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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التنمية المستدامة 

 ــــــــــ

 :الموضوععرض 

 بالمنطقة العربية: 2030تابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجنة العربية لمالعاشر الجتماع اأواًل: 

 بتاريخ اجتماعها العاشر بالمنطقة العربية 2030العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  اللجنةعقدت  -
ة الطاهر خليفة أبو الحسن رئيس لجنة التنمي /برئاسة الدكتور، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" 16/12/2021

في دورته لمجلس االقتصادي واالجتماعي الدورية للرئاسة لوزارة التخطيط بدولة ليبيا، وذلك وفقًا  -المستدامة 
رحب فيها بالسادة الحضور، وأشار و الكلمة االفتتاحية ألعمال االجتماع، سيادته ، حيث ألقى (108)العادية 

ومن  ؛ظل تداعيات جائحة كورونا المستمرة يمستدامة فلى الجهود التي تقوم بها األمانة العامة في التنمية الإ
 ،بينها إصدار التقرير اإلقليمي الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية المتأثرة بالنزاعات

دولة  :دولة عربية هي (18)ممثلو شارك في االجتماع . هذا، وقد 2021 أيلول /طالقه في سبتمبرإالذي تم و 
، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالعربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية،  ماراتاإل

، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، جيبوتي جمهورية
للبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية ا سلطنة عمان، دولة فلسطين،

)األكاديمية  عدد من المنظمات العربية المتخصصةممثلي باإلضافة إلى  .المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية
النقل البحري، منظمة األقطار العربية الُمصّدرة للبترول، المركز العربي لدراسات و العربية للعلوم والتكنولوجيا 

منظمات كذلك ممثلي ، و ق الجافة واألراضي القاحلة، اتحاد الغرف العربية، الهيئة العربية للطاقة الذرية(المناط
عن مشاركة  ، فضالً (االسكوا)المجتمع المدني، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

 ممثلين عن الهيئات اإلعالمية.
وعات هامة، من بينها متابعة تنفيذ توصيات االجتماع التاسع بشأن: تضمن جدول أعمال االجتماع عدة موض -

آلية القضاء على الجوع في المنطقة العربية، الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، 
لشراكات الفاعلة ، االتنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات ، تحقيقالتمويل المستدام في المنطقة العربية

بند خاص حول األسبوع العربي للتنمية المستدامة،  باإلضافة إلى ،من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 ،أحدهما حول المبادرة العربية لالستدامة ؛عمال وافقت اللجنة عليهماأ في بند ما يستجد من آخرين عين و موضو 
ستعراض عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية كما تم ا .خر حول اليوم العربي لالستدامةواآل

قدمته حول ورشة العمل الخامسة لالستعراضات الوطنية الطوعية تضمنت عرضًا التي و ، 2030المستدامة 
كما شهد االجتماع كذلك تقديم نبذة عن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة المزمع عقده  .االسكوالجنة 
 توصيات االجتماع العاشر للجنة(.   :قمرف) 2022 آذار /مارسفي 
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 :""تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية قليميالتقرير اإلإطالق ثانيًا: 
دة لألمن لجنة )اإلسكوا( والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق األمم المتحمع  تعاون جامعة الدول العربيةفي إطار  -

هداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في أ تحقيق "بعنوان تم إطالق التقرير اإلقليمي  ،البشري 
السودان، جمهورية ، دول عربية، هي: المملكة األردنية الهاشمية( 8) وتناول على نحو محددالعربية" المنطقة 

جمهورية الليبيا، دولة ، يةلبنانالجمهورية الالعراق، جمهورية الصومال، جمهورية ، ةسوريالجمهورية العربية ال
 ية.اليمن

عد هي األولى من نوعها بشأن تأثير النزاعات على جهود تحقيق أجندة يشتمل هذا التقرير على تقييمات شاملة تُ  -
رمي إلى إحداث وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ويدعم هذا التقرير، الذي يتبنى نهجًا ي 2030

