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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التنمية المستدامة 

 ــــــــــ

 :الموضوععرض 
 بالمنطقة العربية: 2030تابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجنة العربية لم التاسعالجتماع اأواًل: 

 بتاريخ اجتماعها التاسع بالمنطقة العربية 2030العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  اللجنةعقدت  -
عال الصيداني المسؤولة عن ملف التنمية  /السيدةبرئاسة ، "كونفرانسالفيديو "عبر تقنية  30/6/2021
في رئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية  هداف التنمية المستدامةأ مستدامة في اللجنة الوطنية المعنية بتحقيقال

حيث ألقت سيادتها الكلمة ، (107)د.ع لمجلس االقتصادي واالجتماعي الدورية للرئاسة لاللبنانية، وذلك وفقًا 
ويت على ترأسها ألعمال االجتماع الثامن للجنة، تقدمت خاللها بالشكر لدولة الك ،االفتتاحية ألعمال االجتماع

أدت للتحول  يوالتفيروس كورونا المستجد، تداعيات للى التغيير الذى تشهده الدول العربية نتيجة إكما أشارت 
ولويات التنمية لديها، مؤكدًة على أهمية تسليط الضوء على مناطق الخلل والضعف في سياسات أفي مسارات و 

وكيل وزارة آل خليفة  يقيام الشيخ عيسى بن علذلك أعقب . ثم ادي واالجتماعي للدول العربيةالتكامل االقتص
توجه بالشكر لجامعة الدول العربية على حيث  ،بمملكة البحرين، بإلقاء كلمة ترحيبية شؤون مجلس الوزراء

ف التنمية المستدامة على رأس هداأن القيادة السياسة لمملكة البحرين تضع تنفيذ أتنظيمها لالجتماع، وأكد على 
أولويات الحكومة، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون فيما بينها للتغلب على 

المملكة األردنية الهاشمية، دولة  :دولة عربية هي 17شارك في االجتماع وقد  .تحديات تحقيق التنمية المستدامة
 كة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان،اإلمارات العربية المتحدة، ممل
دولة قطر، دولة الكويت،  سلطنة عمان، دولة فلسطين، جمهورية العراق، جمهورية الصومال الفيدرالية،

، باإلضافة إلى عدد الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية
لمركز اإلقليمي اوكذلك مشاركة  االسكوا لجنةو من المنظمات العربية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني 

 .للتمويل المستدام
جدول أعمال االجتماع عدة موضوعات هامة، من بينها: متابعة تنفيذ توصيات االجتماع الثامن بشأن  تضمن -

آلية و الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، و عربية، القضاء على الجوع في المنطقة ال
الشراكات الفاعلة و ، التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات تحقيقو ، التمويل المستدام في المنطقة العربية

حرز في تنفيذ أهداف التنمية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تم استعراض عروض حول التقدم الم
م قّدمته السيدة سينا حبوس المركز اإلقليمي للتمويل المستداتضمنت عرضًا حول التي و ، 2030المستدامة 

كما شهد  .للتنمية المستدامةبجمهورية مصر العربية مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية و المدير التنفيذي للمركز 
توصيات  ق)مرف 2021حول مخرجات المنتدى العربي للتنمية المستدامة  ضر السكوا عااالجتماع تقديم لجنة 

 .  االجتماع التاسع للجنة(
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 في المنطقة العربية": تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي ثانيًا: تقرير"
 

لتمويل مبادرة ا /مع مؤسسة فورد وبرنامج األمم المتحدة للبيئة تعاون جامعة الدول العربيةفي إطار    -
UNEP FI إلعداد دراسة أساسية ،Baseline study  حول حالة التمويل المستدام وتمويل المناخ في

تقرير بعنوان "تعزيز التمويل بإعداد  مبادرة التمويل /األمم المتحدة للبيئةقام برنامج المنطقة العربية، 
ع جامعة الدول العربية والشركاء من وذلك بالتعاون م ،المستدام والتمويل المناخي في المنطقة العربية"

 المنظمات اإلقليمية والدولية.
 ،ممارسات التمويل المستدام في المنطقة العربية( 2) .المقدمة( 1هي: ) ،قسامأ 4يحتوي التقرير على   -

