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

 كونفرانس الفيديو تقنية عبر (16/12/2021 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 العاشر االجتماع أعمال العربية

 على اللبنانية للجمهورية الشكر وقدمت الحضور بالسادة رحبت حيث كونفرانس، الفيديو تقنية عبر العربية

 الثالثة للمرة يعقد االجتماع هذا ان الى وأشارت ، 2020 يونيو في العربية للجنة التاسع لالجتماع ترأسها

 تداعيات استمرار بسبب العربية الدول اتصال ونقاط الوفود سالمة على حرصا كونفرانس الفيديو تقنية عبر

 العربية للجنة العاشر االجتماع رئيس ليبيا لدولة الكلمة وأعطت ،جديدة متحورات وظهور  19 كوفيد جائحة

 المستدامة. للتنمية

 بدولة التخطيط وزارة - المستدامة التنمية لجنة رئيس الحسن أبو خليفة الطاهر /الدكتور االجتماع ترأس •

 االفتتاحية الكلمة ىلقأ حيث ،(109) دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس لرئاسة وفقاا  وذلك ،ليبيا

 العامة األمانة بها تقوم التي الجهود الى كلمته خالل وأشار الحضور، بالسادة فيها رحب ،االجتماع ألعمال

 جائحة تداعيات ضمنها ومن العربي بالوطن تعصف التى والتحديات الظروف ظل وفى المستدامة التنمية في

 التقرير صدارإ الى اشار حيث الفرعية ولجانها اللجنة بها تقوم التى بالجهود أشاد كما المستمرة، كورونا

 في اطالقه تم الذي بالنزاعات المتأثرة العربية الدول في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق الخاص اإلقليمي

 
 العامة األمانة

 الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة
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 االجتماع. ألعمال والنجاح التوفيق متمنيا المشاركين بجميع ورحب ،2021 سبتمبر

 الجمهورية البحرين، مملكة المتحدة، العربية االمارات دولة) هي عربية دولة 81 االجتماع في شارك •

 جمهورية السعودية، العربية المملكة ،جيبوتي جمهورية ،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية التونسية،

 دولة قطر، دولة فلسطين، دولة عمان، سلطنة العراق، جمهورية الفيدرالية، الصومال جمهورية السودان،

 .(اليمنية الجمهورية المغربية، المملكة العربية، مصر جمهورية ليبيا، دولة اللبنانية، الجمهورية الكويت،

 البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية) المتخصصة العربية المنظمات عن ممثلون  شارك كما •

  ،اكساد - القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات العربي المركز ،للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة

 مثل المدني المجتمع منظمات لبعض مشاركةل باإلضافة ،(،الذرية للطاقة العربية الهيئة ،العربية الغرف اتحاد

 االقتصادية المتحدة األمم لجنة ومشاركة ،اإلقليمية الطعام بنوك شبكةو  ،(رائد) والتنمية للبيئة العربية الشبكة

 ،TBWA وشركة اإلعالمي، لإلنتاج ايمديج شركة مشاركة عن فضال االسكوا، آسيا لغربي واالجتماعية

 اإلعالمية. الهيئات عن كممثلين

  :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 التاسع االجتماع توصيات تنفيذ متابعة         :األول البند

 العربية المنطقة في الجوع على لقضاءا أولا 

ا   المستدامة التنمية اجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية لشبكةا ثانيا

ا   العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية ثالثا

ا   النزاعاتب المتأثرة الدول في المستدامة التنمية تحقيق رابعا
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 للجنة التاسع الجتماع توصيات تنفيذ متابعة :األول البند
 

 العربية المنطقة في الجوع على القضاء :أوالا 
 :على اللجنة اطلعت -

 ،2/9/2021 بتاريخ (810) د.ع (2321) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة والسادس والخامس والرابع والثالث والثاني األول االجتماع تقريري  ▪

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

 2022 المستدامة للتنمية العربي المنتدى -
 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة -

 الثالث: البند
 المنطقة في 2030 المستدامة التنمية هدافأ 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
 الطوعية الوطنية لالستعراضات الخامسة العمل ورشة حول عرض -

 السادس: البند
 التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الحادي االجتماع عقد ومكان موعد

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة

 

 

 السابع: البند

 

 أعمال من يستجد ما
 

 لالستدامة العربية المبادرة أول: -

 لالستدامة العربي اليوم ثانيا:  -
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 العربية، المنطقة
 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 النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة. والثانية ىولاأل  نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪

 
 ،المناقشة وبعد

 :بـــــ توصي
 

 الشكر توجيهو  العربية المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة السادس االجتماع بنتائج الترحيب -1

 شاركت التي والدولية االقليمية والمنظمات المتخصصة العربية والمنظمات األعضاء الدول من لكل والتقدير

 فيه.

