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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التنمية المستدامة 

 ــــــــــ

 عرض الموضوع:
 2030لمتابعــــــة تنديــــــذ أ ــــــداة التنميــــــة الم ــــــتدامة  للجنــــــة العربيــــــةالحــــــادي عشــــــر الجتمــــــاع اأواًل: 

 بالمنطقة العربية:
اجتماعهدددددا ال دددددا    بالمنطقددددد  العربيددددد  2030لمتابعددددد  تنهيدددددت ميددددد اد التنميددددد  الم دددددت ام   العربيددددد  اللجنددددد عقددددد    -

 دددددددا م ييدددددددر  مددددددد ير   ار  التعدددددددا    /برئا ددددددد  ال دددددددهير بمقدددددددر المانددددددد  العامددددددد   23/6/2022 بتددددددداري  عشدددددددر
الددددددد  لة بددددددد  ار  التيطددددددديط  التنميددددددد  اة،تودددددددا ي  بجمه ريددددددد  مودددددددر العربيددددددد    تلددددددد    قدددددددا  للرئا ددددددد  ال  ريددددددد  

   يدددددددس ملقدددددددة  ددددددديا ت  ال لمددددددد  اة تتا يددددددد  لعمدددددددا  (110)للمجلدددددددا اة،تودددددددا    اةجتمددددددداعة  دددددددة   رتددددددد  
لجامعددددد  الددددد    العربيددددد     ريدددددا  دددددة تطددددد ير  اةجتمددددداح   ر دددددس  يهدددددا بال دددددا   ال  ددددد ر   عب دددددر عددددد  تقددددد ير 

التعددددددا   مدددددد   ا دددددد  الدددددد    العربيدددددد  بمي  دددددداتها الميتلهدددددد  لبنددددددا  منمدددددداط  يددددددر تقلي يدددددد  لدددددد عم جهدددددد   التنميدددددد  
دددددد  الشدددددد ر و ار  التنميدددددد  الم ددددددت ام   التعددددددا   الدددددد  لة بجامعدددددد  الدددددد    العربيدددددد      ريددددددا  الم ددددددت ام و  مددددددا  ج 

و يددددددتا   ،دددددد  شددددددار   ددددددة 2030تنهيددددددت ميدددددد اد التنميدددددد  الم ددددددت ام   الهاعدددددد   ددددددة  عددددددم الجهدددددد   العربيدددددد   ددددددة
  لدددددد  عربيدددددد   يددددددةا الممل دددددد  الر نيدددددد  الهاشددددددمي     لدددددد  اةمددددددارا  العربيدددددد  المت دددددد     20اةجتمدددددداح مم لدددددد  

ممل دددددددد  الب ددددددددري   الجمه ريدددددددد  الت ن ددددددددي   الجمه ريدددددددد  الج ائريدددددددد  ال يمقراطيدددددددد  الشددددددددعبي   جمه ريدددددددد  جيبدددددددد تة  
 ددددددع  ي   جمه ريدددددد  ال دددددد  ا   جمه ريدددددد  الودددددد ما  الهي راليدددددد   جمه ريدددددد  العددددددرا    ددددددلطن  الممل دددددد  العربيدددددد  ال

عمددددددا     لدددددد   ل ددددددطي     لدددددد  ،طددددددر    لدددددد  ال  يدددددد   الجمه ريدددددد  اللبنانيدددددد     لدددددد  ليبيددددددا  جمه ريدددددد  موددددددر 
 مددددددددا شددددددددار   ددددددددة  والعربيدددددددد   الممل دددددددد  الم ربيدددددددد   الجمه ريدددددددد  او دددددددد مي  الم ريتانيدددددددد   الجمه ريدددددددد  اليمنيدددددددد 

جتمددددداح مم لددددد  عددددد   مددددد  المنةمدددددا  العربيددددد  المتيووددددد    يدددددةا ال ا يميددددد  العربيددددد  للعلددددد م  الت ن ل جيدددددا اة
المنةمدددددد  العربيدددددد  للتربيدددددد   ال قا دددددد   العلدددددد م    النقدددددد  الب ددددددر   منةمدددددد  ال،طددددددار العربيدددددد  المودددددد ر  للبتددددددر   