دولة و المملكة األردنية الهاشمية  :وهي ،الدول العربية محل الدراسةهذه الممارسات في تضمن والذي 
المملكة و جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و ت العربية المتحدة االمارا

المملكة األردنية الهاشمية  :كل منوالذي تضمن التمويل المناخي في  ،التمويل المناخي( 3) .المغربية
التمويل المستدام في توسيع نطاق ( 4) .جمهورية مصر العربيةو جمهورية العراق و الجمهورية التونسية و 

 المنطقة العربية.
رضة األكثر ع   هو أول تحليل متعمق لممارسات التمويل المستدام في جزء من العالم التقرير يقدم   -

 ،قضايا عديدة مثل ندرة المياهالتقرير  كما يستعرضالعربية.  المنطقةوهو  ،المناخلتأثيرات تغير 
والتداعيات الخطيرة على األمن  ،والتصحر ،هور األراضيوتد ،والجفاف ،وارتفاع منسوب مياه البحر

 في المنطقة العربية. 2030 تنفيذ أهداف التنمية المستدامةلالغذائي والطاقة والمياه 
تقرير "تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في المنطقة العربية" إلى أن اعتماد ممارسات  يخلص   -

باإلضافة إلى إمكانية الحصول  ،العديد من الفوائد للمؤسسات المالية التمويل المستدام يمكن أن يوفر
على أهمية موارد التمويل  كما يؤكد أيضاً  .المناخبتغير عرضة للتأثر على التمويل للمجتمعات الم  

المستدامة لالنتقال من األنظمة االقتصادية السائدة إلى األنظمة االقتصادية المسؤولة والمرنة، كما 
لتقرير الضوء على إجراءات اإلصالح التي يتعين على هيئات حوكمة القطاع المالي أخذها في يسلط ا

 .ويقدم توصيات بشأن السياسات لمواجهة التحديات ،االعتبار من أجل توسيع نطاق التمويل المستدام
بيانات موحدة و  ،التي حدثت على مدار العقدين الماضيينذات الصلة نظرة ثاقبة للتطورات  التقرير يقدم   -

كما يتضمن  .الستراتيجيات النمو األخضر الدول العربية محل الدراسة في التقريرحول كيفية اعتماد 
التي يتم التركيز  الدولمن صانعي السياسات، باإلضافة إلى ردود أفعال الممارسين في لعدد رؤى 
 :أشار التقرير الى عدة توصيات من بينها. هذا وقد عليها

نفاذ مبادئ توجيهية للتمويل  ،مة واألطر التشريعية والتنظيميةعزيز الحوكت  بما في ذلك إصدار وا 
دماج الوعي بالنوع االجتماعي في التمويل المستدام والمناخي  .األخضر، وبناء القدرات وا 

 يادة الوعي بمزايا التمويل المستدام وتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في القطاع المالي.ز  
 .المشاريع الخضراء القابلة للتمويلطوير مجموعة من ت 
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فع الجاهزية الوطنية لتغير المناخ وتدابير اإلصالح المالية لمعالجة نقاط الضعف المؤسسية، ر  
 وفجوات التخطيط، فضاًل عن قيود القدرات الفنية والخبرة.

خالل الفترة  يرالتقر  فتح باب التشاور بشأنمبادرة التمويل ب /برنامج األمم المتحدة للبيئة كما قام   -
العربية محل  الدوللبنوك والمصارف المركزية في مع االتواصل كما تم  .6/11/2020 - 27/10

 15/12/2020في  عداد التقريرإاالنتهاء من  تمقد و  ،هذا .من خالل اتحاد المصارف العربية الدراسة
لى اللغة إتم ترجمته ي، و 20/1/2021في  اإلنجليزية وتعميمه على الدول االعضاءوتم إصداره باللغة 

 .2021 آب /في شهر أغسطس وتعميمه على الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصةالعربية 
 :ثالثا: المركز اإلقليمي للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية

والذي يعد  ،لتمويل المستداملاإلقليمي  نشاء المركزلرقابة المالية بجمهورية مصر العربية بإاقامت هيئة  -
الفجوة  لسدّ خطوة نوعية كذلك مصرفية، ويعد البمثابة آلية من آليات التمويل المستدام للقطاعات غير 

اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في مصر والشرق  لتنفيذالمالية 
في هيئة الرقابة المالية تهدف إلى الجمع بين من مبادرة طموحة  يعد المركز جزءاً كما  .األوسط وأفريقيا

جميع المعاهد التدريبية والتعليمية التي تقدم خدمات للمؤسسات المالية غير المصرفية، ضمن تفويض 
 هيئة الرقابة المالية لدعم تطوير األسواق المالية غير المصرفية.

