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 السعبع االتجماع 

 في الدول العربية 2030لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  العربيةتجنة لل
 (18/12/2019 اقر األاعنة الععاة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أوالا 
 

  ندى العتجيزي ادير إدارة المناية الاسمدااة والمععون الدولي بتجعاعة الدول  السيدة وزير افوضافممحت
بعلانطقة  2030للتجنة العربية لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  السعبعاالتجماع  أعاعل العربية 

انسق الفريق الوطني  احاود عطعيع/ مرأس االتجماع  السيدو  العربية، حيث رحبت بعلسعدة الحضور،
، وفقعا لرئعسة الاتجلس االقمصعدي واالتجماععي  دولة فلسطين –للمناية الاسمدااة باكمب رئيس الوزراء 

التجاهورية التجزائرية الدياقراطية هي ) دول عربية عشرةاالتجماع  ، وقد شعرك في (104في دورمه )
دولة  دولة قطر، سلطنة عاعن، دولة فلسطين، تجاهورية السودان،الاالكة العربية السعودية، الشعبية، 

 .(التجاهورية اليانية ،تجاهورية اصر العربية الكويت، التجاهورية اللبنعنية،

  انظاة الهتجرة الدولية ااثلين عن شعرك كاع(IOM)  وااثلين عن اكمب األام الامحدة لمنسيق المناية
انظاعت العربية الوعدد ان ، (UNDCO)بأفريقيعبعلدول العربية واكمب االام الامحدة لمنسيق المناية 

انظاة العربية انظاة الارأة العربية، الالعربية للعلوم والمكنولوتجيع والنقل البحري،  األكعدياية) الامخصصة
لدراسعت الانعطق  الاركز العربي لمربية والثقعفة والعلوم،لالانظاة العربية  للمناية الصنععية والمعدين،

الاصرف العربي للمناية االقمصعدية  ،، امحعد الاهندسين الزراعيين العرباكسعد -التجعفة واألراضي القعحلة
، الاتجلس رائد –الشبكة العربية للبيئة والمناية الادني )انظاعت الاتجماع حضور ( فضال عن في أفريقيع

 الشبعب العربي للمناية الاسمدااة. انصة واشعركة العربي للايعه(
 
 

 
 األاعنة الععاة

 إدارة المناية الاسمدااة والمععون الدولي
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 : ثعنيعا 
 اشرو  تجدول األعاعل ومم إقراره على النحو المعلي: السيد رئيس االتجماع  اسمعرض

 الاوضوعـــعت البند

 : امعبعة منفيذ موصيعت االتجماع  السعدس للتجنةالبند األول

 القضاء على الجوع في المنطقة العربية      أوالا 
 الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة ثعنيعا 
 آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ثعلثعا 
 تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات رابععا 
 االسترشادي العربي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة تحديث االطار خعاسع

 سعدسع
 2030شراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تكوين 
 الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية -1
 الشباب العربي للتنمية المستدامة -2

 نمعئج أعاعل النسخة الثعلثة ان فععليعت األسبو  العربي للمناية الاسمدااة البند الثعني:

اقمرح المععون الفني اإلقلياي بين الدول األعضعء بتجعاعة الدول العربية ) اقدم ان وزارة  البند الثعلث:  
 االقمصعد والمخطيط بعلاالكة العربية السعودية(

 البند الرابع:                 

 2030عروض حول المقدم الاحرز في منفيذ أهداف المناية الاسمدااة 
األام الامحدة للمناية في الدول العربية: مغيير إيتجعبي لمحقيق أتجندة إصالح انظواة   -

 )مقديم اكمب األام الامحدة لمنسيق المناية بعلدول العربية( 2030
       (   AGIRاسمعراض حول المقرير الذى أعدمه غرفة الاعلواعت التجغرافية العربية ) -

 ) مقديم الاتجلس العربي للايعه(

 2030اوعد واكعن عقد االتجماع  الثعان للتجنة العربية لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  البند الخعاس:
 في الانطقة العربية

 اع يسمتجد ان أعاعل البند السعدس: 
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 للجنة السادسمتابعة تنفيذ توصيات االجتماع  :البند األول
 

 القضعء على التجو  في الانطقة العربية:  أوالا 

 

 :على بعد اطالعها العربية للتنمية المستدامةإن اللجنة  -
 ( بتاريخ 101( د.ع )2181قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )8/2/2018، 
  المنطقة العربية فيللجنة الفرعية للقضاء على الجوع  والثالث األول والثانياالجتماع  يتقرير، 
 المذكرة الشارحة المتعلقة بهذا البند، 
  مقرر اللجنة الفرعية للقضاء على الجوعالعرض المقدم من، 
  وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع العربي 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2019األسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة لعام  مخرجات ،2018للتنمية المستدامة لعام 
 