 .العمل خطة ضمن وتضمينها العربية الدول مالحظات استيفاء بعد التنفيذية العمل خطة على الموافقة -2

 دعوة )اكساد( القاحلة واالراضي الجافة للمناطق العربي والمركز الزراعية للتنمية العربية المنظمة من الطلب -3

 الزراعة وزراء اجتماعات في للمشاركة العربية المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية اللجنة امانة أعضاء

 للقضاء العربية المبادرة بتنفيذ المرتبطة واالعمال الغذائي االمن موضوعات حول التنسيق من للمزيد العرب

 المبادرة. هذه عن المنبثقة واألنشطة والمشروعات الجوع على

 عالياتف خالل الجوع على للقضاء العربية بالمبادرة الخاصة الرئيسية الجلسة في للمشاركة العربية الدول دعوة -4

 مصر بجمهورية 2022 فبراير شهر في عقده المزمع المستدامة للتنمية العربي لألسبوع الرابعة النسخة

 عربيال المنتدى فعاليات خالل العربية المنطقة في الجوع على بالقضاء الخاصة الجلسة في وكذلك ،العربية

  .2022 مارس شهر خالل عقده المزمع المستدامة للتنمية
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 المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية لشبكةا :ثانياا 
 

 على: اللجنة اطلعت -
 ،2/9/2021 بتاريخ (108) د.ع (2321) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية "الشبكة حول المفاهيمية للورقة الجديد التصور ▪

 الرابع، اجتماعها في اللجنة توصية على بناء الخبراء لجنة أعدته الذي المستدامة"،
 ،10/10/2021 بتاريخ 21/27/5/2/4 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 ▪
 والثالثة. والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع تقارير ▪

 ،المناقشة وبعد

 بـــــ توصي
 من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة أمناء لمجلس األول االجتماع وتوصيات بتقرير علما اإلحاطة -1

 المستدامة. التنمية أجل

 تنضم لم التي العربية الدول ودعوة ،دولة 12 وعددها ،للشبكة انضمت التي العربية للدول الشكر توجيه -2

  لشبكة.ل لالنضمام

 للمنصة التجريبية المرحلة بدء في البحري  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية جهود تثمين -3

 .المستدامة" التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية "للشبكة الرقمية

 ،الشبكة في استراتيجي كشريك للتكنولوجيا االسكوا بمركز الترحيب -4

 في المستدامة للتنمية العربي لألسبوع الرابعة النسخة فعاليات خالل للشبكة الرقمية المنصة إطالق -5

  .2022 فبراير

 
 



7 

  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية :ثالثا
   

 :على اللجنة اطلعت -
 ،2/9/2021 بتاريخ (108) د.ع (2321) 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 ▪
 والثالثة. والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق  ▪

 
 

 ،المناقشة وبعد
 بـــــ توصي

 

 في المستدام التمويل" حول المستدام للتمويل الفني العمل فريق أعدها التي المفاهيمية بالورقة الترحيب -1

 العربية. بالمنطقة المستدام للتمويل تنفيذية وخطة طريق خارطة إلعداد تمهيدا "العربية المنطقة

 المستدام للتمويل تنفيذيةال خطةال عدادال العربية المنطقة في المستدام للتمويل الفني العمل فريق دعوة -2

 القادم. اجتماعها في اللجنة على وعرضها
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  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق :رابعاا  
 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،2/9/2021 بتاريخ (108) د.ع (2321) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 ،28/11/2021 بتاريخ 21/39/5/2/4 العامة األمانة مذكرة ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 والثالثة، والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪
 للجنة، الفنية األمانة لعرض االستماع وبعد ▪

 
 

 ،المناقشة وبعد
 :بـ توصي
 

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

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

 التنمية أهداف تحقيق لدعم العالقة ذوي  لكل فاعلة ليةآ إنشاء" حول العمل ورشة في لمشاركتهم

-13 من الفترة في عقدت والتي ة"،العربي المنطقة في بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة

 كونفرانس. الفيديو طريق عن ،15/12/2021

 التنمية أهداف تحقيق لدعم فرعية لجنة نشاءإ تضمنت والتي العمل ورشة ونتائج بتوصيات الترحيب .2

 استيفاء بعد المرجعية الشروط على والموافقة ة،العربي المنطقة في بالنزاعات أثرةالمت الدول في المستدامة

 إرسالها. تاريخ من أسبوع أقصاه موعد في وذلك عليها المعنية الدول مالحظات
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات تكوين :الثاني البند

 

 2022 المستدامة للتنمية العربي المنتدى :)1)
 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة :)2(
 
 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،2/9/2021 بتاريخ (108) د.ع (2321) 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 ▪
 ثة،والثال والثانية االولي نسخه في المستدامة للتنمية العربي األسبوع ريراتق ▪

 
 ،المناقشة وبعد

 بـــــ توصي
 

 مع ،2022 لعام المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات حول االسكوا من المقدم بالعرض الترحيب -1

 التي المنتدى رسائل بشأن واالسكوا العربية الدول جامعة بين والتنسيق التعاون  استمرار على التأكيد

 2022يوليو في هعقد المزمع المستدامة للتنمية المستوى  رفيع السياسي المنتدى الى رفعها سيتم