الحالية التي قد تعيق التكامل استهداف إزالة حواجز السوق في  للمركزوتتمثل األهداف الرئيسية  -
سيعمل المركز أيًضا على تعزيز كما التدريجي لممارسات التمويل المستدام، واألدوات، ونماذج اإلدارة. 

 الدولفي منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، ال سيما في  الدول المختلفةمحو األمية المالية المستدامة في 
على  المركزالمصرفية بإمكانيات النمو والتوسع. كما سيشجع  التي تتمتع فيها المؤسسات المالية غير

 هاوأهداف 2030إعادة توجيه تدفقات رأس المال الخاص الالزمة لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة 
السبعة عشر، بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما يهدف إلى تغطية فجوات 

مثل  ،وبناء قدرات القطاع الخاص في إصدار واستخدام أدوات التمويل األخضراالستثمار في المنطقة 
السندات الخضراء والسندات االجتماعية وسندات االستدامة، إلى جانب تبني ممارسات االستثمار واإلدارة 

 المسؤولة.
كمة البيئية واالجتماعية ال سيما في مجال الحو  ،تقنياً  استشارياً  ودعماً  مستداماً  مالياً  سيوفر المركز تدريباً  -

وحوكمة الشركات، والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وغيرها من الممارسات الدولية، إلى جانب تنظيم فعاليات 
 ،قيم شراكات مع األوساط األكاديمية والخبراء والمؤسسات ذات الصلةيلزيادة الوعي. عالوة على ذلك، س

من المتوقع و تحليالت في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا. في محاولة لدفع البحوث المالية المستدامة وال
أن يستفيد المستثمرون ومديرو األصول وشركات التأمين ومجموعات االستثمار وأصحاب رؤوس األموال 

 .ومؤسسات اإلقراض والقطاع الخاص بشكل كبير من خدمات المركز
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المدير التنفيذي  ور محمود محي الدينبرئاسة الدكت للمركز رفيع المستوى مجلس استشاريوقد تم تشكيل  -
، 2030لصندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص لألمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 

قليمياً  ويضم المجلس شخصيات مسؤولة ومرموقة عالمياً  للتأكد من أن  ،من ذوي الخبرة والكفاءة ومحلياً  وا 
خدماته تتماشى مع أحدث التطورات المالية المستدامة من خالل اقتراح التوجهات االستراتيجية للمركز و 

السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز 
 .والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

 
 المقترح المطلوب:

 معروض على المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.األمر 
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_____________________________________________________ 
 sdic.dept@las.int                                www.lasportal.org

 االجتماع التاسع
 

 للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية
الدول العربية في 2030المستدامة   

 

(30/6/2021) 
 العامة األمانة مقر - كونفرانس الفيديو تقنية عبر

 (0231) ت-01(/21/06)30/09-03ج

  مرفق
 األمانة العامة

الدولي إدارة التنمية المستدامة والتعاون  
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 االجتماع التاسع
في الدول العربية 2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة   

 كونفرانس الفيديو تقنية عبر (30/6/2021 العامة األمانة مقر)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :أوالً 
 

 بجامعة الدولي والتعاون المستدامة التنمية إدارة رمدي العجيزي ندى مفوض وزير السيدة افتتحت •
 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية للجنة التاسع االجتماع أعمال العربية الدول

 وقدمت الحضور بالسادة رحبت حيث كونفرانس، الفيديو تقنية عبر العربية بالمنطقة 2030
 وأشارت ، 2020 ديسمبر في العربية للجنة الثامن لالجتماع ترأسها على الكويت لدولة الشكر