 وبعد الاداولة،
 :موصي بـــــ
 

والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات االقليمية  األعضاءتوجيه الشكر والتقدير لكل من الدول  -1

شاركت في االجتماع الثالث للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خالل  التيوالدولية 

 .2019شهر نوفمبر 

 .الترحيب بنتائج االجتماع الثالث للجنة الفرعية -2

الفرعية للقضاء على الجوع في  للجنةلزراعي ا واإلنماءالترحيب بانضمام الهيئة العربية لالستثمار  -3

 المنطقة العربية.
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 جل التنمية المستدامةأللعلوم والتكنولوجيا من العربية الشبكة : ثعنيعا 

 :اطلعت اللجنة على -
  11/12/2019خطاب الهيئة العربية للطاقة الذرية بتاريخ، 
 وعلى النظام الداخلي للجنة، ،2030 اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
  2019نتائج أعمال ورشتي العمل فنية بالتعاون مع االكاديمية حول الشبكة شهري يوليو واغسطس، 
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع العربي 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2018للتنمية المستدامة لعام 

 عد المداولة،وب

 موصي بـــــ
 

في تصميم النموذج المبدئي للبوابة  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تثمين جهود  -1

والذى سيتم عرضه على هامش  "للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة" اإللكترونية

 .2020( خالل شهر فبراير 105أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته )

واألمانة الفنية "للشبكة العربية للعلوم  األمناءالترحيب بطلب انضمام الهيئة العربية للطاقة الذرية الى مجلس  -2

 والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة".

بالعلوم والتكنولوجيا  ترشيح من تراه مناسبا من الجهات الوطنية ذات العالقةاالعضاء  الطلب من الدول -3

 النضمام الى عضوية الشبكة.ل
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 : آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ثالثا
   

 :اطلعت اللجنة على -
  حول آليات التمويل المستدام في المنطقة العربية،  العامة األمانةمن  المذكرة الشارحة والعرض المقدم

 والمناقشات التي تمت حولها،
  نتائج اعمال جلسة التكامل في تمويل التنمية المستدامة خالل فعاليات االسبوع العربي الثالث للتنمية

 المستدامة
  الداخلي للجنة، وعلى النظام  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
  ربي وتقرير األسبوع الع الختامي بيانالو  ،2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال

 2019مخرجات األسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة لعام  ،2018للتنمية المستدامة لعام 
 

 
 وبعد الاداولة،

 موصي بـــــ
 

 مع للتمويل المستدام وذلك بالتعاون إقليميةآلية انشاء تصور حول  إعدادللجنة الفنية  األمانةالطلب من   -1

بداءلالطالع  ارسالها للدول العربيةو التمويل المستدام المشكلة من اللجنة حول عمل المجموعة  ات المالحظ وا 

 .لعرضها على االجتماع القادم للجنة تمهيدا  عليها 
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  النزاعاتفي الدول المتأثرة بالتنمية المستدامة هداف أتحقيق  : رابععا 
 

 :اطلعت اللجنة على  -
 عربي يتناول أثر النزاعات والصراعات في تحقيق  الورقة المقدمة من األمانة الفنية للجنة حول إعداد تقرير

 التنمية المستدامة بالمنطقة العربية،
  وعلى النظام الداخلي للجنة، ،2030المستدامة اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية 
  التنمية المستدامة في الدول المتأثرة  أهدافحوار رفيعة المستوى حول تحقيق الجلسة  عنالتوصيات الصادرة

  ،العربي للتنمية المستدامة" األسبوعخالل النسخة الثانية من " اتبالصراع
 ربي ، والبيان الختامي وتقرير األسبوع الع2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال

 .2019مخرجات األسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة لعام  ،2018للتنمية المستدامة لعام 
 

 

 وبعد المداولة،
 موصي بـ:
 

( ، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنيةالعراقجمهورية ، لسودانجمهورية ا)ممثلي اللجنة  أعضاءتقديم الشكر للسادة  -1

عدادلمشاركتهم  التنمية المستدامة في دولهم وذلك خالل اجتماعات الموائد المستديرة  أوضاعتقارير حول  وا 

 العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة. األسبوعالتى عقدت على هامش فعاليات 

