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 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
 

 تقـــــــــــرير  
 الثاني جتماعاال

لذوي العالقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية الفرعية للجنة 
 المتأثرة بالنزاعاتالمستدامة في الدول 

 العربية المنطقةفي  
(7/12/2220 مقر األمانة العامة)  

  و
  من خالل تقنية االتصال المرئي
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 الثانياالجتماع 

لذوي العالقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات للجنة الفرعية 
 العربيةالمنطقة 

(7/12/2022)مقر األمانة العامة:   

 أواًل:

  (،6/9/2018– 102د.ع  - 2206( رقم )ق 102تنفيذا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته ) -

 قرارات القمم العربية بشأن إنشاء آلية عربية معنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، و  -

في الدول العربية، الذي  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الرابعتوصيات االجتماع و  -
 ،بمقر األمانة العامة 30/6/2018عقد بتاريخ 

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  الخامسوصيات االجتماع تو  -
 ،بمقر األمانة العامة 22/11/2018الذي عقد بتاريخ 

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  السادستوصيات االجتماع و  -
 ،بمقر األمانة العامة 12/6/2019ريخ الذي عقد بتا

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السابع وتوصيات االجتماع  -
 ،بمقر األمانة العامة 18/12/2019الذي عقد بتاريخ 

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الثامن وتوصيات االجتماع  -
 ،الفيديوكونفرانسمن خالل  بمقر األمانة العامة 9/12/2020الذي عقد بتاريخ 

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع وتوصيات االجتماع  -
 ،الفيديوكونفرانسمن خالل  بمقر األمانة العامة 30/6/2021الذي عقد بتاريخ 

في الدول العربية،  2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العاشر وتوصيات االجتماع  -
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 ،الفيديوكونفرانسمن خالل  بمقر األمانة العامة 16/12/2021الذي عقد بتاريخ 

في الدول  2030وتوصيات االجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -
 ،الفيديوكونفرانسبمقر األمانة العامة ومن خالل  23/6/2022العربية، الذي عقد بتاريخ 

 

 االجتماع وقائع :ثانيا

 الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق لدعم المتعددين العالقة لذوي  الفرعية للجنة نيالثا االجتماع عقد
 خالل من وأيضا العامة االمانة بمقر حضوريا 7/12/2202 بتاريخ العربية المنطقة بالنزاعات المتأثرة

 للتنمية الوطني الفريق ومنسق السياسات عام مدير – عطايا محمود الدكتور/ االجتماع ترأس ، الفيديوكونفرانس
 العربية الدول من عدد عن ممثلين شارك كما ،اللجنة ورئيس فلسطين بدولة الوزراء رئيس بمكتب المستدامة
 الصومال وجمهورية السودان وجمهورية الهاشمية األردنية المملكة :وهم ،الفيديوكونفرانس طريق وعن حضوريا
 المنظمات من عدد جانب الى هذا اليمنية والجمهورية ليبيا ةلودو  اللبنانية والجمهورية فلسطين ودولة الفيدرالية
 المتحدة األمم وبرنامج الخضراء لألبنية المصري  والمجلس للمياه العربي المجلس بينهم ومن والدولية اإلقليمية

 .2022 األحمر للصليب ةالدولي واللجنة البشرية للمستوطنات
 والتعاون  المستدامة التنمية إدارة مدير – العجيزي  ندى مفوض/ وزير من ترحيبية بكلمة االجتماع بدأ

 تحقيق في بالنزاعات المتأثرة الدول دعم في يكمن والذي الفرعية للجنة علاوالف مااله بالدور أشادت حيث الدولي
 المستفادة والدروس الجيدة ممارساتال تبادل تسهيل وأيضا والجديدة الناشئة التحديات ومواجهة المستدامة التنمية
 توصيات تنفيذ كيفية حول وأيضا المتعددين العالقة ذوي  بين المناسبة الشراكات لتعزيز المتاحة الفرص وتحديد

 "تحقيق تقرير توصيات بتنفيذ االلتزام على التأكيد حول تمحورت والتي 2022 يونيو في للجنة األول االجتماع
 التمويل حشد ضرورة على والتأكيد العربية"، المنطقة في بالنزاعات المتأثرة الدول في ةالمستدام التنمية أهداف
 مع حوار وإطالق المستدامة، التنمية اهداف لتحقيق جهودها في بالنزاعات المتأثرة العربية الدول لدعم الالزم

 المتأثرة العربية الدول لجهود دعما التمويل، فرص لبحث الشأن هذا في واإلقليمية الدولية المالية المؤسسات
 للجنة الفنية االمانة من والطلب الهشاشة حول عربي تقرير وإعداد المستدامة التنمية اهداف لتحقيق بالنزاعات
 والتحول االعمار اعادة موضوعات ادماج ضرورة وأخيرا الموضوع هذا حول معمقة اولية ورقة تقديم واالسكوا

  بالنزاعات. المتأثرة دوللل التنمية سياسات في االخضر،
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 ومقرر الدولي والتعاون  المستدامة التنمية بإدارة المستوى  رفيع خبير – عريان وديد الدكتور/ قدم كما
 لألمن المتحدة األمم وصندوق  العامة األمانة بين بالتعاون  إعداده يتم الذي عالمشرو  حول عرضا الفرعية اللجنة