 االحترازية لإلجراءات نتيجة كونفرانس الفيديو تقنية عبر الثانية للمرة يعقد االجتماع هذا ان الى
 للجنة التاسع االجتماع رئيس لبنان لدولة الكلمة وأعطت ،19 كوفيد جائحة لتداعيات المتخذة
 المستدامة. للتنمية العربية

 الوطنية اللجنة في المستدامة التنمية ملف عن المسؤولة الصيداني عال /السيدة الجتماعا ترأس •
 وذلك اللبنانية، بالجمهورية الوزراء مجلس رئاسة في المستدامة التنمية هدافأ بتحقيق المعنية

 االفتتاحية الكلمة ألقت حيث ،(107) دورته في واالجتماعي االقتصادي المجلس لرئاسة وفقاً 
 ورحبت للجنة الثامن االجتماع ألعمال ترأسها على الكويت دولة خاللها شكرت االجتماع مالألع

 تداعيات نتيجة العربية الدول تشهده الذى التغيير الى كلمتها خالل وأشارت الحضور، بالسادة
 تسليط أهمية على وأكدت لديها، التنمية واولويات مسارات في للتحول أدت والتي 19 كوفيد

 العربية، للدول واالجتماعي االقتصادي التكامل سياسات في والضعف الخلل مناطق على الضوء
 على المستدامة التنمية أهداف تحقيق في قدما والمضي الخاص القطاع دعم ضرورة الى ودعت

 الجوع على والقضاء االمداد وسالسل المستدام التمويل مجاالت في خاصة العربي المستوى
  بها. والمتأثرة النزاعات من تعاني التي الدول في سيما ال

 
 األمانة العامة

الدولي إدارة التنمية المستدامة والتعاون  
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 البحرين، بمملكة الوزراء مجلس شؤون وزارة وكيل خليفة آل على بن عيسى الشيخ قيام ذلك تلى •
 على وأكد لالجتماع، تنظيمها على العربية الدول لجامعة الشكر خاللها قدم ترحيبية كلمة بإلقاء

 أولويات رأس على المستدامة التنمية اهداف تنفيذ تضع البحرين لمملكة السياسة القيادة ان
 على للتغلب بينها فيما التعاون وتعزيز العربية الدول جهود تضافر أهمية على وشدد الحكومة،
 لخدمة الشباب دور تطوير أهمية على كلمته في وركز المستدامة، التنمية تحقيق تحديات
 المستدامة. التنمية مجاالت في واشراكهم التطوع على الحث خالل من اوطانهم

 العربية االمارات دولة الهاشمية، األردنية المملكة) هي عربية دولة 17 االجتماع في شارك •
 السودان، جمهورية السعودية، العربية المملكة التونسية، الجمهورية البحرين، مملكة المتحدة،
 دولة قطر، دولة ين،فلسط دولة عمان، سلطنة العراق، جمهورية الفيدرالية، الصومال جمهورية
 الجمهورية المغربية، المملكة العربية، مصر جمهورية ليبيا، دولة اللبنانية، الجمهورية الكويت،
 .(اليمنية

 والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية) المتخصصة العربية المنظمات عن ممثلون شارك كما •
 للتربية العربية المنظمة ،العربي البرلمان ،ربيةالع المرأة منظمة ،العربية العمل منظمة البحري،
 العربية الهيئة ،العربية الغرف اتحاد ،للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة ،والعلوم والثقافة
 اإلدارية، للتنمية العربية المنظمة واالجتماعي، االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق ،الذرية للطاقة
 للبيئة العربية الشبكة) المدني المجتمع منظمات لمشاركة باإلضافة ،(العرب الداخلية وزراء مجلس

 جتماعيةواال االقتصادية المتحدة األمم لجنة ومشاركة ،(العربية الكشفية المنظمة رائد، – والتنمية
 اإلقليمي المركز ممثل عن فضال .للهجرة الدولية للمنظمة اإلقليمي والمكتب االسكوا، آسيا لغربي

 العامة. باألمانة الوزارية للمجاس المعنية االمانات يمسؤول شارك كما .المستدام للتمويل
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 : ثانياً 
مشروع جدول  تعاون الدوليمدير إدارة التنمية المستدامة والاستعرضت السيدة ندي العجيزي 

على إقرار جدول االعمال تم األعمال المرسل الى نقاط االتصال بالدول العربية وبعد اإليضاحات 
 التالي: النحو