اةتودددددا   المعل مدددددا   الهيئددددد   منةمدددد  المدددددرم  العربيددددد   ات دددددا  ال دددددرد العربيددددد   المنةمددددد  العربيددددد  لت ن ل جيدددددا 
العربيددددد  للطا،ددددد  التريددددد   البرلمدددددا  العربدددددة    دددددتل  مم لدددددة بعددددد  منةمدددددا  المجتمددددد  المددددد نة )م ددددد  الشدددددب   

    دددددد   عدددددد  المجلددددددا العربددددددة للميددددددا    لجندددددد  المددددددم المت دددددد   اة،توددددددا ي  (رائدددددد  -العربيدددددد  للبيئدددددد   التنميدددددد  
  . اةجتماعي  ل ربة آ يا )اة   ا(

 ددددددة لق دددددا  علدددددة الجددددد ح    معمدددددا  اةجتمددددداح الع يددددد  مددددد  الم  ددددد عا  الهامددددد   مددددد  بينهددددداا ات دددددم   جددددد  -
آليددددد  التم يددددد  الم دددددت ام المنطقددددد  العربيددددد   الشدددددب   العربيددددد  للعلددددد م  الت ن ل جيدددددا مددددد  مجددددد  التنميددددد  الم دددددت ام   

د 19-ئ ددددد  د   يددددد   آ دددددار جاالتنميددددد  الم دددددت ام   دددددة الددددد    المتددددد  ر  بالن اعدددددا    ت قيددددد  دددددة المنطقددددد  العربيددددد 
 ددددددة المنطقدددددد  العربيدددددد   باو ددددددا    لددددددة بندددددد  يددددددا   دددددد    2030علددددددة ت قيدددددد  ميدددددد اد التنميدددددد  الم ددددددت ام  

 ال ددددددب ح العربددددددة للتنميدددددد  الم ددددددت ام    بندددددد  يتعلدددددد  بالمبددددددا ر  العربيدددددد  ل  ددددددت ام    اليدددددد م العربددددددة ل  ددددددت ام  
ألمددددد  المنددددداية  دددددة المنطقددددد  العربيددددد   مدددددا شددددده   معمدددددا  اةجتمددددداح تقددددد يم عدددددر   ددددد   المبدددددا ر  او،ليميددددد  ل

 (و  ا ت ويا  اةجتماح ال ا   عشر للجن  مر )
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 األ بوع العربي للتنمية الم تدامة )الن خة الرابعة(: فعالياتثانيًا: 
 دددددة ن ددددديت  الرابعددددد  برعايددددد   ريمددددد  مددددد    دددددب ح العربدددددة للتنميددددد  الم دددددت ام ال  عاليدددددا مانددددد  العامددددد  مددددد  النة   -

-13يددددددددد   الهتدددددددددر   تلددددددددد     يامددددددددد  الدددددددددرئيا عبددددددددد  الهتدددددددددا  ال ي دددددددددة رئددددددددديا جمه ريددددددددد  مودددددددددر العربيددددددددد 
بجمه ريددددددددد  مودددددددددر العربيددددددددد   البنددددددددد   التيطددددددددديط  التنميددددددددد  اة،تودددددددددا ي بالتعدددددددددا   مددددددددد    ار      15/2/2022

  اةت ا  ال ر بةو المم المت     ال  لة 
م مدددددد  مبددددددد  ال دددددديط المددددددي  العددددددام للجامعدددددد  معمدددددددا  ال ددددددب ح العربددددددة   الددددددت  ا دددددددتلهم ا تددددددتي معددددددالة ال ددددددي   -

 التدددددرابط بيدددددنهم   2030م  ددددد عات   م دددددامين  مددددد  ر   اليددددد اد ال دددددبع  عشدددددر ليطددددد  التنميددددد  الم دددددت ام  
 و  ،ددددد  مشددددار معاليددددد  يددددد    لمتدددد   لدددددة م  انعقدددددا " اتيددددت شدددددعارا  لن ددددديت  الرابعدددد  بعنددددد ا  معدددددا  لتعدددداد  م دددددت ام

يدددد تة  ددددة  طددددار ر بدددد  الماندددد  العامدددد   شددددر ائها  ددددة   ددددة ن دددديت  الرابعدددد  العربددددة للتنميدددد  الم ددددت ام  ال ددددب ح
 .الت  ي  علة  ر ر  الُم ة  ، ما  بم ير  التنمي   ة المنطق  العربي 

