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 الخعاس االتجماع 
 في الدول العربية 2030لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  تجنة العربيةلل

 (/22/112018 كونراد القعهرة)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أواًل :
 – 101د.   - 2181( رقم )ق 101منفيذا لقرار الاتجلس االقمصعدي واالتجماععي في دورمه ) -

8/2/2018)، 
ولقرارات القام العربية بشأن إنشعء آلية عربية اعنية بامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة في  -

 الانطقة العربية، 
في الدول  2030للتجنة العربية لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  الرابعولموصيعت االتجماع   -

  ،باقر األاعنة الععاة 30/6/2018العربية، الذي عقد بمعريخ 
  ندى العتجيزي ادير إدارة المناية الاسمدااة والمععون الدولي بتجعاعة الدول  السيدة وزير افوضافممحت

بعلانطقة  2030للتجنة العربية لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  الخعاساالتجماع  أعاعل العربية 
اسمشعر الالحق  نورى تجبرحيدر / مرأس االتجماع  السيدو  العربية، حيث رحبت بعلسعدة الحضور،

، (102، وفقًع لرئعسة الاتجلس االقمصعدي واالتجماععي في دورمه )المتجعري بسفعرة التجاهورية العراقية
دولة اإلاعرات العربية الامحدة، االكة البحرين، هي ) عربية ةدول 15االتجماع  وقد شعرك في 

السعودية، تجاهورية السودان، تجاهورية  التجاهورية التجزائرية الدياقراطية الشعبية، الاالكة العربية
 دولة ليبيع، دولة الكويت، التجاهورية اللبنعنية، دولة قطر، العراق، سلطنة عاعن، دولة فلسطين،

 .(التجاهورية اليانية الاالكة الاغربية، ،تجاهورية اصر العربية

  واالتجماععي لكل ان تجاهورية اصر العربية وتجاهورية  االقمصعديااثلين عن الاتجلس شعرك كاع
  السودان.

 

 
 األاعنة الععاة

 إدارة المناية الاسمدااة والمععون الدولي
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 : ثعنيعً 
اسمعرضت ادير إدارة المناية الاسمدااة والمععون الدولي اشرو  تجدول األعاعل ومم إقراره على النحو 

 المعلي:
 

 الموضوعـــات البند

 : متابعة تنفيذ توصيات االجتماع الرابع  للجنةالبند األول

 في المنطقة العربية     لقضاء على الجوع ا أولا 

 الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة ثانياا 

 آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ثالثاا 

 النزاعاتفي الدول المتأثرة بتحقيق التنمية المستدامة  رابعاا 

   :     البند الثاني

   التحضير للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية الدورة الرابعة     

 (2019) لبنان 
 

 نتائج األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية البند الثالث:

 البند الرابع:
موعد ومكان عقد االجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف 

 في المنطقة العربية 2030المستدامة التنمية 

 ما يستجد من أعمال البند الخامس
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 للجنة الرابعمتابعة تنفيذ توصيات الجتماع  :البند األول
 

 القضعء على التجو  في الانطقة العربيةأواًل:  

 

 :إن اللجنة العربية للتنمية المستدامة
للجنة، ومداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة، بعد استماعها إلى الشرح الذي قدمته األمانة الفنية  -

 والسادة ممثلي األمانات الفنية للمجالس الوزارية،
 بعد اطالعها: -

  8/2/2018( بتاريخ 101( د.ع )2181المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) قرارعلى، 
 تقرير االجتماع االول للجنة الفرعية للقضاء على الجوع فى المنطقة العربية 
  المذكرة الشارحة المتعلقة بهذا البندوعلى 
  2030وعلى اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة، 
  ،وعلى النظام الداخلي للجنة 
 ومسودة االسبوع العربي للتنمية  2017لعام  وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة

 .2018المستدامة لعام 
 

 لة،وبعد المداو 
 موصي بـــــ

لكل من الدول االعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات  والتقدير توجيه الشكر -1
 .2018الدولية واالقليمية التى شاركت فى االجتماع االول للجنة الذى عقد خالل شهر سبتمبر 

، 2019ابريل للجنة الفرعية خالل شهر لمشاركة فى االجتماع الثاني حث الدول العربية على ا -2
والطلب من االمانة الفنية مخاطبة الدول االعضاء التى لم تحدد ممثل عنها فى اعمال اللجنة، 

 موافاتها باسم ممثل عن كل دولة لحضور االجتماع الثانى للجنة.

