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 مذكرة شارحة
 بشأن

 التنمية المستدامة 

 ــــــــــ

 :الموضوععرض 

 بالمنطقة العربية: 2030تابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للجنة العربية لمالثامن الجتماع اأواًل: 
 بتاريخ اجتماعها الثامن بالمنطقة العربية 2030لجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة العقدت  -

جلس األمين العام المساعد للم-أحمد جاعد العنزي  /السيدبرئاسة ، "فيديو كونفرانس"عبر تقنية  9/12/2020
األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، وذلك  –األعلى واستشراف المستقبل باإلنابة 

أكد فيها والكلمة االفتتاحية سيادته لقى أ، حيث (106)وفقًا لرئاسة المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 
وتأثيرها على  (19-)كوفيدجائحة  الناجمة عن تفشي همية تضافر الجهود العربية للتغلب على التحدياتأعلى 

المملكة األردنية الهاشمية، دولة )دولة عربية هي  16وقد شارك في االجتماع  .تحقيق اهداف التنمية المستدامة
العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان،  اإلمارات

دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا،  ورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين،جمه
عدد من المنظمات العربية  باإلضافة إلى ،(جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية

ة الشباب العربي للتنمية مشاركة منصكذلك المتخصصة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني و
 المستدامة.

اشتمل جدول أعمال االجتماع على عدة موضوعات هامة، من بينها: متابعة تنفيذ توصيات االجتماع السابع  -
بشأن: القضاء على الجوع في المنطقة العربية، الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، 

، الشراكات التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات ، تحقيقي المنطقة العربيةآلية التمويل المستدام ف
الفاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تم استعراض عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف 

دامة قّدمه السيد مدير وتضمنت عرضًا حول المرصد اإلعالمي العربي للتنمية المست 2030التنمية المستدامة 
جهود الجمعيات حول تقرير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بجامعة الدول العربية، كما تضمنت عرضًا ل

، باإلضافة لمداخلة األمانة الفنية هداف التنمية المستدامةأالكشفية العربية في مواجهة جائحة كورونا لتحقيق 
توصيات االجتماع الثامن  ق)مرف .ف التنمية المستدامة والتغير المناخيمرفق أهدالّلجنة حول آخر مستجدات 

   .للجنة(
 موذج أولي":جمهورية مصر العربية كن"الدول العربية ثانيًا: تقرير تمويل التنمية المستدامة في 

ه الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، خاصًة فيما يتعلق بتحديات تمويل التنمية ومصادر  الواقعفي ظل  -
وأولوياته، ارتأت األمانة العامة أهمية استثمار العالقات الجيدة التي أسستها مع شركاء التنمية بالمنطقة العربية، 
حيث قامت بعقد عدة اجتماعات تشاورية عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع كل من مبعوث األمم المتحدة الخاص 
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، DESA ،ESCWAت األمم المتحدة من ضمنها للتنمية المستدامة، وعدد من منظما 2030بتمويل خطة 
UNCTAD يباإلضافة إلى "مؤسسة فورد" كجهة تمويلية، وقد خلصت هذه االجتماعات إلى ما يل: 

: تهددددف "19 كوفيدددد مدددا بعدددد جائحدددةتمويدددل التنميدددة فدددي الددددول العربيدددة إعدددداد مشدددروع دراسدددة حدددول "مسدددتقبل  .1
يجداد حلدول عمليدة الدراسة إلى دعم الدول العربية في تحديد عقبدات  تمويدل التنميدة التدي تواجههدا كدل دولدة واح

 واقعية لتخطي تلك التحديات واالستفادة من الفرص المتاحة.
: وكمرحلة أولى سيتم إجراء مشروع الدراسة على جمهوريدة مصدر العربيدة، (pilotتبدأ الدراسة بنموذج دولة ) .2

فددي الدددول العربيددة األخددرع، ويتوقددع أن تكددون الفتددرة وبعددد االنتهدداء مددن المرحلددة األولددى سدديتم إجددراء الدراسددة 
 أشهر. 5 -4الزمنية إلنجاز المشروع في كل دولة ما بين 

 : يتألف فريق العمل من .3
، والدذي سديقوم باإلشدراف علدى للتنميدة المسدتدامة 2030لتمويدل خطدة المبعوث الخاص لألمم المتحدة  

 المشروع في كل دولة.
تصددداد والتمويدددل والماليدددة العامدددة والتنميدددة، مختصدددين بتطدددوير التقريدددر خبدددراء محليدددين فدددي مجددداالت االق 