د  19-مشددددار ال ددددي  المددددي  العددددام  لددددة م  مددددا تعر دددد  لدددد  المنطقدددد  العربيدددد  مدددد  تبعددددا    ددددار جائ دددد  د   يدددد  -
 ا دددددددتمرار ال مدددددددا  ال يا دددددددي   تددددددد  ير تلددددددد  علدددددددة م دددددددير  التنميددددددد   ي دددددددت عة  دددددددر ر   شددددددد   ا ددددددد  الجهددددددد   
ال طنيددددد   او،ليميددددد   ال  ليددددد  لم اجهددددد  يدددددت  ا  دددددار   دددددما  لت قيددددد  التنميددددد  الم دددددت ام و  مدددددا مشدددددار  لدددددة م  

ية   الت ن ل جيدددددا  م دددددا ر عمددددد  ال دددددب ح العربدددددة  دددددة ن ددددديت  الرابعددددد  تشدددددم ا تم يددددد  التنميددددد    الت يدددددر المندددددا
 تع ددددددا تلددددددد  الم ددددددا ر طبيعددددددد  الت دددددد يا  التدددددددة ت اجههددددددا جهددددددد   ت قيدددددد  التنميددددددد  الم ددددددت ام   دددددددة المنطقددددددد  

 العربي و
شدددددار   دددددة الجل ددددد  اة تتا يددددد   ددددد  مددددد  معدددددالة الددددد  ت ر  يالددددد  ال دددددعي    يدددددر  التيطددددديط  التنميددددد  اة،تودددددا ي   -

 ال ددددددي   آيددددددا   ددددددليما التنهيتيدددددد  للجندددددد  او دددددد  ا    بجمه ريدددددد  موددددددر العربيدددددد    الدددددد  ت ر  ر ة  شددددددتة الميندددددد  
  البنددددددد  الددددددد  لةم ريقيدددددددا  دددددددة  ار  التنميددددددد  الم دددددددت ام  لمنطقددددددد  الشدددددددر  ال  دددددددط  شدددددددما  والمددددددد ير او،ليمدددددددة 

  ري ددددددتيا  برجددددددر ال ددددددي    لينددددددا بان  ددددددا المن دددددد  المقدددددديم لألمددددددم المت دددددد   بجمه ريدددددد  موددددددر العربيدددددد    ال ددددددهير 
  ة مور  رئيا     اةت ا  ال ر بة 

معدددددالة ال دددددا     را  التنميددددد  الم ليددددد   البيئددددد   المددددد ار  المائيددددد   الشدددددباس  الريا ددددد   دددددب ح ال مدددددا شدددددار   دددددة  -
بجمه ريدددددد  موددددددر العربيدددددد     ددددددتل  معددددددالة ال ددددددي    يددددددر التيطدددددديط  التعددددددا   الدددددد  لة  معددددددالة ال ددددددي    يددددددر 

   التيطددددديط اة،تودددددا   بجمه ريددددد  الودددددناع   التجدددددار  مددددد  الجمه ريددددد  اليمنيددددد    معدددددالة ال دددددي    يدددددر الماليددددد
مددددددد  البع دددددددا  ال بل ما دددددددي  المعتمددددددد   لددددددد   جامعددددددد  الددددددد     الددددددد    العربيددددددد   عددددددد     عددددددد مم لددددددد  ال ددددددد  ا     

   لددددددة   باو ددددددا    لددددددة عدددددد    بيددددددر مدددددد  الشيودددددديا  ال  ليدددددد   العربيدددددد   الموددددددري  ر يعدددددد  الم ددددددت  العربيدددددد 
 اةت دددددددددا  المتيووددددددددد   البنددددددددد  الددددددددد  لة مدددددددددم المت ددددددددد   المنةمدددددددددا  العربيددددددددد     ددددددددداة  ال مشدددددددددار   جاندددددددددس

 عدددددد   مدددددد      ليدددددد   مم لددددددي  عدددددد  المجتمدددددد  المدددددد نة  القطدددددداح اليددددددا ال،ليميدددددد    اومنةمددددددا  ال  ال ر بددددددة  
 ال ا يميي  العرس  ال  ليي و