ليات القائمة الهادفة إلى تحقيق أهداف تحول في األمن البشري، الجهود المبذولة لتحديد وتعزيز األطر واآل
من خالل استعراض أمثلة  ، وذلكالتنمية المستدامة، وضمان أال ُتترك الفئات المستضعفة خلف ركاب التنمية

مرجعية للدول األعضاء وغيرها من الجهات الفاعلة، لتطبيق  يوفر التقرير نقطة كما .وتجارب حقيقية من الواقع
 حدث قدراً الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدفع نحو تحول يُ 

 .أكبر من السالم واالزدهار

، وتعززان بعضهما بعضًا، ويشير يؤكد التقرير أن التنمية والمساعدات اإلنسانية ترتبطان ببعضهما ارتباطًا وثيقاً  -
وأهداف التنمية المستدامة توفران إطارًا  2030تقييم الشراكات وآليات التنسيق القائمة في المنطقة إلى أن أجندة 

 ي نهجاً يدعم التنفيذ المتكامل في جميع الركائز اإلنسانية والتنموية وتلك الهادفة إلى بناء السالم. كما أن تبنّ 
ن البشري يمثل فرصة لوضع خطة عمل شاملة يمكن أن تستخدمها الحكومات واألمم المتحدة يركز على األم

والمؤسسات اإلقليمية وغيرها من الجهات ذات العالقة لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل شامل 
قاء، وسبل كسب ومكتمل، وترجمتها إلى سياسات وطنية تتوج بإحداث تحسينات ملموسة في القدرة على الب

العيش، وحفظ الكرامة اإلنسانية، كما يمثل فرصة لتبني نهج متعدد األطراف لكل سياق على حدة بما يعزز 
االتساق والتعاون بين جميع الركائز، ويستفيد من التقدم الذي تحرزه كافة الجهات المعنية على مختلف 

 .(ت اإلقليمية والدولية ذات الصلةتم تعميم التقرير على الدول العربية والمنظما)األصعدة. 

 :األسبوع العربي للتنمية المستدامة )النسخة الرابعة(: ثالثاً  
الية اإلقليمية عيعتبر األسبوع العربي للتنمية المستدامة مبادرة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية ويشكل الف -

وتكمن أهميته في كونه فرصة سنوية  ،ية المستدامةاألكبر واألهم في المنطقة العربية فيما يخص قضايا التنم
 لكل متخذي القرار واألطراف المعنيين بملفات التنمية المستدامة للتباحث حول سبل تسريع تحقيق األهداف وفقاً 

وكذلك بما يتماشى مع السياق التنموي بكل ما فيه من فرص وتحديات.  ،للواقع السياسي واالقتصادي العربي
 :ع إلىويهدف األسبو 
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إطالق وتوظيف الشراكات بين كل أصحاب المصلحة لتأسيس عدد من البرامج الجديدة الهادفة إلى  •
 التخطيط والعمل على تحقيق األهداف.

 رفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية المستدامة. •
 .2030عرض جهود الدول العربية في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة  •

مًعا لتعافي “الرابعة من األسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت شعار  عقد النسخةبجامعة الدول العربية  ستقوم  -
هذا ويأتي شعار . باستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، 15/2/2022-13، وذلك خالل الفترة ”مستدام
التنمية المستدامة  لملف التنمية وتسريع تنفيذ أهداف "19 -كوفيد"لتها جائحة استجابة لألزمة التي شكّ  األسبوع
 الرئيسية الموضوعات حول النظر وجهات وتبادل لمناقشة حوارية منصة توفيرو  في المنطقة العربية، 2030
في ظل جائحة كورونا المستمرة  األسبوع في ظروف استثنائية وستقام فعاليات .المستدامة التنميةب الصلة ذات

 .والمتطورة

ليات التي تدور حول قضايا التنمية المستدامة امن الفع اً عدد 2022العربي األسبوع  تتضمن النسخة الرابعة من -
يشارك عدد  أن المتوقع منو  .تمويل التنمية، تغير المناخ، والتكنولوجيا :ترتكز حول ثالثة محاور رئيسية هي

