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 السعدس االتجماع 

 في الدول العربية 2030لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة  العربيةتجنة لل
 (13/6/2019-12 اقر األاعنة الععاة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أواًل :

 

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

 إعدادصعلح بن سعيد العبيداني ادير دائرة / مرأس االتجماع  السيدو  العربية، حيث رحبت بعلسعدة الحضور،
، وفقًع لرئعسة الاتجلس االقمصعدي سلطنة عاعنللمخطيط ب األعلىالخطط المناوية لدى الاتجلس 

التجاهورية التجزائرية هي ) عربية ةدول 13االتجماع  ، وقد شعرك في (103واالتجماععي في دورمه )
تجاهورية  تجاهورية السودان، تجاهورية العراق، الاالكة العربية السعودية،الدياقراطية الشعبية، 

تجاهورية اصر  دولة ليبيع، دولة الكويت، التجاهورية اللبنعنية، سلطنة عاعن، دولة فلسطين، الصواعل،
 .(التجاهورية اليانية الاالكة الاغربية، ،العربية

  الانظاعت الدولية ) ااثلين عن شعرك كاعUNDP, FAO, ESCWA,UNEP (  انظاعت الوعدد ان
العربية للعلوم والمكنولوتجيع والنقل البحري، انظاة العال العربية، الانظاة  األكعدياية) العربية الامخصصة

اكسعد(  -لدراسعت الانعطق التجعفة واألراضي القعحلة العربية للمناية الصنععية والمعدين، الاركز العربي
 ، الاتجلس العربي للايعه(رائد –الشبكة العربية للبيئة والمناية ) الادنيفضال عن مواتجد لانظاعت الاتجماع 

 وماثيل الشبعب العربي للمناية الاسمدااة.
 
 
 

 
 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

 للجنة الخامس: متابعة تنفيذ توصيات االجتماع البند األول

 في المنطقة العربية     لقضاء على الجوع ا أوالا 

 الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة ثانياا 

 آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ثالثاا 

 النزاعاتالمتأثرة بفي الدول تحقيق التنمية المستدامة  رابعاا 

 المرصد العربي التنموي للتنمية المستدامة خامساا 

 البند الثاني:

 

 2030فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  شراكات تكوين

 الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية  -1

 الشباب العربي للتنمية المستدامة -2

 البند الثالث :  
التحضيرات الجارية لعقد النسخة الثالثة من فعاليات األسبوع العربي للتنمية 

 المستدامة

 البند الرابع:

 2030تقارير وعروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعالقاتها بأهداف التنمية   -1

 المستدامة

توصيات ورشة العمل : دور اإلعالم التنموي في تحقيق أهداف التنمية   -2

 المستدامة

 البند الخامس : 
نتائج أعمال ورشة العطاء االجتماعي األولى والثانية حول دور العطاء 

 2030االجتماعي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

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

 في المنطقة العربية 2030المستدامة 

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

 القضعء على التجو  في الانطقة العربية:  أوالً 

 

 :على اطالعهابعد   إن اللجنة العربية للتنمية المستدامة -
 ( بتاريخ 101( د.ع )2181قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )8/2/2018، 
  المنطقة العربية فيللجنة الفرعية للقضاء على الجوع  األول والثانياالجتماع  يتقرير، 
 المذكرة الشارحة المتعلقة بهذا البند، 
  19/5/2019بتاريخ  4// ج747مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم، 
  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 ،

 .2018للتنمية المستدامة لعام 
 
 الاداولة،وبعد 

 موصي بـــــ
 

توجيه الشكر والتقدير لكل من الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الدولية واإلقليمية  -1
الذى عقد خالل شهر  الثاني للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربيةالتي شاركت في االجتماع 

 .2018أبريل 
رسالها إلى الدول األعضاء  الفرعية المذكورة في تقرير االجتماع الثاني للجنةالموافقة على خطة التحرك  -2 وا 

 بصيغتها المرفقة.
المبادرات القائمة في و   (FAO)بالتنسيق مع منظمة األغذية والزراعةالتأكيد على أهمية الحوار القائم حاليا  -3

من هذه الخبرات  الثالث لالستفادةناطق سيا وأمريكا الالتينية حول القضاء على الجوع بالموآ كل من إفريقيا
لدعم  وخطة عمل ااستراتيجي اعند صياغة مبادرة القضاء على الجوع بالمنطقة العربية والتي ستشكل إطار 