( 150( مشددددددار ا   ن دددددد  )1300(  عاليدددددد  ب  دددددد ر ن دددددد  )20اشددددددتم  ال ددددددب ح  ددددددة ن دددددديت  الرابعدددددد  علددددددة ) -
دددد   جل ددددا  ال ددددب ح لهددددتا العددددام علددددة    دددد  م ددددا ر رئي ددددي   يددددةا تم يدددد  التنميدددد   الت يددددر  مت دددد  ا و  ،دددد  ر  

طدددددار متابعددددد   الق دددددايا التدددددة تهدددددم المنطقددددد  العربيددددد   دددددة المنددددداية  الت ن ل جيددددداو  مدددددا تنا لددددد  الجل دددددا   ا ددددد  
  و2030تنهيت يط  التنمي  الم ت ام  
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 :جل ة حوارية على النحو التالي 11تم تنظيم  -
 وعربي  ملهم   ة مجا  التنمي  الم ت ام تجارس شبابي   و1
 الم ت ام و التنمي  مي اد  ة المول   مو اس  شرا  و2
 و  ر الت    الر،مة  الت ا  اةوطناعة  ة ت قي  مي اد التنمي  الم ت ام  و3
 والتجرب  الموري  ال   م  م  مج  التنمي  الم ت ام ا و4
 و ر  ج ي   للم تقب  و5
 وت قي  اة ت ام   ر المي  ا  التم يلي   ة  و6
 و عم ت قي  مي اد التنمي  الم ت ام   ة ال    المت  ر  بالن اعا  بالمنطق  العربي  و7
 وتقييم ال ر  المي  ا  ال اعم  و8
 و ةائد  معايير اوع م التنم   و9

 و  ر المجتم  الم نة  ة تر ي  المر ن  و10
 و المناية  ر الشباس  المبا را  المجتمعي   ة التو   لةاير  الت ير  و11

 كما شهدت فعاليات األ بوع إطالق العديد من التقارير والمبادرات، و ي: -
 جمه ري  مور العربي دوتقرير دتم ي  التنمي  الم ت ام   ة  ط    •
المنوددددد  الر،ميددددد   د   تهددددد دالشدددددب   العربيددددد  للعلددددد م  الت ن ل جيدددددا مددددد  مجددددد  التنميددددد  الم دددددت ام د طددددد     •

ميدددددد اد التنميدددددد  الم ددددددت ام  عدددددد  طريدددددد   ت قيدددددد شددددددب    لددددددة  عددددددم مر ندددددد   ،دددددد ر  الدددددد    العربيدددددد  علددددددة لل
 الت    الر،مةوتعةيم   ر العل م  الت ن ل جيا   

د  مددددا  ر ددددت  يددددت  الجائ دددد  19-   تلدددد   ددددة معقدددداس جائ دددد  د   يدددد المبددددا ر  العربيدددد  ل  ددددت ام  طدددد     •
م ددددددت ام  بالدددددد    العربيدددددد    تلدددددد   ددددددمانا  لت قيدددددد  مدددددد  العمدددددد  علددددددة ت ددددددري  ت قيدددددد  ميدددددد اد التنميدددددد  ال

المر نددددد  التدددددة بدددددر   ميميتهدددددا  دددددة م اجهددددد  ال مدددددا  يددددد   العدددددامي  الما ددددديي و يدددددتا   تم ددددد  المبدددددا ر  
العربيددددد  ل  دددددت ام  نهجدددددا  ج يددددد ا  لجامعددددد  الددددد    العربيددددد   شدددددر ائها  دددددة م ددددداع   الددددد    العربيددددد  لت قيددددد  

  التعا ة م  آ ار الجائ  و مي اد التنمي  الم ت ام  بش   م رح 
التنميدددد   للهدددد د ال ددددانة مدددد  ميدددد ادم دددد ر م ا ددددة  د   يددددةالمبددددا ر  العربيدددد  للق ددددا  علددددة الجدددد حد طدددد    •

