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 الثامن االجتماع

 العربية الدول في 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة
  (9/12/2020 العامة األمانة مقر)

 كونفرانس الفيديو تقنية عبر  
 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 الثامن االجتماع أعمال العربية

 جاعد أحمد /السيد االجتماع وترأس الحضور، بالسادة رحبت حيث كونفرانس، الفيديو تقنية عبر العربية

 للمجلس العامة األمانة – باإلنابة المستقبل واستشراف األعلى للمجلس المساعد العام األمين- العنزي 

 دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس لرئاسة وفقاا  وذلك الكويت، بدولة والتنمية للتخطيط األعلى

 اهداف تحقيق في قدما المضي اهمية الى مشيرا االجتماع ألعمال االفتتاحية الكلمة القى حيث ،(106)

 التحديات على للتغلب العربية الجهود تضافر اهمية على والتأكيد العربي المستوى  على المستدامة التنمية

 ألقى كما .المستدامة التنمية اهداف تحقيق على وتأثيرها كورونا جائحة انتشار ظل في خاصة نواجهها التي

 العربية االمارات دولة جهود عن كلمة الدولية تنميةال لشؤون  الوزير مساعد الشامسي محمد سلطان /سعادة

 المملكة) هي عربية دولة 16 االجتماع في شارك وقد ،2030 المستدامة التنمية اهداف تنفيذ في المتحدة

 العربية المملكة التونسية، الجمهورية البحرين، مملكة المتحدة، العربية االمارات دولة الهاشمية، األردنية

 الكويت، دولة قطر، دولة فلسطين، دولة عمان، سلطنة العراق، جمهورية السودان، هوريةجم السعودية،

 
 العامة األمانة

 الدولي والتعاون  المستدامة التنمية إدارة
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 .(اليمنية الجمهورية المغربية، المملكة العربية، مصر جمهورية ليبيا، دولة اللبنانية، الجمهورية

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

 والصليب األحمر للهالل العربية المنظمة األخرى، الطبيعية والكوارث الزالزل أخطار من للوقاية العربي المركز

 مشاركة عن فضال (الزراعي واإلنماء لالستثمار العربية الهيئة العربية، العلمي البحث مجالس اتحاد األحمر،

 لمشاركة باإلضافة (العربية الكشفية المنظمة رائد، – والتنمية للبيئة العربية الشبكة) المدني المجتمع منظمات

 .للهجرة الدولية للمنظمة اإلقليمي المكتب ومشاركة .المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة
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  :ثانياا 
 :التالي النحو على إقراره وتم األعمال جدول مشروع االدارة مديرة السيدة استعرضت

 

 الموضوعـــات البند

 للجنة السابع االجتماع توصيات تنفيذ متابعة :األول البند

      العربية المنطقة في الجوع على القضاء أولا 

ا   المستدامة التنمية اجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة ثانيا

ا   العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية ثالثا

ا   بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية تحقيق رابعا

ا   خامسا

 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات

 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة .1
 المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة .2
 العربية الدول في الطوعية الوطنية الستعراضات حول القليمية الجتماعات  .3

 العربية المنطقة في المستدامة التنمية اهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار :الثاني البند

 :الثالث البند

 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض
 "Facility Climate SDG" المناخي والتغير المستدامة التنمية أهداف مرفق -

 اهداف لتحقيق كورونا جائحة مواجهة في العربية الكشفية الجمعيات جهود حول "تقرير -
 العربية( الكشفية )المنظمة المستدامة" التنمية

 المستدامة للتنمية العربي اإلعالمي المرصد -

 :الرابع البند
 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة التاسع االجتماع عقد ومكان موعد

 العربية المنطقة في 2030

 أعمال من يستجد ما :الخامس البند
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 للجنة السابع االجتماع توصيات تنفيذ متابعة :األول البند

 
 العربية المنطقة في الجوع على القضاء :أوالا 

 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،6/2/2020 بتاريخ (105) ع.د (2274) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 العربية، المنطقة في الجوع على للقضاء الفرعية للجنة والرابع والثالث والثاني األول االجتماعات تقارير ▪
 البند، بهذا المتعلقة الشارحة المذكرة ▪
 مكونات) العمل وخطة االستراتيجي اإلطار حول الجوع، على للقضاء الفرعية اللجنة مقرر من المقدم العرض ▪

 ،(الجوع على للقضاء العربية المبادرة
  للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 

 
 المداولة، وبعد

 :بـــــ توصي
 

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

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

 .2020 ديسمبر شهر خالل

 الفرعية. للجنة الرابع االجتماع بنتائج الترحيب .2

 من والطلب الجوع(، على للقضاء العربية المبادرة مكونات )أحد االستراتيجي باإلطار العلم أخذ .3

 الرأي إلبداء باإلطار المستدامة، بالتنمية المعنيين العربية الدول اتصال نقاط موافاة العامة األمانة

  .2020 ديسمبر 24 يوم أقصاه موعد في الشأن هذا في والمالحظات

 االستراتيجي لإلطار التنفيذية الخطة مالمح وضع في البدء الفرعية للجنة ةالفني األمانة من الطلب .4