 . الدول العربية
 .المرتبطة بها واألنشطةللجنة الفرعية اجتماعات افي الدول العربية مشاركة  التأكيد على أهمية -4
الطلب من اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية إعداد عدد من المشاريع القابلة للتمويل  -5

 .نموا األقلدول ولوية لدعم الدول المتأثرة بالنزاعات والاأللتنفيذها في الدول العربية مع إعطاء 
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 المستدامةجل التنمية أللعلوم والتكنولوجيا من العربية الشبكة : ثعنيعً 

 :اطلعت اللجنة على -

  الذى  الجديد للورقة المفاهيمية حول "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، التصور
 ،اجتماعها الرابع فيبناء على توصية اللجنة  لجنة الخبراء أعدته

  العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، األكاديميةالخطاب المرسل من 
  وعلى النظام الداخلي للجنة، ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
   19/5/2019بتاريخ  4/ج/747مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية اللبنانية رقم، 
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع العربي 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2018للتنمية المستدامة لعام 

 وبعد الاداولة،

 موصي بـــــ
 

الترحيب باستضافة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا   -1

 . واللجنة الفنية للشبكة األمناءوعضويتها بالتبعية في مجلس  أجل التنمية المستدامة" من

  .الترحيب بالورقة المفاهيمية الخاصة بالشبكة بعد إدخال مالحظات الدول العربية عليها -2

 يلعرض ومناقشة التصور التقن 2019يو لجامعة الدول العربية خالل شهر يو تستضيفها عقد ورشة عمل  -3

وضع خطة عمل إلنشاء وتشغيل وصيانة و ات ومكونات وخصائص الشبكة والشروط المرجعية لها فلمواص

 .األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحريبالتنسيق مع الشبكة 

كافة  علىالعربي  العالمكي يستفيد منها لالشبكة  أعمالفي مواكبة الثورة الرقمية ضرورة على التأكيد  -4

 .األصعدة
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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،
 ،الورقة األولية لمصادر التمويل للتنمية المستدامة 
  مبادرة التمويل –المتحدة للبيئة  األممالعام على التعاون مع منظمة  األمينموافقة،  
  وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
  وتقرير األسبوع العربي  الختامي بيانالو  ،2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال

 .2018للتنمية المستدامة لعام 
 

 وبعد الاداولة،
 موصي بـــــ

 
طبقا لقرارات اللجنة تمويل المستدام بالمنطقة العربية ال مجالمبادرة الشراكات في التأكيد على أهمية تفعيل  -1

 .السابقة

التمويل المستدام في المنطقة العربية  الموافقة من حيث المبدأ على الورقة المفاهيمية حول عناصر مبادرة -2

رسالها   .عليها إلبداء المالحظات العربية الدول إليوا 
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 والصراعات النزاعاتفي الدول المتأثرة بالتنمية المستدامة هداف أتحقيق  : رابععً 
 

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

 التنمية المستدامة بالمنطقة العربية،
  اتبالنزاع التنمية المستدامة بالدول المتأثرة أهدافتحقيق  "التقرير  إعدادللجنة حول  األولنتائج االجتماع 

 ،2018سبتمبر  20 بتاريخ" والذى عقد اتالصراعو 
  وعلى النظام الداخلي للجنة، ،2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة اإلطار االسترشادي العربي لدعم 
  التنمية المستدامة في الدول المتأثرة  أهدافحوار رفيعة المستوى حول تحقيق الجلسة  عنالتوصيات الصادرة

  ،العربي للتنمية المستدامة" األسبوعخالل النسخة الثانية من " اتبالصراع
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع العربي 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2018للتنمية المستدامة لعام 
 

 وبعد المداولة،
 موصي بـ:

م زكي األمين العام المساعد رئيس مكتب األمين العام ألعمال اللجنة االترحيب بترأس سعادة السفير حس -1

 .تقريرالالخاصة بإعداد 

 اإلطار المرجعي لعملليه لوضع إالتأكيد على أهمية عقد اجتماع للجنة الخاصة بإعداد التقرير المشار   -2

المساهمات المادية والعينية لتمويل إعداد اللجنة وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة مع تحديد منهجية العمل و 

عداد ملفات الحوار مع الدول المعنية، وتحديد  التقرير  تقرير. الزمني إلصدار الجدول الوا 

 في نسخته الثالثة تحت عنوان مبدئيللتنمية المستدامة العربي  األسبوعالترحيب بعقد مائدة مستديرة خالل   -3