 .بنيويورك

 ة،يالعرب الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة من المقدم بالعرض الترحيب -2

 التخاذ العربية الدول بقية ودعوة ليبيا، بدولة المستدامة للتنمية الوطني المنتدى بإنشاء والترحيب

 .مماثلة خطوات
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 العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار :الثالث البند
 

 على: اللجنة اطلعت -

 ،2/9/2021 بتاريخ (108) د.ع (2321) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار -
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 ،10/10/2021 بتاريخ 21/28/5/214 العامة األمانة مذكرة ▪
 من التعافي مرحلة في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعنى للفريق األول االجتماع وتوصيات تقرير ▪

 19 كوفيد جائحة
 الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪

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

 
 ،المناقشة وبعد

 

 بـــــ: توصي
 

 في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعنى للفريق األول االجتماع وتوصيات بتقرير علما اإلحاطة -1

 .19 كوفيد جائحة من التعافي بعد ما مرحلة

 مرحلة في المستدامة التنمية أهداف بتحقيق المعني الفريق الى انضمت التي العربية للدول الشكر توجيه -2

 الفريق. لهذا لالنضمام العربية الدول بقية ودعوة دولة، 11 وعددها ،19 كوفيد جائحة من التعافي

 وهي "19-كوفيد جائحة آثار من التعافي "سبل حول تقاريرها أرسلت التي العربية للدول الشكر توجيه -3

 تقاريرها ترسل لم التي العربية الدول من الطلبو  اللبنانية(، ةالجمهوري ،قطر دولة فلسطين، )دولة من كل

 تنفيذ لدعم العربي االسترشادى إلطاربا خاص ملحق في تضمينها يتم حتى بها الفنية األمانة موافاةب

 المستدامة. التنمية خطة
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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

 
 ،المناقشة وبعد

 :بـــ توصي
 

 للتنمية العربي األسبوع من الرابعة لنسخةا لفعاليات العربية مصر جمهورية باستضافة الترحيب .1

 .2022 فبراير 15-13 الفترة خالل المستدامة

 للتنمية العربي األسبوع في الفاعلة لمشاركةل المشترك العربي العمل مؤسساتو  العربية الدول دعوة .2

 .2030 المستدامة التنمية اهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض وتقديم ،المستدامة
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض :الخامس البند
                

 على: اللجنة اطلعت -

 الخامسة العمل ورشة حول االسكوا، – آسيا لغربي المتحدة األمم لجنة من المقدم العرض ▪
 الطوعية الوطنية لالستعراضات

 ،المناقشة وبعد
 :بـــــ توصي

 

 العمل ورشة نتائج حول المقدم العرض على )االسكوا( سياآ لغربي المتحدة األمم لجنةل الشكر تقديم .1

 الطوعية. الوطنية لالستعراضات الخامسة

 ،)االسكوا(آسيا لغربي المتحدة األمم لجنةو  العربية الدول جامعة بين فيما والتعاون  التنسيق استمرار .2

 لتنفيذ العربية الدول قدرات دعم في للمساهمة المتحدة، باألمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون  وإدارة

 العربية. المنطقة في المستدامة التنمية أهداف
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 أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة عشر الحادي الجتماع عقد ومكان موعد :السادس البند

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة التنمية

 :على اللجنة اطلعت -
 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الداخلي النظام  ▪
 ،2022 مارس الجامعة مجلس اجتماعات موعد ▪
 ،2022 فبراير /يناير 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 الحادي االجتماع عقد -

 تاريخه يحدد أن على ،2022 يونيو شهر من الثاني النصف خالل العربية، الدول في

  .الحقا
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 أعمال من يستجد ما :السابع البند

 لالستدامة العربية المبادرة أوال:
 
 

  لالستدامة العربية المبادرة حول الشارحة المذكرة على اللجنة اطلعت ▪
 الشركاء وعروض 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
 

 حول دوري  تقرير بتقديم للجنة الفنية األمانة وتكليف مةلالستدا العربية المبادرة بإطالق الترحيب .1

 2030 المستدامة التنمية أهداف توطين تسريع في العربية الدول يدعم بما بشأنها المحرز التقدم

 العربية. بالمنطقة

 اإلقليمية، الطعام بنوك وشبكة العربية الدول لجامعة العامة األمانة بين تفاهم مذكرة بإبرام الترحيب .2

 .المبادرة دعمل المعنيين الشركاء كافة مع التشاور استكمالب للجنة الفنية األمانة وتكليف
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 لالستدامة العربي اليوم ثانيا:

 

 لالستدامة، العربي اليوم حول الشارحة المذكرة على اللجنة اطلعت ▪
 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، العربي لليوم تاريخ لتحديد األعضاء الدول على مقترحات عرضب للجنة الفنية األمانة تكليف -

 العربية المنطقة في واإلنجازات واالبتكارات لمبادراتل إعالمياا  والترويح االستدامة، بمفاهيم التوعية بهدف

 .الشأن هذا في
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