رسالهاللجنة  األولاالجتماع  على خطة التحرك المذكورة فى تقريرالموافقة  -3 الى الدول  وا 
 .المرفقةعضاء بصيغتها األ
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 للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامةالعربية الشبكة ثعنيًع: 

 
 الجديد للورقة المفاهيمية حول "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا  اطلعت اللجنة على التصور

بناء على توصية اللجنة فى اجتماعها  الذى اعدته لجنة الخبراءمن أجل التنمية المستدامة"،
 الرابع

 2030 وبعد اطالعها على اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة، 

  ،وعلى النظام الداخلي للجنة 

 العربي للتنمية  األسبوعومسودة  2017لعام  وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة
 2018المستدامة لعام 

 

 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ

خرى لتلقى مالحظات الدول أالطلب من االمانة الفنية اعادة ارسال الورقة المفاهيمية مرة  -
 .عليها، خالل شهر من تاريخهاالعضاء 
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  التمويل المستدام في المنطقة العربية آلية: ثعلثع
   

 حول آليات التمويل  من االمانة العامة اطلعت اللجنة على المذكرة الشارحة والعرض المقدم
 المستدام في المنطقة العربية، والمناقشات التي تمت حولها،

  2030وبعد اطالعها على اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة، 
  ،وعلى النظام الداخلي للجنة 
 العربي للتنمية  وعاألسبومسودة  2017لعام  وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة

 2018المستدامة لعام 
 

 وبعد المداولة،
 موصي بـــــ

 
خالل والتى عقدت المستدام في المنطقة العربية الترحيب بنتائج الجلسة المغلقة حول التمويل  -1

مبادرة ل والداعيةبالقاهرة،  2018ي نوفمبر فى نسخته الثانية فاألسبوع العربي للتنمية المستدامة 
لسد الفجوة التمويلية فى تنفيذ الدول العربية الهداف  واضحة لياتآعربية للتمويل المستدام ذات 

 .2030التنمية المستدامة 
البنوك للمؤسسات التظيمية المالية ) تنظيم جلسة رفيعة المستوىالطلب من االمانة الفنية  -2

ادفة لدعم دور القطاع الخاص المركزية( مع البنوك الخاصة بهدف مناقشة الساسيات المالية اله
، على لكوالمشاركة في البرامج والمبادرات الدولية الداعمة لذفى تمويل خطة التنمية المستدامة 

 . 2019من عام  األولالربع  أن تعقد الجلسة خالل
وعرضها  "مبادرة تمويل التنمية"الطلب من االمانة العامة صياغه ورقة مفاهيمية حول عناصر  -3

 االجتماع القادم للجنة. في
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 والصراعات النزاعاتفي الدول المتأثرة بالتنمية المستدامة تحقيق :  رابعع
 

 أثر إعداد تقرير عربي يتناول حول المقدمة من األمانة الفنية للجنة ورقة العلى  اطلعت اللجنة
 النزاعات والصراعات في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة العربية،

  التنمية المستدامة بالدول " تحقيق اهداف وعلى نتائج االجتماع االول للجنة حول اعداد التقرير
 .2018سبتمبر  20الصراع" والذى عقد خالل و  بالنزاع المتأثرة

  2030وبعد اطالعها على اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة، 
  ،وعلى النظام الداخلي للجنة 
 العربي للتنمية  األسبوعومسودة  2017لعام  وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة

 2018المستدامة لعام 
 

 

 وبعد المداولة،

 

 موصي بـ:
 
والذى التقرير  هيكليةلوضع  2018سبتمبر  20الموافقة على نتائج اجتماع اللجنة المنعقدة فى   -1

في تحقيق أهداف التنمية النزاعات ب ثرةأتالدول الم فيالتنمية  أهمية مراعاة أولويات إلىأشار 
 لجهودمع اعطاء اهمية  ،واالعتماد على بيانات ومعلوماتبالمنطقة العربية،  2030المستدامة 

 .ة واالطفال وذوى االعاقة والشبابأبناء المرونة والصمود واثر النزاع على المر 
 فى اعداد هذ التقرير فى اجتماعاتها القادمة. يتم موافاة اللجنة بالخطوات المتحققة  -2
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   التحضير للقمة العربية التنموية: القتصادية والجتماعية  الدورة الرابعة: البند الثاني

 (2019) لبنان 

  ( 27الصادر من القمة العربية العادية في دورتها ) 658اطلعت اللجنة على القرار رقم
 القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية كل أربع سنوات،بنواكشوط الخاص بتنظيم 

  وعلى المذكرة الشارحة حول التحضير للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية الدورة
( ومقترح إعداد تقرير مرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول 2019الرابعة )لبنان 

بالمنطقة العربية، وموضوع آليات  2030ذ أهداف التنمية المستدامة العربية ومنظومتها في تنفي
 التمويل المستدام، 