 ."2030 تحقيق التنمية المستدامةتحديات و اليمن "
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 2030فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  شراكات تكوين  :البند الثاني
 

 العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربيةالشبكة أوال:  
 ثانيا:  الشباب العربي للتنمية المستدامة

 

 :اطلعت اللجنة على -
  2030المذكرة الشارحة حول تكوين الشراكات الفاعلة من اجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، 
  للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربيةالمذكرة الشارحة للشبكة العربية، 
  ،المذكرة الشارحة الخاصة بالشباب العربي للتنمية المستدامة 
  الشباب العربي للتنمية المستدامةالعرض المقدم من، 
  وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
  2019مايو  22بتاريخ  585مذكرة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم، 
  27/5/2019بتاريخ  50140/2065/2019مذكرة المندوبية الدائمة لسلطنة عمان رقم، 
 والبيان الختامي وتقرير 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2018األسبوع العربي للتنمية المستدامة لعام 
 

 وبعد المداولة،
 موصي بـــــ

 

الترحيب بقيام األمانة الفنية للجنة العربية )ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي( بتكوين شراكات مع  -1

 . ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامةالدول العربية فمختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة لدعم جهود 

منتديات وطنية للتنمية  على إنشاءدعوة السادة نقاط اتصال اللجنة العربية لتشجيع منظمات المجتمع المدني  -2

 ". الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربيةالنضمام لعضوية "واالمستدامة 

األنشطة التي تنفذها اإلدارة  دعم لجهود الطوعية التي قام بها الشباب العربي للتنمية المستدامة فيتثمين ا -3

في تحقيق  وخاصة فاعليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة، والتأكيد على أهمية دور الشباب كشركاء

دية في الشباب ودعم دورهم بناء الجوانب القيا هدف إلي، وأهمية إعداد خطة أهداف التنمية المستدامة
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برازدعم كشركاء محوريين إلدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في   تحقيق فيالدول العربية  جهود وا 

 ".2030التنمية المستدامة  أهداف"خطة 

من تسميتها  سيتمالتي التنسيق مع نقاط بالتواصل والتنسيق للتنمية المستدامة  الترحيب بقيام الشباب العربي -4

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.  العربية كشركاء للعمل على  الدول قبل حكومات

 جهودهم في هذا اإلطار.حول  ةدوري تقاريروتقديم بشكل منتظم الشركاء بالمشاركة في أعمال اللجنة  قيام -5
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 لعقد النسخة الثالثة من فعاليات األسبوع العربي للتنمية التحضيرات الجارية: البند الثالث
 المستدامة               

 

 :اطلعت اللجنة على -
  ( بتاريخ 101( د.ع )2181قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )8/2/2018، 
 ،الشرح المقدم من األمانة الفنية للجنة 
 وعلى النظام الداخلي للجنة،  ،2030المستدامة  اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية 
 26/5/2019بتاريخ  593رة المندوبية الدائمة للجمهورية التونسية رقم كمذ، 
 والبيان الختامي وتقرير األسبوع 2017لعام  وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة الختامي بيانال ،

 .2018العربي للتنمية المستدامة لعام 

 المداولة،وبعد 
 موصي بـــــ

 

 .العربي في نسخته الثالثة األسبوعالترحيب بطلب جمهورية مصر العربية استضافة فعاليات   -1

 .العمل" أثناءفي نسخته الثالثة " التكامل  األسبوعالموافقة على شعار   -2

أعمال األسبوع لجلسة خالل اللجنة العربية للتنمية المستدامة  تنظيم السادة نقاط اتصالالتأكيد على  -3

 .تتناول أهم الملفات واإلنجازات منذ تشكيلها

لعرض جهود الحكومات العربية ألهم النماذج الناجحة من الترحيب بمقترح تخصيص جلسة خاصة  -4

  .خالل برامجها واستراتيجياتها للتنمية المستدامة

 جال تنفيذ الهدف األولالترحيب بالمقترح المقدم من الجمهورية التونسية بشأن إدراج تجربتها في م -5

العربي للتنمية  من أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات األسبوع المتعلق بالقضاء على الفقر

 المستدامة في نسخته الثالثة.
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     تقارير وعروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة : البند الرابع
  

 :من ةالمقدم ضو العر استمعت اللجنة إلى  -
 التنمية وغايات أهداف و  هدف المناخمرفق الترابط بين لشركاء في ممثال عن ا المجلس العربي للمياه

 المستدامة،
  حول دور جامعة الدول العربية ل األمانة العامةلدى اإلعالم  بقطاعالبحوث والدراسات االستراتيجية ادارة

 ،التنمية المستدامة أهدافالتنموي في تحقيق  اإلعالم
  المستدامة التنمية أهدافالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول جهودها في تنفيذ. 