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

 
 :على اللجنة اطلعت -

 ،6/2/2020 بتاريخ (105) ع.د (2274) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، بهذا المتعلقة الشارحة المذكرة ▪
 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 ▪

 

 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 

 للبوابة األولى المرحلة تصميم من لالنتهاء البحري  والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية جهود تثمين  .1

 خالل وتشغيلها تفعيلها سيتم والذي "المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية للشبكة" االلكترونية

 .2020 ديسمبر شهر

 الوطنية الجهات وتحديد بإرسال لقيامهما السودان، وجمهورية الهاشمية، األردنية المملكة من لكل الشكر توجيه .2

 والتكنولوجيا للعلوم العربية لشبكةل" الفنية واألمانة االمناء مجلس الى لالنضمام والتكنولوجيا بالعلوم العالقة ذات

 ".المستدامة التنمية أجل من

 .الشبكة عضوية الى لالنضمام والتكنولوجيا بالعلوم المعنية الجهات بدعوة االعضاء الدول من الطلب تجديد .3
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  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية :ثالثا
   

 :على اللجنة اطلعت -
 ،6/2/2020 بتاريخ (105) ع.د (2274) 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 ستدامةالم التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪

 
 

 
 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 

 اعداده تم والذي العربية المنطقة في المستدام للتمويل المرجعية للحالة االول التقرير بصدور الترحيب    -1

 (فورد ومؤسسة العربية بالمنطقة المناخ مرفق ومشروع للبيئة، المتحدة لألمم التمويل مبادرة) مع بالتعاون 

 والقطاعات المالية التنظيمية المؤسسات الى إلرساله العربية الدول على تعميمه للجنة الفنية األمانة من والطلب

 .المعنية المصرفية وغير المصرفية

 التقرير غرار على) المستدامة التنمية تمويل حول وطني تقرير اعداد في ترغب التي العربية الدول من الطلب   -2

 االجتماع اعمال قبل للجنة الفنية األمانة بمخاطبة ، (العربية مصر بجمهورية المستدامة التنمية لتمويل الوطني

 .لها القادم
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  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق :رابعاا 
 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،6/2/2020 بتاريخ (105) ع.د (2274) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 للجنة، الفنية األمانة لعرض االستماع وبعد ▪

 
 

 المداولة، وبعد
 :بـ توصي
 

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

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

 المشاورات في مشاركتهم الى باإلضافة بالتقرير الخاص االستبيان استيفاء في الفعالة لمشاركتهم

 االلكترونية.

 المالحظات لتلقي الدول الى التقرير إحالة يتم ان على والشركاء، العامة األمانة بجهود لماع االخذ .2

 العامة. األمانة مالحظات استيفاء بعد

 اعتماده. قبل اللجنة على النهائية صورته في التقرير عرض يتم .3
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات تكوين :خامسا

 

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

 العربية الدول في الطوعية الوطنية الستعراضات حول اإلقليمية الجتماعات (3)

 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،6/2/2020 بتاريخ (105) ع.د (2274) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار ▪
 العربية، الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة تقرير ▪
  المستدامة، للتنمية العربي الشباب بمنصة الخاصة الشارحة المذكرة ▪
 العربية الدول في الطوعية الوطنية االستعراضات حول اإلقليمية لالجتماعات الشارحة المذكرة ▪
  المستدامة، للتنمية العربي الشباب منصة نشاط حول الثاني الدوري  التقرير ▪
 المقدم والعرض العربية، الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة من المقدم العرض ▪

 الشباب، منصة من
 العربية، للدول الطوعية الوطنية االستعراضات بشأن للجنة الفنية االمانة من المقدم العرض ▪
  للجنة، الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
 
 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي

 فعاليات بشأن العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة بتقرير العلم أخذ .1

 جمهورية – التونسية الجمهورية – اللبنانية الجمهورية من كل في ستدامةالم للتنمية الوطنية المنتديات

 اليمنية. الجمهورية – الهاشمية االردنية المملكة – المغربية المملكة - العربية مصر

 نقاط السادة مع التواصل إلى العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة دعوة .2

 المستدامة للتنمية وطنية منتديات إنشاء على المدني المجتمع منظمات لتشجيع العربية جنةالل اتصال

 العربية. الشبكة لعضوية واالنضمام
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 وجمهورية قطر، دولة ليبيا، دولة السعودية، العربية المملكة البحرين، مملكة من لكل الشكر توجيه .3

  المستدامة. للتنمية العربي الشباب منصة لدى الشبابية االتصال نقاط بتسمية لقيامهم السودان،

 نسخة واحالة المستدامة"، للتنمية العربي الشباب "منصة نشاط حول الثاني الدوري  بالتقرير الترحيب .4

 العرب. والرياضة الشباب وزراء لمجلس الفنية األمانة الى منه

 التعاون  على المتحدة باألمم واالجتماعية االقتصادية الشؤون  وإدارة االسكوا لمنظمة الشكر توجيه .5