 ،وبعد استماعها إلى العرض المقدم من األمانة الفنية للجنة 
  2030وبعد اطالعها على اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة، 
  ،وعلى النظام الداخلي للجنة 
  العربي للتنمية  األسبوعومسودة  2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامةوعلى بيان

 2018المستدامة لعام 
 

 وبعد المداولة،
 بـــــموصي 

: إعداد تقرير مرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أوالا 

 العربية:بالمنطقة  2030أهداف التنمية المستدامة 
 

مرحلي التقرير ملخص تنفيذي عن الالترحيب بقيام األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد  -1
حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

-2015ربية حالة التنمية المستدامة فى المنطقة الع"تحت عنوان  بالمنطقة العربية. 2030
2018." 

بداء ال ،العامة تعميم الملخص التنفيذي للتقرير المرحلي على الدول االعضاء األمانةالطلب من  -2
خالل اسبوعين من تاريخ استالم  الى االمانة الفنية عليه وارسال هذه المالحظات هامالحظات

  .الملخص التنفيذي
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بالتقرير المرحلى فور االنتهاء منه البداء مالحظاتهم  االعضاء قيام االمانة العامة بموافاة الدول -3
 عليه قبل العرض على المجلس االقتصادى واالجتماعي.

على جدول أعمال القمة التنموية: االقتصادية قرار اللمقترح مشروع األمانة العامة  إدراجدعم  -4
الموافقة على رفع التقرير  والذى يدعو الىبلبنان،  2019واالجتماعية المقرر عقدها في يناير 

  إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
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 نتائج األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية: الثالثالبند 

  ( بتاريخ 101( د.ع )2181المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) قرارعلى اطلعت اللجنة
8/2/2018، 

 ،الشرح المقدم من األمانة الفنية للجنة 
  وعلى  2030وبعد اطالعها على اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة

 النظام الداخلي للجنة، 
  للتنمية المستدامةألسبوع العربي ل الختامي بيانمسودة الوعلى، 

 
 وبعد المداولة،

 موصي بـــــ
 

والذى فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية  واالشادة بنجاحالترحيب  -1
بالقاهرة تحت رعاية فخامة السيد رئيس  2018نوفمبر  22إلى  19 من خالل الفترةعقد 

 جمهورية مصر العربية.
ممثلة بوزارة التخطيط والمتابعة واالصالح  لجمهورية مصر العربيةتقديم الشكر والتقدير  -2

القائمين وللشركاء  واالمانة العامة لجامعة الدول العربيةعلى استضافة فعاليات االسبوع  االداري
 على نجاح فعالياته.

األسبوع فعاليات  من الدول األعضاء حول طرحت التياالعتبار المالحظات في  األخذ -3
 مية المستدامة في نسخته الثانية.العربي لتن

الموافقة على مشروع اعالن االسبوع العربي للتنمية المستدامة فى نسخته الثانية ومن ثم  -4
 عرضه على المجلس االقتصادى واالجتماعي فى دورته القادمة.
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للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية  السادسموعد ومكان عقد االجتماع : الرابعالبند 

 في المنطقة العربية 2030المستدامة 

 

  2030اطلعت اللجنة على النظام الداخلي للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
 بالمنطقة العربية،

  2018موعد اجتماعات مجلس الجامعة سبتمبر، 
  2018واالجتماعي سبتمبر موعد اجتماعات المجلس االقتصادي، 

 
 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة،

 
 وبعد المداولة،

 موصي بـــــ
 

في  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  السادسد االجتماع عق -
لجامعة بمقر األمانة العامة  2019 يونيوالدول العربية، خالل النصف الثاني من شهر 

 الدول العربية، على أن يحدد تاريخه الحقا.
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 أعاعلاع يسمتجد ان بند : 
 طلب تجاهورية اصر العربية بعنشعء ارصد عربي للمناية الاسمدااة       

 
  العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية  األسبوعطلب جمهورية مصر العربية خالل فعاليات

 للتنمية المستدامة تنموي مرصد عربي  إنشاءب

 ،الشرح المقدم من األمانة الفنية للجنة 
  وعلى  2030وبعد اطالعها على اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة

 النظام الداخلي للجنة، 

 

لمتابعة االنجازات المتحققة ولدعم تنموى على مستوى الدول العربية مرصد انشاء اعداد تصور حول 
والترحيب بما ابدته جمهورية مصر العربية من رغبه فى دعم   2030الجهود العربية فى تحقيق خطة 

 ية للجنة.ناالمانة الف معبالتعاون انشاءه 
 

 توصى بـ

 

 في هذا الشأن.مذكرة شارحة  إلعدادالعامة  األمانة إلىالموضوع  إحالة -