 وبعد المداولة،
 موصي بـــــ

 األولىتقديم الشكر للمجلس العربي للمياه وشركاءه حول دور مشروع مرفق ترابطات هدف المناخ )المرحلة  -1
( وتكامله مع أهداف وغايات التنمية المستدامة، والتعرف على التأثيرات االجتماعية 2019-2022

، وتنفيذ مشروعات مع المجتمعات المحلية اخ، وتنسيق سياسات إقليمية وطنيةواالقتصادية والبيئية لتغير المن
 .األكثر تأثرا  العربية في ثمانية من الدول 

اللجنة العربية للمشاركة في ورش العمل،  أعضاءالمناخ لنقاط االتصال  الترحيب بدعوة مرفق ترابطات -2
من سير العمل بالطريقة التنفيذ، للتأكد  وحتى مرحلة اإلعداد خالل مرحلةوالمشروعات التي ستتم في كل دولة 

 المثلى.
التنسيق والتعاون مع يستضيفها المجلس العربي للمياه ب التيغرفة المعلومات الجغرافية العربية  الترحيب بدور -3

 ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وتوزيع تقارير الغرفة على الدول العربية بشكل دوري.
 .عرض تقارير دورية حول التقدم المحرز في مشروع المرفق على اللجنة -4
العمل: دور إلدارة الدراسات والبحوث االستراتيجية الستعراضها لتوصيات ومخرجات ورشة توجيه الشكر  -5

 اإلعالم التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 أهدافبشأن جهودها في تنفيذ  العرض المقدم لالصناعية والتعدين حو  للتنميةتوجيه الشكر للمنظمة العربية  -6

 .التنمية المستدامة
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والثعنية حول دور اؤسسعت  األولىالعطعء االتجماععي  عال ورشة أعاعل: نمعئج البند الخعاس
 2030المناية الاسمدااة  أهدافالعطعء االتجماععي في منفيذ 

 
  : اطلعت اللجنة على -
 والثانية،  األولىالعطاء االجتماعي  تي عملمخرجات ورش 
 ،العرض 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 بيانال ،

 .2018العربي للتنمية المستدامة لعام 

 
 ،وبعد الاداولة

 موصي بـ
 

في مبادرة  الضمير المجتمعيوالذي يمثل العطاء االجتماعي كأحد نوافذ التمويل المستدام  بدور الترحيب  -1

 .التمويل المستدام بالمنطقة العربية

بالمسودة األولية للمبادئ األساسية للشراكة بين الحكومات وقطاع العطاء االجتماعي في الدول الترحيب  -2

 العربية 

، تمهيدا لطرحها المسودة األولية للمبادئ األساسيةحول إلبداء المالحظات  األعضاءدعوة الدول  -3

 بصيغتها النهائية.
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للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  السابعموعد ومكان عقد االجتماع : السعدسالبند 

 في المنطقة العربية 2030

 

 :اطلعت اللجنة على -
   بالمنطقة العربية، 2030النظام الداخلي للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
  2019موعد اجتماعات مجلس الجامعة سبتمبر، 
  2019موعد اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي سبتمبر، 

 
 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة،

 
 وبعد الاداولة،

 موصي بـــــ
 

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  السابعد االجتماع عق -

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن  2019 ديسمبرخالل النصف الثاني من شهر 

  .يحدد تاريخه الحقا
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 أعاعلاع يسمتجد ان بند : 
 

 العربي لامعبعة منفيذ خطة المناية الاسمدااة  االسمرشعدي طعرمحديث اإل 
االطار العرض المقدم من ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي حول استمعت اللجنة إلى  -

 االسترشادي العربي لمتابعة خطة التنمية المستدامة.

  
 وبعد الاداولة،

 
 توصى بـ

 

لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة بالمنطقة العربية  االسترشاديتحديث االطار  إجراءاتلبدء في ا -

اللجنة  اجتماععلى  في هذا الشأن وعرض ما يتم على الساحة العربية والدوليةلمستجدات لوفقا 

 .القادم


