/4/2022 بتاريخ 2/4/5/15/22 رقم العامة األمانة مذكرة ▪
 الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪

  للجنة،
 والرابعة، والثالثة والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير ▪

 
 المناقشة، وبعد

 :بـــــ توصي
 

 لالنضمام. المعنية الجهات بدعوة للفريق تنضم لم التي االعضاء الدول من الطلب تجديد .1

 كوفيد جائحة من التعافي مرحلة في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعني للفريق الثاني االجتماع عقد .2

 .2022 عام من األخير الربع خالل 19

 التنمية أهداف تحقيق على كورونا جائحة "آثار دراسة من واإلنجليزية العربية بالنسختين العربية الدول موافاة .3

 خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادى باإلطار خاص كملحق ووضعها العربية"، المنطقة في المستدامة

 المستدامة. التنمية
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 المستدامة للتنمية العربي األسبوع :السادس البند
 

 بتاريخ (109) د.ع (2337) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار على اللجنة اطلعت -
10/2/2022، 

 المستدامة للتنمية العربي األسبوع فعاليات حول للجنة الفنية األمانة من المقدم العرض الى اللجنة واستمعت -
 .الرابعة نسخته في
 

 المناقشة، وبعد
 :بـــ توصي

 

 المستدامة للتنمية العربي األسبوع من الرابعة للنسخة العربية الدول لجامعة العامة األمانة بتنظيم الترحيب .1

 ."مستدام لتعافي معاً " شعار تحت بالقاهرة 15/2/2022-13 من الفترة خالل

 للتنمية العربي األسبوع فعاليات من الرابعة النسخة الستضافاتها العربية مصر لجمهورية الشكر توجيه .2

 .بالقاهرة المستدامة

 .2023 عام من األخير الربع في المستدامة للتنمية العربي لألسبوع الخامسة النسخة بعقد الترحيب .3
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 لالستدامة العربية المبادرة :السابع البند
 

  :على اللجنة اطلعت -
 معاً  - لالستدامة العربية المبادرة حول الشارحة المذكرة  ▪
 لالستدامة، العربية للمبادرة المفاهيمية الورقة ▪
  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
 

 .لالستدامة العربية المبادرة عناصر حول المفاهيمية بالورقة الترحيب .1

 والمؤسسات التمويل مؤسسات من الشركاء يضم مؤتمر بعقد العربية الدول لجامعة العامة األمانة تكليف .2

 .لالستدامة العربية المبادرة تنفيذ في للمساهمة الداعمة
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 لالستدامة العربي اليوم :الثامن 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

 

 يتم ان على عام، كل من فبراير 16 بتاريخ يكون  بحيث لالستدامة العربي اليوم موعد تحديد على الموافقة -

 .2023 القادم العام من بدءاً  به االحتفال
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات :التاسع البند

 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،10/2/2022 بتاريخ (109) ع.د (2337) 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 ▪
 "رائد" والتنمية للبيئة العربية للشبكة العام المنسق عدلي الدين عماد .د من المقدم للعرض اللجنة استمعت ▪

 للمياه عربيال للمجلس العام األمين العطفي حسين د. من المقدمة للمداخلة اللجنة استمعت ▪
 المناقشة، وبعد

 بـــــ توصي
 

 التنمية مجاالت في الشبكة لجهود استعراضها بشأن "رائد" والتنمية للبيئة العربية للشبكة الشكر تقديم .1

 COP27 المناخ اتفاقية لمؤتمر للتحضير اتخذتها التي والمبادرات والخطوات العربية المنطقة في المستدامة

 الشيخ. بشرم 2022 نوفمبر في

 للتنمية العربية اللجنة دعم في المجلس دور حول المقدمة المداخلة على للمياه العربي للمجلس الشكر تقديم .2

 للمشاركة اللجنة ألعضاء دعوته وعلى العربية، المنطقة في المستدامة التنمية اهداف تنفيذ في المستدامة

 لمناقشة تحضيرا 2022 سبتمبر شهر في عقده المزمع الشيخ" شرم الى قالطري -والبيئة التنمية منتدى" في

 الشيخ. بشرم COP 27 مؤتمر خالل طرحها سيتم التي والمبادرات الموضوعات

 معهما القائمة والشراكة للمياه العربي والمجلس "رائد"، والتنمية للبيئة العربية الشبكة من كل دور تثمين .3

 بالمنطقة المستدامة التنمية اهداف تحقيق في تساهم التي المدني مجتمعال لمنظمات ناجحين كنموذجين

 العربية.
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 2030 المستدامة التنمية اهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض :العاشر البند
 

 الي: اللجنة استمعت -

 
 الدول جامعة لدى المستدامة للتنمية المستوي  رفيع الخبير عريان وديد الدكتور من المقدم العرض ▪

  العربية المنطقة في المناخي االمن مبادرة حول العربية
 

 المناقشة، وبعد
 بـــــ توصي

 

 والترحيب العربية، بالمنطقة المناخي لألمن االقليمية مبادرةال حول المقدم العرض على الشكر تقديم .1

  للمبادرة. البيضاء الورقة حول العمل ورشة بنتائج

 جدول على دائم كبند " العربية المنطقة في المناخي لألمن اإلقليمية مبادرةال " عنوان تحت بند اعتماد .2

  القادم. االجتماع من بداء اللجنة اعمال

 حول جانبي لحدث والتحضير باإلعداد المعنيين الشركاء مع وبالتعاون  للجنة الفنية األمانة من الطلب .3

 المناخ لتغير المتحدة األمم مؤتمر فعاليات لخال العربية بالمنطقة المناخي منألل االقليمية مبادرةال

27 COP العربية. مصر بجمهورية 2022 نوفمبر شهر خالل عقده والمزمع 
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 تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الثاني االجتماع عقد ومكان موعد عشر: الحادي البند
 العربية المنطقة في 2030 المستدامة التنمية أهداف

 

 :على اللجنة اطلعت -
 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الداخلي النظام  ▪
 ،2022 سبتمبر الجامعة مجلس اجتماعات موعد ▪
 ،2022 سبتمبر /اغسطس واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعات موعد ▪
 اللجنة، أعضاء العربية الدول لمداخالت االستماع وبعد

 
 المناقشة، وبعد

 بـــــ توصي
 

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

  .الحقا تاريخه يحدد أن على ،2022 ديسمبر شهر من الثاني النصف خالل العربية، الدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 أعمال من يستجد ما :عشر يالثان البند

 
 اليمينة الجمهورية طلب على بناء التالي الموضوع ومناقشة إدراج تم -

  المستدامة التنمية لمؤشرات عربي فريق انشاء بشأن مقترح ⬧
 المناقشة، وبعد

 بـــــ توصي
 

 التنمية لمؤشرات عربي فريق انشاء بشأن المقترح تحديث اليمنية الجمهورية من الطلب .1

  للجنة. الفنية لألمانة ارساله ثم ومن المستدامة،

 عليه المالحظات إلبداء األعضاء الدول على المحدث المقترح تعميم العامة األمانة من لطلبا .2

  القادم. اجتماعها في اللجنة على طرحه إعادة ثم ومن