وذلك  إرسالهاستيفاء االستبيان الذى سيتم  متابعة المتأثرة بالنزاعات بالدولعضاء اللجنة أالطلب من  -2

 شهر وذلك قبل نهاية ،مع جميع الجهات ذات العالقة وتأمين المعلومات والبيانات والتقارير الداعمة بالتنسيق

 .2020يناير 
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 االسترشادي العربي لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة تحديث االطار : خعاسع

 :اطلعت اللجنة على  -
 2030لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  المحدث  اإلطار االسترشادي العربي،  
 العرض المقدم من ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي 
 

 وبعد المداولة،

 موصي بـ:
 

بالمنطقة  2030لالطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة النسخة المحدثة ب الترحيب -1

 .العربية

بداء المالحظات عليه إل األعضاءى الدول علالمحدث االطار  تعميم إعادة الفنية للجنة األمانةالطلب من  -2

   .ايام من تاريخه 10خالل 
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 2030فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  شراكات تكوين  :سادسا
 
 العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربيةالشبكة :  )1)
 :  الشباب العربي للتنمية المستدامة)2(
 

 :اطلعت اللجنة على -
  بشأن طلب تسمية نقاط اتصال شبابية ،16/10/2019بتاريخ  5/5532مذكرة األمانة العامة رقم، 
  2030المذكرة الشارحة حول تكوين الشراكات الفاعلة من اجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، 
 المذكرة الشارحة للشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية، 
 الشباب العربي للتنمية المستدامة، منصة المذكرة الشارحة الخاصة ب 
  العربي للتنمية المستدامة، منصة الشبابالتقرير الدوري االول حول نشاط 
  وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2019مخرجات األسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة لعام  ،2018ربي للتنمية المستدامة لعام الع
 
 وبعد المداولة،

 موصي بـــــ
 

والمنتدى المصري للتنمية المستدامة بشأن تأسيس  ،"رائد" -جهود الشبكة العربية للبيئة والتنمية الترحيب ب -1

 العربية اللجنة اتصال نقاط لسادة"المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة" في الدول العربية، وتجديد الدعوة ل

 الشبكة لعضوية واالنضمام المستدامة للتنمية وطنية منتديات إنشاء على المدني المجتمع منظمات لتشجيع

 .العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية تدياتللمن العربية

 ."الشباب العربي للتنمية المستدامةمنصة  " نشاطحول ول األ بالتقرير الدورياالحاطة علما  -2

الشباب العربي للتنمية المستدامة في فاعليات النسخة الثالثة  ثمين الجهود الطوعية التي قامت بها منصةت -3

من األسبوع العربي للتنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية دور الشباب كشركاء محوريين إلدارة التنمية 
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براز جهود الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة  أهداف"خطة  المستدامة والتعاون الدولي في دعم وا 

2030." 

الشباب العربي للتنمية  منصة التي ستتعاون معو  ،تسمية نقاط االتصال لديهال لدول األعضاءلعوة الد دتجدي  -4

 العربية. الدول في المستدامة التنمية أهداف تنفيذ على للعمل المستدامة كشركاء
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 فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامةتائج أعمال النسخة الثالثة من ن  البند الثاني:
 

 :اطلعت اللجنة على -
  ( بتاريخ 104( د.ع )2258قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )5/9/2019، 
 ،الشرح المقدم من األمانة الفنية للجنة 
  وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانلا ،

 ،2018العربي للتنمية المستدامة لعام 
 

 :موصي بـــــ
 

على  اإلداريالتخطيط والمتابعة واإلصالح  اةممثلة في وزر الشكر لجمهورية مصر العربية  توجيه -1
والذى عقد تحت رعاية العربي للتنمية المستدامة  األسبوعاستضافاتها للنسخة الثالثة من فعاليات 

 6/11/2019-3فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خالل الفترة 
 .بالقاهرة

للدول بشقيها الوزاري  ستعراضات الوطنيةاالفي جلسة  شاركتتوجيه الشكر للدول العربية التي  -2
) جمهورية مصر العربية، دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، دولة اإلمارات العربية  والرفيع المستوى

، جمهورية السودان، دولة قطر، طية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقرا المتحدة، مملكة البحرين،
 .المملكة المغربية(

والدولية ومنظمات المجتمع  اإلقليميةتوجيه الشكر لمؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات  -3
 األسبوع.فعاليات  في الفاعلةالقطاع الخاص والشباب على مشاركتهم  وممثليالمدنى 