 الموضوعـــات البند

 :         متابعة تنفيذ توصيات االجتماع الثامن للجنةالبند األول

 في المنطقة العربيةلقضاء على الجوع ا أولا 

ا ثان يا  الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة 

ا   آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ثالثا

ا   النزاعاتفي الدول المتأثرة بتحقيق التنمية المستدامة  رابعا

 2030فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  شراكات       البند الثاني:

 الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية                  

 البند الثالث:
في المنطقة  2030على تحقيق اهداف التنمية المستدامة  19أثار جائحة كوفيد 

 العربية

 )النسخة الرابعة(فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة   البند الرابع:

 البند الخامس:

 2030عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
 المركز اإلقليمي للتمويل المستدام -

 نبذة عن مخرجات المنتدى العربي للتنمية المستدامة -

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

 نطقة العربيةفي الم 2030المستدامة 

 ما يستجد من أعمال البند السابع:
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 للجنة الثامنمتابعة تنفيذ توصيات الجتماع  :البند األول

 

 القضاء على الجوع في المنطقة العربية: أوالً 
 :اطلعت اللجنة على -

 ،4/2/2021( بتاريخ 107( د.ع )2300قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 لقة بهذا البند،المذكرة الشارحة المتع ▪
تقارير االجتماعات األول والثاني والثالث والرابع والخامس للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في  ▪

 المنطقة العربية،
 العرض المقدم من األمانة العامة لجامعة الدول العربية،  ▪
 اخلي للجنة،، وعلى النظام الد2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪
 في نسخته األولى والثانية والثالثة. رير األسبوع العربي للتنمية المستدامةاتق ▪

 

 وبعد المداولة،

 :توصي بـــــ
 

 

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

عية للقضاء على الجوع في االقليمية والدولية التي شاركت في االجتماع الخامس للجنة الفر 

 الترحيب بنتائج االجتماع الخامس للجنة الفرعية.، و 2021يونيو  22المنطقة العربية بتاريخ 

الموافقة على استكمال مراحل التنفيذ لمبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية من خالل  .2

ربية لمتابعة تنفيذ اهداف ذوي العالقة المعنيين بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الع جميعإشراك 

 للجنة. التنمية المستدامة لعرضها على االجتماع القادم
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 العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامةالشبكة : ثانياً 

 :على اللجنة اطلعت -
 ،4/2/2021( بتاريخ 107( د.ع )2300قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 المفاهيمية حول "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"،الجديد للورقة  التصور ▪

 بناء على توصية اللجنة في اجتماعها الرابع، الذي أعدته لجنة الخبراء
 ، وعلى النظام الداخلي للجنة،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪
 في نسخته االولي والثانية والثالثة. للتنمية المستدامة رير األسبوع العربياتق ▪

 المداولة، وبعد

 بـــــ توصي
في تصميم المرحلة الثانية للبوابة  األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تثمين جهود  -1

عتبارها المنصة الرقمية ، وا"للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة" االلكترونية

 لتوسيع قاعدة الحوار حول تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والذي سيتم تفعيلها وتشغيلها خالل الربع

 إلطالق الشبكة خالل فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة.  تمهيداً  2021 األخير من عام

ية، وجمهورية مصر العربية( لقيامهم بإرسال توجيه الشكر لكل من )دولة فلسطين، الجمهورية اللبنان -2

وتحديد الجهات الوطنية ذات العالقة بالعلوم والتكنولوجيا النضمامهم الى مجلس االمناء واألمانة 

 الفنية "للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة".

لوم والتكنولوجيا لالنضمام الى عضوية تجديد الطلب من الدول االعضاء بدعوة الجهات المعنية بالع -3

 الشبكة.