 وورش اإلقليمية االجتماعات لسلسلة واالعداد التنظيم في العربية الدول جامعة مع الفاعلة والشراكة

 العربية. الدول في الطوعية الوطنية االستعراضات حول العمل

 األمم من والشركاء االسكوا ومنظمة العربية الدول جامعة بين فيما التعاون  تعزيز على التأكيد .6

 التنمية اهداف تنفيذ بموضوعات تعني إقليمية واجتماعات عمل ورش واعداد لتنظيم المتحدة

 .2030 المستدامة
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 العربية المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تحقيق على 19 كوفيد جائحة أثار :الثاني البند
 

 على: اللجنة اطلعت -

 ،6/2/2020 بتاريخ (105) د.ع (2274) رقم واالجتماعي االقتصادي المجلس قرار  ▪
 البند، لهذا الشارحة المذكرة ▪
 الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪

  للجنة،
 

 :بـــــ توصي
 

 تحقيق على كورونا جائحة آثار لمجابهة العربية الجهود لتنسيق فني فريق تشكيل على الموافقة .1

 المستدامة. التنمية أهداف

 التنمية أهداف تحقيق على كورونا جائحة "آثار حول بتقارير الفنية األمانة بموافاة العربية الدول قيام .2

 ملحق في تضمينها يتم حتى التنفيذية" والخطوات المعوقات بين ما العربية: المنطقة في المستدامة

 المستدامة. التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادى اإلطار في خاص

 التعافي بعد ما المستدامة التنمية تحقيق تعزز التي واالبتكارات المبادرات وتنفيذ تبنى على العمل .3

 كورونا. جائحة من
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض :الثالث البند
                

 على: اللجنة اطلعت -

 واالتصال، اإلعالم بقطاع االستراتيجية والدراسات البحوث إدارة مدير السيد من المقدم العرض ▪
 المستدامة"، للتنمية اإلعالمي "المرصد حول

 تالجمعيا جهود بشأن المنظمة تقرير حول العربية الكشفية للمنظمة العام األمين السيد من المقدم العرض ▪
  المستدامة، التنمية أهداف لتحقيق كورونا جائحة مواجهة في العربية الكشفية

 الداخلي النظام وعلى ،2030 المستدامة التنمية خطة تنفيذ لدعم العربي االسترشادي اإلطار ▪
  للجنة،

 
 المداولة، وبعد

 :بـــــ توصي
 

 اإلعالم بقطاع االستراتيجية والدراسات البحوث إدارة مدير السيد من المقدم بالعرض الترحيب .1
 المستدامة". للتنمية العربي اإلعالمي المرصد " حول واالتصال

 التنمية مجاالت في العربية الدول بجهود الفنية األمانة موافاة إلى األعضاء الدول اتصال نقاط دعوة .2
 الدول لجامعة االلكترونية بالبوابة المستدامة للتنمية العربي اإلعالمي المرصد على لوضعها المستدامة
 العربية.

 كورونا جائحة مواجهة في العربية الكشفية الجمعيات جهود حول العربية الكشفية المنظمة بتقرير العلم أخذ .3
 المستدامة. التنمية أهداف لتحقيق

 عربية.ال المنطقة في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لدعم العربية الكشفية المنظمة مع بالتعاون  الترحيب .4
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 أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة التاسع االجتماع عقد ومكان موعد :الرابع البند

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة التنمية

 

 :على اللجنة اطلعت -
 العربية، بالمنطقة 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة الداخلي النظام  ▪
 ،2021 مارس الجامعة مجلس اجتماعات موعد ▪
 ،2021 فبراير واالجتماعي االقتصادي المجلس اجتماعات موعد ▪

 
 اللجنة، أعضاء العربية الدول لمداخالت االستماع وبعد

 
 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
 

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

  الحقا. تاريخه يحدد أن على ،2021 يونيو شهر من الثاني النصف خالل
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 أعمال من يستجد ما :السادس البند
 

 2021 المستدامة للتنمية العربي المنتدى •

 العربية الدول بجامعة األعضاء الدول بين اإلقليمي الفني التعاون  مقترح •

  اللجة استماع وبعد
  للجنة الفنية االمانة لمداخلة -

 السعودية العربية المملكة ممثل بها قام التي والمداخلة -

 
 المداولة، وبعد

 

 :بـ توصى

 

 لجنة تعقده والذي المستدامة للتنمية العربي المنتدى فعاليات في للمشاركة العربية الدول دعوة .1

 ومنظمات العربية الدول جامعة مع بالشراكة آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المتحدة األمم

  العربية. بالمنطقة العاملة المتحدة االمم

 التعاون  لمقترح شامل تصور اعداد إعادة بشأن السعودية العربية المملكة ممثل بمداخلة الترحيب .2

 االقتصاد وزارة به تقدمت والذي العربية الدول بجامعة األعضاء الدول بين اإلقليمي الفني

  للجنة. القادم االجتماع في البند عرض اعادة يتم ان على السعودية، العربية مملكةبال والتخطيط