تبندددددددد  الجامعدددددددد   لددددددددتل مددددددددي ر  علددددددددة المجتمعددددددددا  العربيدددددددد    اجتماعيدددددددد  بعددددددددا م لدددددددد     2030 الم ددددددددت ام 
المبدددددا ر  العربيددددد   ونشدددددا       دددددااللق دددددا  علدددددة الجددددد ح بالمنطقددددد  العربيددددد اة دددددتراتيجة طددددداراو العربيددددد 

 ال ا ي بي      المنطق و بالتباي  للق ا  علة الج ح  م  او،رار
د   تلدددد    را ددددا  مدددد  الجامعدددد  العربيدددد  م  التعددددا ة التعددددا ة الشددددام وو الر ددددا   جدددد    ال يددددا تنةدددديم دمنتدددد     •

جدددددد   لددددددة منةدددددد ر ة يقتوددددددر مبدددددد ا  علددددددة م ا  دددددد  المددددددر  م  الددددددتيل  مدددددد  الهيددددددر ا   م  ينددددددا  ب ا
م  ددددد  عددددد  الوددددد    الر دددددا  يشدددددم   ر  المدددددر  ،بددددد   وددددد ل   ال هددددداة علدددددة الوددددد   العقليددددد   النه دددددي  

  ر   ج     يا  اون ا  بش   عامو
المبدددددا ر  او،ليميددددد  د  دالتن دددددي  بدددددي  اتها،يدددددا  المندددددا   دددددة منتودددددد الطريددددد د  ددددد    ددددد ار تةمائددددد تنةددددديم  •

 ددددددتعرا  ة طدددددد   مشدددددا را  منهجيددددد  بدددددي  مودددددد اس المودددددل   المتعددددد  ي  د  بهددددد د لترابطدددددا  المندددددا 
مجندددددد   التنميدددددد  الم ددددددت ام  ) المعنيدددددد  بالبيئدددددد   ت يددددددر المنددددددا  ال   دددددد  المميدددددد  منتوددددددد المدددددد   ل تها،ددددددا 

 دددددة التنهيدددددت    ددددد    ما  ،ُددددد  دددددة  للمُ   اتها،يددددد  بددددداريا بشددددد   ت يدددددر المندددددا    طدددددار  دددددن ا (   تلددددد  2030
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 طدددددد    ل دددددددل  مدددددد  المشددددددا را  لتطدددددد ير مبددددددا ر   ،ليميدددددد  لترابطدددددددا     بهدددددد دو   ددددددتل جددددددرا ا  شددددددامل 
للت جهدددددا   يددددد د المندددددا  مددددد  ميددددد اد التنميددددد  الم دددددت ام   دددددة المنطقددددد  العربيددددد    التدددددة تت دددددم   ودددددها  

الرئي دددددي    م دددددا ر اوطدددددار اة دددددتراتيجة   يطددددد  العمددددد  التنهيتيددددد   الع يددددد  مددددد  المشددددداري  او،ليميددددد  التدددددة 
،مددددد  المندددددا  ال دددددابع   العشدددددري   يددددد  ترابطدددددا  يددددد د المندددددا   التدددددة  ددددديتم  ط ،هدددددا ر ددددد  تيددددد م   ر م  

 (وCOP27 ة شرم الشي  )
 :"العربية مصرجمهورية التنمية الم تدامة في  تمويل"ثالثًا: تقرير 

  4/2/2021( بتدددددددداري  107(  وح )2300باوشددددددددار  الددددددددة ،ددددددددرار المجلددددددددا اة،توددددددددا    اةجتمدددددددداعة ر،ددددددددم ) -
 الددددددت  ت ددددددم   ددددددة  قرتدددددد  ال انيدددددد  التر يددددددس بتعددددددا   الماندددددد  العامدددددد  للجامعدددددد  مدددددد    ار  التيطدددددديط  التنميدددددد  

 شدددددددراد  اة،توددددددا ي  بجمه ريددددددد  مودددددددر العربيددددددد   وعددددددد ا  تقريدددددددر تم يدددددد  التنميددددددد  الم دددددددت ام  الددددددد طنة ت ددددددد 
لدددددددة يدددددددتم  2030المبعددددددد س اليدددددددا  لألمدددددددم المت ددددددد   لتم يددددددد  يطددددددد   للتنميددددددد  الم دددددددت ام    تلددددددد   نمددددددد ت  م  