 والمجتمع ،والعربية واإلقليمية الدولية نظماتالمممثلي و  الحكوميين المسؤولينمن  المصلحة أصحاب من كبير
 واألوساط ،اإلعالم وسائلإلى  باإلضافة ،والشباب ،والمرأة  ،الخاص القطاعكذلك ممثلون عن و  ،المدني
 .األبحاث ومراكز ،األكاديمية

 

 المقترح المطلوب:
 األمر معروض على المجلس الموقر للتفضل باتخاذ ما يراه مناسبًا.
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 والتوصيات التقرير
 
 

      _____________________________________________________ 
 sdic.dept@las.int                                www.lasportal.org

 مرفق

 
 األمانة العامة

دامة والتعاون الدوليإدارة التنمية المست  

 العاشر االجتماع
 

 للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية
في الدول العربية 2030المستدامة   

 

(16/12/2021) 
 العامة األمانة مقر - كونفرانس الفيديو تقنية عبر

 (0399ت)-01(/21/12)30/10-03ج
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 االجتماع العاشر
في الدول العربية 2030ستدامة للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية الم  

 كونفرانس الفيديو تقنية عبر (16/12/2021 العامة األمانة )مقر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أواًل:
 بجامعــــة الــــدولي والتعــــاون  المســــتدامة التنميــــة إدارة مــــدير العجيــــزي  نــــدى مفــــوض وزيــــر الســــيدة افتتحــــت •

 المســـــــتدامة التنميـــــــة أهـــــــداف تنفيـــــــذ لمتابعـــــــة العربيـــــــة للجنـــــــة العاشـــــــر االجتمـــــــاع لأعمـــــــا العربيـــــــة الـــــــدول
 وقـــــــدمت الحضــــــور بالســــــادة رحبـــــــت حيــــــث كــــــونفرانس، الفيــــــديو تقنيـــــــة عبــــــر العربيــــــة بالمنطقــــــة 2030
 ، 2020 يونيــــــــو فــــــــي العربيــــــــة للجنــــــــة التاســــــــع لالجتمــــــــاع ترأســــــــها علــــــــى اللبنانيــــــــة للجمهوريــــــــة الشـــــــكر
 ســــالمة علــــى حرصــــا كــــونفرانس الفيــــديو تقنيــــة عبــــر الثالثــــة للمــــرة يعقــــد مــــاعاالجت هــــذا ان الــــى وأشــــارت
ــــود  متحــــورات وظهــــور  19 كوفيــــد جائحــــة تــــداعيات اســــتمرار بســــبب العربيــــة الــــدول اتصــــال ونقــــاط الوف
 المستدامة. للتنمية العربية للجنة العاشر االجتماع رئيس ليبيا لدولة الكلمة وأعطت جديدة،

 وزارة - المســــــــتدامة التنميــــــــة لجنــــــــة رئــــــــيس الحســــــــن أبــــــــو خليفــــــــة الطــــــــاهر /الــــــــدكتور االجتمــــــــاع تــــــــرأس •
ــــــك ليبيــــــا، بدولــــــة التخطــــــيط  (،109) دورتــــــه فــــــي واالجتمــــــاعي االقتصــــــادي المجلــــــس لرئاســــــة وفقــــــاً  وذل
ــــة الكلمــــة ألقــــى حيــــث ــــه خــــالل وأشــــار الحضــــور، بالســــادة فيهــــا رحــــب االجتمــــاع، ألعمــــال االفتتاحي  كلمت
 والتحــــديات الظــــروف ظــــل وفــــى المســــتدامة التنميــــة فــــي العامــــة ألمانــــةا بهــــا تقــــوم التــــي الجهــــود الــــى
 بـــــالجهود أشـــــاد كمـــــا المســـــتمرة، كورونـــــا جائحـــــة تـــــداعيات ضـــــمنها ومـــــن العربـــــي بـــــالوطن تعصـــــف التـــــى
 بتحقيـــــق الخـــــاص اإلقليمـــــي التقريـــــر إصـــــدار الـــــى اشـــــار حيـــــث الفرعيـــــة ولجانهـــــا اللجنـــــة بهـــــا تقـــــوم التـــــى
 ســـــــبتمبر فـــــــي اطالقـــــــه تـــــــم الـــــــذي بالنزاعـــــــات المتـــــــأثرة العربيـــــــة دولالـــــــ فـــــــي المســـــــتدامة التنميـــــــة أهـــــــداف
 االجتماع. ألعمال والنجاح التوفيق متمنيا المشاركين بجميع ورحب ،2021