توجيه الدعوة للسادة نقاط االتصال بالجهات الوطنية المعنية ذات العالقة بالعلوم والتكنولوجيا  -4

 .2021للمشاركة في اجتماع مجلس األمناء المزمع عقده خالل الربع األخير من عام 
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  ربيةالع المنطقة في المستدام التمويل آلية :ثالثا
   

 :اطلعت اللجنة على ▪
 ،4/2/2021( بتاريخ 107( د.ع )2300قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 المذكرة الشارحة لهذا البند،  ▪
العرض المقدم من األمانة العامة حول آليات التمويل المستدام في المنطقة العربية، والمناقشات التي  ▪

 تمت حولها،
 ، وعلى النظام الداخلي للجنة،2030لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  اإلطار االسترشادي العربي ▪
 في نسخته االولي والثانية والثالثة. رير األسبوع العربي للتنمية المستدامةاتق  ▪

 

 

 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ

 

رية الترحيب بعقد االجتماع األول للمجلس االستشاري للمركز اإلقليمي للتمويل المستدام بجمهو  -1

مصر العربية، وتعزيز أوجه التعاون فيما بين فريق العمل الفني للتمويل المستدام والمركز 

 اإلقليمي للتمويل المستدام في تنفيذ أنشطة التمويل المستدام بالمنطقة العربية.

توسيع عضوية المشاركة في فريق العمل الفني للتمويل المستدام في المنطقة العربية لتشمل  -2

 المعنية من الدول العربية والمنظمات اإلقليمية والدولية.المؤسسات 

الطلب من فريق العمل الفني للتمويل المستدام في المنطقة العربية إعداد خطة تنفيذية، يتم  -3

 عرضها خالل أعمال االجتماع القادم للجنة.
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 تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات  :رابعاً  
 

 عت اللجنة على:اطل ▪
 ،4/2/2021( بتاريخ 107( د.ع )2300قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 المذكرة الشارحة لهذا البند، ▪
 ، وعلى النظام الداخلي للجنة،2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪
 ولي والثانية والثالثة،تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته اال ▪
 وبعد االستماع لعرض األمانة الفنية للجنة، ▪

 
 المداولة، وبعد

 توصي بـ:

 

الدول )المملكة األردنية الهاشمية، جمهورية السودان،  توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة ممثلي -1

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

 م في مراجعة التقرير واستيفاء المالحظات.اتهاليمنية( لمجهود

بحضور ممثلي الدول العربية  2021يونيو  29الترحيب بجلسة إطالق نتائج التقرير بتاريخ  -2

والمنظمات اإلقليمية والدولية، والطلب من األمانة الفنية إعداد تصور آللية لمتابعة توصيات 

 الدول المتأثرة بالنزاعات وذوي العالقة والمنظمات اإلقليمية والدولية المعنية.التقرير، تضم ممثلي 
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 التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات تكوين :الثاني البند

 2030 المستدامة

 

 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة :)1)

 المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة :)2(

 
 اطلعت اللجنة على: -

 ،4/2/2021( بتاريخ 107( د.ع )2300قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
المذكرة الشارحة السابقة حول تكوين الشراكات الفاعلة من اجل تنفيذ أهداف التنمية  ▪

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

 للجنة،
 تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته االولي والثانية والثالثة، ▪

 

 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ

 
الترحيب بالعرض المقدم من الدكتور عماد عدلي حول الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية  -1

 .المستدامة في الدول العربية

تثمين الدور الذي تلعبه الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة وأهمية الترويج لفكرة  -2

 .إنشاء المنتديات في الدول العربية، وحثها على دعم انشاء منتدياتها الوطنية

قاط تفعيل الدور التنسيقي فيما بين المنتديات الوطنية للتنمية المستدامة التي تم إطالقها مع ن -3

 االتصال الرسمية بدولهم الموقرة.

الترحيب بالتعاون فيما بين الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة والمنتدى الليبي  -4

 .للتنمية المستدامة، وكذلك مع اإلتحاد العربي للتطوع
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قة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنط 19أثار جائحة كوفيد  :الثالثالبند 

 العربية
 

 اطلعت اللجنة على: -

 ،4/2/2021( بتاريخ 107( د.ع )2300قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪
 المذكرة الشارحة لهذا البند، ▪
 ،22/3/2021بتاريخ  21/0901/5مذكرة األمانة العامة  ▪
، وعلى النظام 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 داخلي للجنة، ال
 في نسخته االولي والثانية والثالثة، رير األسبوع العربي للتنمية المستدامةاتق ▪

 