تطبيقدددد   ددددة الدددد    العربيدددد  الرا بدددد   ددددة  عدددد ا  تقددددارير تم يدددد  للتنميدددد  الم ددددت ام  علددددة الم ددددت   الدددد طنة   قدددد  
 عاليدددددا  الن دددددي  الرابعددددد   يددددد   دالعربيددددد  مودددددرجمه ريددددد  تقريدددددر دتم يددددد  التنميددددد  الم دددددت ام   دددددة تدددددم  طددددد   

مدددد  ال ددددب ح العربددددة للتنميدددد  الم ددددت ام    يعدددد  يددددتا التقريددددر ال   مدددد  ن عدددد  عالميددددا  علددددة الم ددددت   الدددد طنة  
 يوددددد ر م دددددتن ا   لدددددة نهدددددا المنهجيددددد  التدددددة يوددددد ر بهدددددا تقريدددددر تم يددددد  التنميددددد  العدددددالمة الودددددا ر عددددد  المدددددم 

القدددددد را  ال طنيدددددد   ت ددددددري  التيطدددددديط لأليدددددد اد المت دددددد     يددددددس تددددددم ا ددددددتعرا  ملددددددد التم يدددددد   تشدددددداب   مدددددد  
 ت قيقهددددددا  مدددددد   لقددددددا  ال دددددد   علددددددة الهددددددر   الت دددددد يا  التددددددة يهر ددددددها  دددددديا  التعددددددا ة مدددددد  م مدددددد  جائ دددددد  

 دعلة يتا الملدو19-د   ي 
المددددددد ير  -( با  دددددددا   يبيدددددددرا  ت ددددددد   شدددددددراد الددددددد  ت ر م مددددددد   م دددددددة الددددددد ي  18شدددددددار   دددددددة  عددددددد ا  التقريدددددددر ) -

لدددددددد  لة   المبعدددددددد س اليددددددددا  لألمددددددددم المت دددددددد   المعنددددددددة بتم يدددددددد  مجندددددددد   التنميدددددددد  التنهيددددددددت  لوددددددددن    النقدددددددد  ا
 الهقدددددر (  وددددد  ض مددددد   دددددمنها مدددددا يتعلددددد  بددددددا ، دددددايا13و  ي تددددد   التقريدددددر علدددددة )2030الم دددددت ام  لعدددددام    

  ال مايدددددددددد   ال ل يددددددددددا  المي انيدددددددددد  توددددددددددميم  الدددددددددد طنة التم يدددددددددد   طددددددددددار  نةددددددددددم البيانددددددددددا   الم ددددددددددا ا   عدددددددددد م
 التنميددددددددد  ميددددددددد اد  تم يددددددددد  مودددددددددر  دددددددددة  ي  الددددددددد      ار اةجتماعيددددددددد     ر ،طددددددددداح العمدددددددددا   ،طددددددددداح المدددددددددا   

 وال  لة اونمائة التعا      ر الم ليا   الم ت ام  للتنمي   م ر  التجار   الم ت ام 
  دددددداح  ددددددة ُمعدددددد   يددددددتا التقريددددددر بددددددنه  تشددددددار ة جمدددددد   ا دددددد  الطددددددراد المعنيدددددد  م ليددددددا     ليددددددا  لتشدددددديي  ال -

العربيدددد    تددددم ا،تددددرا   لدددد   تدددد عم ال يا ددددا  اونمائيدددد  التددددة ر ددددمتها ال  لدددد  الموددددري    بمددددا  موددددرجمه ريدددد  
 و2030يت   م  مجن تها ال طني  التة    تها ريي  مور 

ودددددد ر التقريددددددر بالن ددددددي  اونجلي يدددددد     ددددددي    متدددددد  را  بالل دددددد  العربيدددددد   دددددد ر اةنتهددددددا  مدددددد  معمددددددا  الترجمدددددد   -
 ال الةو ي   العام

 )رابط ت مي  التقريرا
www.leagueofarabstates.net/ar/infocus/Documents/Financing Sustainable Development in Egypt v3.pdf 

 
 المقترح المطلوب:

 المر معر   علة المجلا الم ،ر للته   باتيات ما يرا  منا با و

http://www.leagueofarabstates.net/ar/infocus/Documents/Financing%20Sustainable%20Development%20in%20Egypt%20v3.pdf
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