 البحـــــــرين، مملكـــــــة المتحـــــــدة، العربيـــــــة االمـــــــارات )دولـــــــة هـــــــي عربيـــــــة دولـــــــة 18 االجتمـــــــاع فـــــــي شـــــــارك •
ـــــــــة التونســـــــــية، الجمهوريـــــــــة ـــــــــة الجمهوري ـــــــــة الجزائري ـــــــــة الشـــــــــعبية، الديمقراطي ـــــــــوتي، جمهوري  المملكـــــــــة جيب

 
 األمانة العامة

لدوليإدارة التنمية المستدامة والتعاون ا  
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 ســـــــلطنة العـــــــراق، جمهوريـــــــة الفيدراليـــــــة، الصـــــــومال جمهوريـــــــة الســـــــودان، جمهوريـــــــة الســـــــعودية، العربيـــــــة
ــــة عمــــان، ــــة فلســــطين، دول ــــة قطــــر، دول ــــة الكويــــت، دول ــــة اللبنانيــــة، الجمهوري ــــا، دول ــــة ليبي  مصــــر جمهوري
 .اليمنية( الجمهورية المغربية، المملكة العربية،

 والتكنولوجيـــــــا للعلــــــوم العربيـــــــة )األكاديميــــــة المتخصصــــــة العربيـــــــة المنظمــــــات عــــــن ممثلـــــــون  شــــــارك كمــــــا •
ـــــــل  المنـــــــاطق لدراســـــــات العربـــــــي المركـــــــز للبتـــــــرول، المصـــــــدرة العربيـــــــة األقطـــــــار منظمـــــــة البحـــــــري، والنق
ــــــــة واألراضــــــــي الجافــــــــة  (،،الذريــــــــة للطاقــــــــة العربيــــــــة الهيئــــــــة العربيــــــــة، الغــــــــرف اتحــــــــاد  اكســــــــاد، - القاحل
 )رائــــــد(، والتنميــــــة للبيئــــــة العربيــــــة الشــــــبكة مثــــــل المــــــدني المجتمــــــع منظمــــــات لــــــبع  لمشــــــاركة ضــــــافةباإل

 آســـــيا لغربـــــي واالجتماعيـــــة االقتصـــــادية المتحـــــدة األمـــــم لجنـــــة ومشـــــاركة اإلقليميـــــة، الطعـــــام بنـــــوك وشـــــبكة
 عــــــن كممثلــــــين ،TBWA وشــــــركة اإلعالمــــــي، لإلنتــــــاج ايمــــــديج شــــــركة مشــــــاركة عــــــن فضــــــال االســــــكوا،
 اإلعالمية. تالهيئا

 : ثانياً 
استعرضــــــــت الســــــــيدة نــــــــدي العجيــــــــزي مــــــــدير إدارة التنميــــــــة المســــــــتدامة والتعــــــــاون الــــــــدولي مشــــــــروع جــــــــدول 

 األعمال 

ـــــى النحـــــو  ـــــرار جـــــدول االعمـــــال عل ـــــم إق ـــــة وبعـــــد اإليضـــــاحات ت ـــــدول العربي ـــــاط االتصـــــال بال ـــــى نق المرســـــل ال
 التالي:

 الموضوعـــات البند

 تنفيذ توصيات االجتماع التاسع للجنة:         متابعة البند األول

 القضاء على الجوع في المنطقة العربية أوالً 

 الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة ثانياً 

 آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية ثالثاً 

 تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات رابعاً 

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

 2022المنتدى العربي للتنمية المستدامة  -

 الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية -

 في المنطقة العربية 2030على تحقيق أهداف التنمية المستدامة  19أثار جائحة كوفيد  البند الثالث:
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 فعاليات األسبوع العربي للتنمية المستدامة )النسخة الرابعة( البند الرابع:

 البند الخامس:
 2030عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 عرض حول ورشة العمل الخامسة لالستعراضات الوطنية الطوعية -

جتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية موعد ومكان عقد اال البند السادس:
 في المنطقة العربية 2030المستدامة 

 

 

 

 البند السابع:

 

 ما يستجد من أعمال

 

 أوال: المبادرة العربية لالستدامة -

 ثانيا: اليوم العربي لالستدامة  -
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 متابعة تنفيذ توصيات االجتماع التاسع للجنة: البند األول

 

 واًل: القضاء على الجوع في المنطقة العربيةأ
 اطلعت اللجنة على: -

 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2321قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪

تقريري االجتماع األول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في  ▪
 المنطقة العربية،

 المذكرة الشارحة المتعلقة بهذا البند، ▪

 العرض المقدم من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ▪

 العرض المقدم من مقرر اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع، ▪

 اإلطار االستراتيجي وخطة العمل )مكونات المبادرة العربية للقضاء على الجوع(، ▪

 مراحل تنفيذ المبادرة )خطة العمل(، ▪

 ، وعلى النظام الداخلي للجنة،2030ار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة اإلط ▪

 تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخه األولى والثانية والثالثة. ▪

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــــ:
لمنطقة العربية وتوجيه الشكر الترحيب بنتائج االجتماع السادس للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في ا -1

والتقدير لكل من الدول األعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات االقليمية والدولية التي شاركت 
 فيه.

 الموافقة على خطة العمل التنفيذية بعد استيفاء مالحظات الدول العربية وتضمينها ضمن خطة العمل. -2

زراعية والمركز العربي للمناطق الجافة واالراضي القاحلة )اكساد( دعوة الطلب من المنظمة العربية للتنمية ال -3
أعضاء امانة اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية للمشاركة في اجتماعات وزراء الزراعة 

للقضاء  العرب للمزيد من التنسيق حول موضوعات االمن الغذائي واالعمال المرتبطة بتنفيذ المبادرة العربية
 على الجوع والمشروعات واألنشطة المنبثقة عن هذه المبادرة.
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دعوة الدول العربية للمشاركة في الجلسة الرئيسية الخاصة بالمبادرة العربية للقضاء على الجوع خالل  -4
بجمهورية  2022فعاليات النسخة الرابعة لألسبوع العربي للتنمية المستدامة المزمع عقده في شهر فبراير 

ر العربية، وكذلك في الجلسة الخاصة بالقضاء على الجوع في المنطقة العربية خالل فعاليات المنتدى مص
 . 2022العربي للتنمية المستدامة المزمع عقده خالل شهر مارس 

 

 العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامةثانيًا: الشبكة 

 على: اللجنة اطلعت -

 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2321دي واالجتماعي رقم )قرار المجلس االقتصا ▪

التصور الجديد للورقة المفاهيمية حول "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية  ▪
 المستدامة"، الذي أعدته لجنة الخبراء بناء على توصية اللجنة في اجتماعها الرابع،

 ،10/10/2021 بتاريخ 21/27/5/2/4مذكرة األمانة العامة  ▪

تقرير وتوصيات االجتماع األول لمجلس أمناء الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية  ▪
 المستدامة.

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

 ولي والثانية والثالثة.تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخه اال ▪

 المناقشة، وبعد

 بـــــ توصي

اإلحاطة علما بتقرير وتوصيات االجتماع األول لمجلس أمناء الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من  -1
 أجل التنمية المستدامة.

دولة، ودعوة الدول العربية التي لم  12توجيه الشكر للدول العربية التي انضمت للشبكة، وعددها  -2
 تنضم لالنضمام للشبكة. 

تثمين جهود األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في بدء المرحلة التجريبية للمنصة  -3
 الرقمية "للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة".