 :توصي بـــــ
 

توجيه الشكر للدول العربية التي انضمت الى الفريق المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في  -1
طر، الجمهورية ، وهم كل من )دولة فلسطين، دولة ق19مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 

 لالنضمام لهذا الفريق. الدول العربية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية(، ودعوة
عقد اجتماع للفريق المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد  -2

 .2021خالل الربع األخير من عام  19
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 الرابعة( )النسخة المستدامة للتنمية بيالعر  األسبوع فعاليات :الرابع البند

 

 للتنمية العربي األسبوع فعاليات حول للجنة الفنية األمانة من المقدم العرض الى اللجنة استمعت -
 المستدامة.

 26/11/2019 بتاريخ قطر دولة مندوبية مذكرة -
  

 وبعد المداولة،

 :توصي بـــ
 

ل العربية لعقد النسخة الرابعة من األسبوع اإلحاطة علمًا بجهود األمانة العامة لجامعة الدو  -
 مستجدات في هذا الشأن.الالعربي للتنمية المستدامة، وموافاة اللجنة بآخر 
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 التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض :الخامس البند
 2030 المستدامة

                

 اطلعت اللجنة على: -

السيدة سينا حبوس مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة،  لعرض المقدم منا ▪
 المدير التنفيذي للمركز اإلقليمي للتمويل المستدام، حول المركز اإلقليمي للتمويل المستدام.

االسكوا، حول مخرجات المنتدى العربي  –عرض المقدم من لجنة األمم المتحدة لغربي آسيا ال ▪
 .2021مة للتنمية المستدا

 

 وبعد المداولة،
 :توصي بـــــ

 

الترحيب بالعرض المقدم من السيدة سينا حبوس مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية  .1

، حول المركز اإلقليمي للتمويل المدير التنفيذي للمركز اإلقليمي للتمويل المستدامالمستدامة، 

 لتمويل المستدام في المنطقة العربية.ل لفنياالعمل  لفريق، ودعوة المركز لالنضمام المستدام

بالتعاون والشراكة االستراتيجية القائمة مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية الترحيب  .2

مخرجات المنتدى العربي للتنمية االسكوا، وتقديم الشكر على استعراضهم ل -لغربي آسيا

 .2021المستدامة 
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عقد االجتماع التاسع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ  موعد ومكان :البند السادس

 في المنطقة العربية 2030أهداف التنمية المستدامة 

 :اطلعت اللجنة على -
 بالمنطقة العربية، 2030النظام الداخلي للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة   ▪
 ،2021موعد اجتماعات مجلس الجامعة سبتمبر  ▪
 ،2021عات المجلس االقتصادي واالجتماعي أغسطس/ سبتمبر موعد اجتما ▪

 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة،

 
 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ

 

في  2030عقد االجتماع العاشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -

، على أن يحدد تاريخه 2021بر الدول العربية، خالل النصف الثاني من شهر ديسم

 الحقا. 
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 أعمال من يستجد ما :السابع البند
  السودان جمهورية طلب على بناء التالية الموضوعات ومناقشة إدراج تم
 

 المستوي على المستدامة التنمية اهداف وتقييم لرصد وشامل واضح إطار وجود إمكانية -1
 والدولي. الوطني

 .المستدامة التنمية أهداف تحقيق على وانعكاساتها ؤسسيةالم الحكومة لياتآ دور -2
 .المستدامة التنمية أهداف تنفيذ تواجه التي الهيكلية والعوائق التحديات -3

 
  اللجنة استماع وبعد
 لمداخلة االمانة الفنية للجنة  -

 المداخلة التي قام بها ممثل جمهورية السودان -

 
 المداولة، وبعد

 

 :بـ توصى

 

الجهود التي تبذلها جمهورية  حوللة ممثلة جمهورية السودان الترحيب بمداخ .1

 .السودان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني

الترحيب بالطلب المقدم من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية لألمانة الفنية للجنة  .2

سادس عشر بشأن تقديم تصور حول بناء قدرات الدول العربية لتحقيق الهدف ال

من اهداف التنمية المستدامة الخاص بالسالم والعدل والمؤسسات القوية، وذلك 

 بالتعاون مع نقاط االتصال والشركاء من المنظمات المعنية.