 يتضمن حيث السالم( وتحقيق والتنمية االنسانية المساعداتالثالثي) الترابط نهج تعميم حول واالسكوا البشري 
 بالنزاعات المتأثرة التسعة الدول من كل الى موجه تدريبي  وبرنامج إقليمية تحت عمل ورشتي تنفيذ المشروع

 في دولة بكل الخاصة األولويات الى للوصول لنتائج يلوتحل التدريبية البرامج من عدد تنفيذ منها كل يشمل
 المؤسسات اجتماع الى أشار كما اإلنساني. االمن اطار في المستدامة التنمية اهداف لتحقيق عمل خطة

 والخطط المشروع تنفيذ سيدعم والذي 2023 عام من الثاني ربعال في العامة األمانة ستعقده التي التمويلية
  بالمشروع. المعنيين والشركاء الدول جميع مشاركة ضرورة على وأكد للدول التنفيذية

 والتي لإلسكوا الثالثة الورقات حول الرئيسية النقاط حول مداخلة االسكوا –شيتاني يوسف السيد/ وقدم
 التالي: الشكل على موزعين للجنة األول االجتماع توصيات بتنفيذ التزاما تأتي

 اإلطار هذا العربية( الى ترجمتها على ويعمل اإلنكليزية، بنسختها )انتهت المفاهيمي اإلطار ورقة •
 تفاقم إلى منها كل يؤدي حيث والتنمية، والمناخ النزاع وهي لمخاطرل اساسية مسارات ثالث يحلل

 على القدرة وتراجع جهة، من التأثر وقابلية الهشاشة زيادة عنصرين: من مزيج خالل من الخطر
  .ثانية جهة من الصمود

 التركيز مع للمخاطر، العربي المرصد مؤشرات تقديم إلى تهدف منهجية. ورقة هي الثانية، الورقة •
 الدوافع قياس على تعمل التي اإلحصائية والمخرجات البيانات مجموعة إلنتاج الفنية الجوانب على

  للمخاطر. العربي المرصد في المحددة للمخاطر المختلفة
 والهشاشة. المخاطر حول وموسع شامل تقرير شكل على فستكون  الثالثة، الورقة يخص فيما أما •

 لمن يمكن كما تباعًا. استكمالها عند األوراق هذه بمراجعة تعنى مصّغرة عمل مجموعة تشكيل اقترح وعليه،
  األوراق. لهذه والتطوير المراجعة بعملية والمساهمة المجموعة لهذه ينضم أن األعضاء الدول ممثلي من يشاء

 التالية: التوصيات الى االجتماع وخلص عرضه مت ما حول الدول مناقشات دارت كما

 لدعم المتعددين العالقة "لذوي  الفرعية للجنة الثاني االجتماع عن الصادرة بالتوصيات الترحيب -1

 بتاريخ "العربية المنطقة في بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق
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7/12/2022. 

لتنمية المستدامة والتعاون الدولي( العامة )إدارة ا األمانة بها قامت التي بالخطوات الترحيب -2
بالتواصل مع المؤسسات التنموية ومؤسسات التمويل الدولية لعقد اجتماع رفيع المستوى لمؤسسات 

جهود الدول العربية  ودعملبحث فرص التمويل، التمويل في األسبوع األخير من شهر يناير المقبل 
 .دامةالمتأثرة بالنزاعات في تحقيق اهداف التنمية المست

طط التنموية في رسم السياسات والخ النهج ثالثي االبعاد اإلشادة بمحتوى المشروع المتعلق بإدماج  -3
األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة التنمية المستدامة والتعاون  نوالذي يتم إعداده بالتعاون بي

يا )االسكوا( وصندوق األمم المتحدة الدولي( ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اس
 االستئماني لألمن البشري.

التأكيد على لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا( بتأمين معلومات  -4
 في المنطقة العربية. حول الهشاشةكافية حول المنهجيات المستخدمة في إعداد لتقرير 

المفاهيمي  اإلطارالترحيب بما عرضته االسكوا من تطوير تقرير شامل حول المخاطر، يتضمن  -5
 ألبداءوالمنهجيات والنتائج، بحيث تقوم اإلدارة بمراجعته مع االسكوا ثم ارساله الى أعضاء اللجنة 

ي يونيو المالحظات والمقترحات حوله، وذلك تنفيذا لتوصية اللجنة الفرعية في اجتماعها السابق ف
2022 . 

الترحيب بالخطوات التي عرضتها اإلدارة حول تطوير منصة رقمية لذوي العالقة بموضوعات  -6
التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بإشراكهم في الدول المتأثرة بالنزاعات لتوسيع قاعدة الحوار 

 بين جميع المعنيين.
موضوعات اعادة االعمار ب فيما يتعلقالتأكيد على التواصل مع المؤسسات التمويلية الدولية  -7

برنامج يهدف إلى االستثمار في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة والتحول االخضر، في 
 العربية.

التأكيد على إدماج بعض األنشطة الخاصة بدعم المؤسسات المعنية بتأمين البيانات ضمن إطار  -8
 المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول 