 الترحيب بمركز االسكوا للتكنولوجيا كشريك استراتيجي في الشبكة، -4

المنصة الرقمية للشبكة خالل فعاليات النسخة الرابعة لألسبوع العربي للتنمية المستدامة في  إطالق -5
 . 2022فبراير 
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  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية ثالثا:
   

 اطلعت اللجنة على: -

 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2321قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪

 حة لهذا البند،المذكرة الشار   ▪

 الورقة المفاهيمية حول التمويل المستدام في المنطقة العربية التي أعدتها األمانة الفنية للجنة، ▪

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

 لثانية والثالثة.تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخه االولي وا  ▪

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــــ
حول "التمويل المستدام في  الترحيب بالورقة المفاهيمية التي أعدها فريق العمل الفني للتمويل المستدام -1

 المنطقة العربية" تمهيدا إلعداد خارطة طريق وخطة تنفيذية للتمويل المستدام بالمنطقة العربية.

عداد الخطة التنفيذية للتمويل المستدام التمويل المستدام في المنطقة العربية دعوة فريق العمل الفني لل -2
 وعرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.

 

 : تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات رابعاً  

 

 اطلعت اللجنة على: -

 ،2/9/2021اريخ ( بت108( د.ع )2321قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) ▪

 ،28/11/2021بتاريخ  21/39/5/2/4مذكرة األمانة العامة  ▪

 المذكرة الشارحة لهذا البند، ▪

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

 ثة،تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخه االولي والثانية والثال ▪

 وبعد االستماع لعرض األمانة الفنية للجنة، ▪
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 المناقشة، وبعد

 توصي بـ:
توجيه الشكر للسادة ممثلي الدول أعضاء اللجنة )المملكة األردنية الهاشمية، جمهورية السودان،  .1

والجمهورية اليمنية( دولة ليبيا جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية، 
إنشاء آلية فاعلة لكل ذوي العالقة لدعم تحقيق أهداف التنمية شاركتهم في ورشة العمل حول "لم

-13المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية"، والتي عقدت في الفترة من 
 ، عن طريق الفيديو كونفرانس.15/12/2021

نشاء لجنة فرعية لدعم تحقيق أهداف التنمية الترحيب بتوصيات ونتائج ورشة العمل والتي تضمنت إ .2
المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، والموافقة على الشروط المرجعية بعد 

 استيفاء مالحظات الدول المعنية عليها وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إرسالها.
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 2030 المستدامة التنمية أهداف نفيذت أجل من فاعلة شراكات تكوين :الثاني البند
 

 2022 المستدامة للتنمية العربي المنتدى :)1)

 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة :)2(

 
 اطلعت اللجنة على: -

 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2321قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) -

السابقة حول تكوين الشراكات الفاعلة من اجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  المذكرة الشارحة ▪
2030 ، 

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

 تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخه االولي والثانية والثالثة، ▪

 

 قشة،وبعد المنا

 توصي بـــــ
 

، مع 2022الترحيب بالعرض المقدم من االسكوا حول فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام  -1
التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية واالسكوا بشأن رسائل المنتدى التي 

 2022المستدامة المزمع عقده في يوليوسيتم رفعها الى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية 
 بنيويورك.

الترحيب بالعرض المقدم من الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية،  -2
والترحيب بإنشاء المنتدى الوطني للتنمية المستدامة بدولة ليبيا، ودعوة بقية الدول العربية التخاذ 

 خطوات مماثلة.

 

 



14 

 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 19أثار جائحة كوفيد  الثالث:البند 
 

 اطلعت اللجنة على: -

 ،2/9/2021( بتاريخ 108( د.ع )2321قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) -

 المذكرة الشارحة لهذا البند، ▪

 ،10/10/2021بتاريخ  21/28/5/214مذكرة األمانة العامة  ▪

وتوصيات االجتماع األول للفريق المعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مرحلة التعافي  تقرير ▪
 19من جائحة كوفيد 

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

 نية والثالثة،تقارير األسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخه االولي والثا ▪

 

 وبعد المناقشة،

 

 توصي بـــــ:
اإلحاطة علما بتقرير وتوصيات االجتماع األول للفريق المعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في  -1

 .19مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كوفيد 

دامة في توجيه الشكر للدول العربية التي انضمت الى الفريق المعني بتحقيق أهداف التنمية المست -2
دولة، ودعوة بقية الدول العربية لالنضمام لهذا  11، وعددها 19مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 

 الفريق.