مار العامة لجامعة الدول العربية والهيئة العربية لالستث األمانةالترحيب بتوقيع مذكرة التفاهم فيما بين  -4
 .2030التنمية المستدامة  أهدافالزراعي بشان دعم تنفيذ الهدف الثاني من  واإلنماء

العربي للتنمية االسبوع فعاليات الصادرة عن  التوصياتمراجعة كل للجنة الطلب من االمانة الفنية  -5
يمكن تضمينها في  التيمقترحات تتضمن أهم الوتقديم ورقة  وتحليلها ،نسخته الثالثة في المستدامة

 .عمل اللجنة

http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=17
http://www.lasportal.org/ar/aboutlas/Pages/CountryDataDetails.aspx?RID=17
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 مقترح التعاون الفني اإلقليمي بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربية: البند الثالث
                

 :اطلعت اللجنة على -
  اإلقليمي بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربيةمقترح التعاون الفني، 
 مقدم من وزارة االقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعوديةالالمقدم من  العرض، 
  وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 
 وبعد المداولة،

 :موصي بـــــ
 

المقدم من وزارة و بمقترح التعاون الفني اإلقليمي بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربية الترحيب   -1

 .االقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية
بداء مالحظاتها على مقترح التعاون الفنى االقليمي خالل إمن الدول االعضاء ب بالطلتجديد     -2

 .اسبوعين من تاريخه

ووضع خطوات للتنفيذ، مقترح التعاون الفني  لدراسة ،فريق عمل مصغر من الدول الراغبةتشكيل   -3

 وعرض المقترح فى اجتماعها القادم.
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      تقارير وعروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: البند الرابع

  

 :من ةالمقدم ضو العر استمعت اللجنة إلى  -
 بالدول العربية حول إصالح منظومة األمم المتحدة للتنمية في الدول  التنمية لتنسيق المتحدة األمم مكتب

  .2030تغيير إيجابي لتحقيق أجندة  العربية:
  غرفة المعلومات الجغرافية العربية أعدتهل التقرير الذى حو المجلس العربي للمياه (AGIR).   

 

 وبعد المداولة،
 :موصي بـــــ

 

المجلس العربي للمياه و  أفريقيا( -بالدول العربية) التنمية لتنسيق المتحدة األمم يمكتب كل منلـ الشكر توجيه  -1

 على العروض المقدمة.

 ،بالدول العربية التنمية لتنسيق المتحدة األمم مكتبمع التعاون التنسيق و ببحث الفنية للجنة  األمانةتكليف   -2

 اهداف التنمية المستدامة.بهدف دعم الدول العربية في تنفيذ 

غرفة الصادرة عن المعلومات الجغرافية العربية  وقواعدالتقارير  نتائجدعوة الدول العربية لالستفادة من  -3

 .2030مية المستدامة نالت أهداففي تحقيق  (AGIR) المعلومات الجغرافية العربية
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للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف  الثامنموعد ومكان عقد االجتماع  :البند الخامس

 في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة 

 

 :اطلعت اللجنة على -
   بالمنطقة العربية، 2030النظام الداخلي للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
  2020 مارسموعد اجتماعات مجلس الجامعة، 
  2020 فبرايرموعد اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي، 

 
 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة،

 
 وبعد الاداولة،

 موصي بـــــ
 

في الدول العربية، خالل  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الثامند االجتماع عق -1

  ، على أن يحدد تاريخه الحقا.2020 يونيوالنصف الثاني من شهر 

على ان يتم موافاة  للجنة، الثامنعمال االجتماع أ المقدم من دولة فلسطين باستضافة باالقتراحالترحيب  -2

 االمانة الفنية بالتأكيد على امكانية انعقاده خالل شهر من تاريخه.

 .العامة في حال تعذر انعقاده بدولة فلسطين األمانةيعقد االجتماع بمقر  -3
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 أعاعلاع يسمتجد ان   :السعدس بندال
 
 وبنعء الشراكعت اوعد ورشة عال االسمعراضعت الوطنية الطوعية للدول العربية محديد 
 

حول ورشة العمل الثانية المقدم من ادارة التنمية المستدامة والتعاون  الشرحاستمعت اللجنة إلى  -
 لالستعراضات الوطنية الطوعية للدول العربية ومحاورها وهدفها،

  .المواعيد المقترحة لعقد الورشة -

 
 وبعد الاداولة،

 

 :موصى بـ

 

 

 وبناء الشراكات العربية الستعراضات الوطنية الطوعية للدولالخاصة باعقد ورشة العمل الترحيب ب -

 العامة لجامعة الدول العربية.  األمانةبمقر  ،2020فبراير  27- 26الفترة خالل 