" وهي 19-توجيه الشكر للدول العربية التي أرسلت تقاريرها حول "سبل التعافي من آثار جائحة كوفيد -3
الدول العربية التي لم ترسل  الجمهورية اللبنانية(، والطلب من ،كل من )دولة فلسطين، دولة قطر

تقاريرها بموافاة األمانة الفنية بها حتى يتم تضمينها في ملحق خاص باإلطار االسترشادى العربي 
 لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
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 الرابعة( )النسخة المستدامة للتنمية العربي األسبوع فعاليات الرابع: البند
 

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

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــ:
الترحيب باستضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات النسخة الرابعة من األسبوع العربي للتنمية  .1

 .2022فبراير  15-13المستدامة خالل الفترة 

عمل العربي المشترك للمشاركة الفاعلة في األسبوع العربي للتنمية دعوة الدول العربية ومؤسسات ال .2
 .2030المستدامة، وتقديم عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز التقدم حول عروض الخامس: البند
                

 لجنة على:اطلعت ال -

حول ورشة العمل الخامسة  االسكوا، –من لجنة األمم المتحدة لغربي آسيا  المقدمالعرض  ▪
 لالستعراضات الوطنية الطوعية

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــــ:

 
تقديم الشكر للجنة األمم المتحدة لغربي آسيا )االسكوا( على العرض المقدم حول نتائج ورشة العمل  .1

 ات الوطنية الطوعية.الخامسة لالستعراض

استمرار التنسيق والتعاون فيما بين جامعة الدول العربية ولجنة األمم المتحدة لغربي آسيا)االسكوا(،  .2
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، للمساهمة في دعم قدرات الدول العربية لتنفيذ 

 أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
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موعد ومكان عقد االجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية  البند السادس:
 في المنطقة العربية 2030المستدامة 

 

 
 اطلعت اللجنة على: -

 بالمنطقة العربية، 2030النظام الداخلي للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة   ▪

 ،2022جلس الجامعة مارس موعد اجتماعات م ▪

 ،2022موعد اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي يناير/ فبراير  ▪

 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة،

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــــ
 

في  2030عقد االجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -
 ، على أن يحدد تاريخه الحقا. 2022لعربية، خالل النصف الثاني من شهر يونيو الدول ا
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 أعمال من يستجد ما :السابع البند

 أوال: المبادرة العربية لالستدامة
 

 اطلعت اللجنة على المذكرة الشارحة حول المبادرة العربية لالستدامة  ▪

 ية للجنة، وعروض الشركاءوبعد استماعها إلى العرض المقدم من األمانة الفن ▪

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

 وعلى النظام الداخلي للجنة،  ▪

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــــ
الترحيب بإطالق المبادرة العربية لالستدامة وتكليف األمانة الفنية للجنة بتقديم تقرير دوري حول  .1

 2030قدم المحرز بشأنها بما يدعم الدول العربية في تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة الت
 بالمنطقة العربية.

الترحيب بإبرام مذكرة تفاهم بين األمانة العامة لجامعة الدول العربية وشبكة بنوك الطعام  .2
كاء المعنيين لدعم اإلقليمية، وتكليف األمانة الفنية للجنة باستكمال التشاور مع كافة الشر 

 المبادرة.
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 ثانيا: اليوم العربي لالستدامة
 

 اطلعت اللجنة على المذكرة الشارحة حول اليوم العربي لالستدامة، ▪

 وبعد استماعها إلى العرض المقدم من األمانة الفنية للجنة، ▪

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

 وعلى النظام الداخلي للجنة،  ▪

 

 وبعد المناقشة،

 توصي بـــــ
تكليف األمانة الفنية للجنة بعرض مقترحات على الدول األعضاء لتحديد تاريخ لليوم العربي  -

لالستدامة، بهدف التوعية بمفاهيم االستدامة، والترويح إعالميًا للمبادرات واالبتكارات واإلنجازات في 
 بية في هذا الشأن.المنطقة العر 

 

 