التشخيصي لكل دولدة، وذلدك لتعزيدز بنداء الكدوادر المحليدة بحيدث يمكدن االسدتعانة بدالفريق نفسده مسدتقباًل 
لتحديث التقرير واستدامة عمليدة إنتاجده، وسديتم التوافدق علدى أسدماء الخبدراء بدين المشدرف علدى المشدروع 

 المعنية.  والدولة
مركددز "سددينرجيز" للدراسددات الدوليددة واالسددتراتيجية )والددذي سددبق وأن اسددتعانت بدده اللجنددة العربيددة للتنميددة  

المسددتدامة فددي تحددديث اإلطددار االسترشددادي العربددي لدددعم تنفيددذ خطددة التنميددة المسددتدامة( والمعنددي بدد دارة 
 المشروع وتقديم الدعم البحثي واللوجستي واإلداري.

 :شروعمراحل الم .4
التشخيصددي " Financing for Development تطددوير "تقريددر تمويددل التنميددة: المرحلددة التشخيصددية •

يتبددع التقريددر مجدداالت العمددل السددبعة لخطددة عمددل أديددس أبابددا ًا لكددل دولددة، و ومحليدد اً وطنيدد ليصددبت تقريددراً 
لخداص لألمدم المتحددة ، وذلك بالتشاور مع المبعدوث االصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية

 للتنمية المستدامة. 2030الخاص بخطة 
مناقشددات مددع الشددركاء المحليددين فددي القطاعددات الماليددة والنقديددة : مرحلددة التشدداور مددع المؤسسددات المعنيددة •

الخدداص لألمددم المتحدددة وفريددق عمددل المشددروع  المبعددوثبددين ، وسدديتم إقامددة حددوار )ور  عمددل( والبنكيددة
فددي كددل دولددة، وتهدددف االجتماعددات إلددى عددرض التقريددر التشخيصددي والنقديددة  وممثلددي القطاعددات الماليددة

بدددداء الدددرأي وتوضدددديت  علدددى ممثلدددي المؤسسدددات المعنيددددة بالتمويدددل والماليدددة العامددددة لكدددل دولدددة للنقددددا  واح
 األولويات بالنظر للسياق الخاص بكل دولة.

ولويددات لكددل األحديددد تلاسددتراتيجية و تطددوير توصدديات سياسددية وحلددول مخصصددة : مرحلددة وضددع الحلددول •
 .يتم تطويرها باستخدام فريق من الخبراء العمليين، وسدولة
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 مخرجات المشروع: .5
إصدار تقرير "تمويدل التنميدة المسدتدامة الدوطني"، وهدو عبدارة عدن تقريدر تشخيصدي وطندي معندي بحالدة  •

إلددى توصدديات تمويددل التنميددة المسددتدامة فددي كددل دولددة مددن الدددول التددي وقعددت الدراسددة عليهددا، باإلضددافة 
وحلول سياسية واضدحة المعدالم ويدتم وضدعها بالتشدارك مدع الشدركاء المحليدين لضدمان التطبيدق العملدي، 

 وسيتم تحديث تقارير تمويل التنمية المستدامة الوطنية بشكل دوري.
إصددار تقريددر عربدي عددن حالدة تمويددل التنميدة فددي الدددول العربيدة، بعددد االنتهداء مددن إعدداد تقددارير تمويددل  •

تنمية المسدتدامة الوطنيدة لعددة دول، وستشدكل تلدك التقدارير عيندة تمثيليدة للددول العربيدة بمختلدف أندواع ال
اقتصاداتها ومجتمعاتها، بحيث تكون هذه التقدارير الوطنيدة قاعددة أسداس لتقريدر عربدي شدامل عدن حالدة 

 تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية.
 يل المستدام، بناًء على مخرجات التقارير الوطنية والتقرير العربي الموحد.إنشاء آلية إقليمية عربية للتمو  •

 
 فعاليات النسخة الرابعة لألسبوع العربي للتنمية المستدامة:ثالثا: 

الخطوات التحضيرية والتمهيدية لعقد فعاليات  )إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي(اتخذت األمانة العامة  -
" بدولة 2020دبي  -من األسبوع العربي للتنمية المستدامة على هام  اعمال معرض "اكسبو النسخة الرابعة 

 اإلمارات العربية المتحدة.
هذه النسخة من إكسبو الدولي لمدة " قرارًا بتأجيل 2020دبي  –أصدرت اللجنة العليا لفعاليات معرض "اكسبو  -

أن وافقت الدول األعضاء في المكتب بعد  2022مارس  31أكتوبر إلى  1الفترة من بحيث يقام خالل  عام
، ويأتي هذا ضمن اإلجراءات 19مقترح التأجيل، نظرا آلثار جائحة كوفيد  الدولي للمعارض بأغلبية الثلثين على

 االحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومات الدول.
على  2021مية المستدامة نهايات عام هذا ومن المزمع أن تعقد فعاليات النسخة الرابعة لألسبوع العربي للتن -

 ".2021دبي  -هام  فعاليات "اكسبو 
  

 
 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

 الثامن االجتماع
 

 للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية
في الدول العربية 2030المستدامة   

 

(9/12/2020) 
 العامة األمانة مقر - كونفرانس الفيديو قنيةت عبر

 (0367) ت -01(/20/12) 30/08-03 ج

 
 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

 مرفق
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 االجتماع الثامن
في الدول العربية 2030للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة   

 (9/12/2020 العامة األمانة مقر)
 كونفرانس الفيديو تقنية عبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أوالً 
 

 الدددددددولي والتعدددددداون المسددددددتدامة التنميددددددة إدارة مدددددددير العجيددددددزي ندددددددع مفددددددوض وزيددددددر السدددددديدة حددددددتافتت •
 التنميددددددة أهددددددداف تنفيددددددذ لمتابعددددددة العربيددددددة للجنددددددة الثددددددامن االجتمدددددداع أعمددددددال العربيددددددة الدددددددول بجامعددددددة

 بالسددددددددادة رحبددددددددت حيددددددددث كددددددددونفرانس، الفيددددددددديو تقنيددددددددة عبددددددددر العربيددددددددة بالمنطقددددددددة 2030 المسددددددددتدامة
 للمجلدددددددس المسددددددداعد العدددددددام األمددددددين- العندددددددزي جاعدددددددد أحمدددددددد /السدددددديد جتمددددددداعاال وتدددددددرأس الحضددددددور،

 والتنميدددددددة للتخطددددددديط األعلدددددددى للمجلدددددددس العامدددددددة األماندددددددة – باإلنابدددددددة المسدددددددتقبل واستشدددددددراف األعلدددددددى
 حيدددددث ،(106) دورتدددده فددددي واالجتمدددداعي االقتصددددادي المجلدددددس لرئاسددددة وفقدددداً  وذلددددك الكويددددت، بدولددددة
 اهدددددداف تحقيدددددق فدددددي قددددددما المضدددددي اهميدددددة الددددى مشددددديرا مددددداعاالجت ألعمدددددال االفتتاحيدددددة الكلمدددددة القددددى

 للتغلدددددب العربيدددددة الجهدددددود تضدددددافر اهميدددددة علدددددى والتأكيدددددد العربدددددي المسدددددتوع علدددددى المسدددددتدامة التنميدددددة
 تحقيدددددق علدددددى وتأثيرهدددددا كوروندددددا جائحدددددة انتشدددددار ظدددددل فدددددي خاصدددددة نواجههدددددا التدددددي التحدددددديات علدددددى

 لشدددددؤون الدددددوزير مسددددداعد الشامسدددددي دمحمددددد سدددددلطان /سدددددعادة ألقدددددى كمدددددا .المسدددددتدامة التنميدددددة اهدددددداف
 التنميددددددة اهددددددداف تنفيددددددذ فددددددي المتحدددددددة العربيددددددة االمددددددارات دولددددددة جهددددددود عددددددن كلمددددددة الدوليددددددة التنميددددددة

 األردنيدددددددددة المملكدددددددددة) هدددددددددي عربيدددددددددة دولدددددددددة 16 االجتمددددددددداع فدددددددددي شدددددددددارك وقدددددددددد ،2030 المسدددددددددتدامة
 المملكدددددددة ة،التونسدددددددي الجمهوريدددددددة البحدددددددرين، مملكدددددددة المتحددددددددة، العربيدددددددة االمدددددددارات دولدددددددة الهاشدددددددمية،

 دولدددددة فلسدددددطين، دولدددددة عمدددددان، سدددددلطنة العدددددراق، جمهوريدددددة السدددددودان، جمهوريدددددة السدددددعودية، العربيدددددة
 المملكدددددددة العربيدددددددة، مصدددددددر جمهوريدددددددة ليبيدددددددا، دولدددددددة اللبنانيدددددددة، الجمهوريدددددددة الكويدددددددت، دولدددددددة قطدددددددر،

 .(اليمنية الجمهورية المغربية،
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 للعلددددددددددوم العربيددددددددددة يددددددددددةاألكاديم) المتخصصددددددددددة العربيددددددددددة المنظمددددددددددات عددددددددددن ممثلددددددددددون شددددددددددارك كمددددددددددا •
 الطبيعيددددددة والكددددددوارث الددددددزالزل أخطددددددار مددددددن للوقايددددددة العربددددددي المركددددددز البحددددددري، والنقددددددل والتكنولوجيددددددا

 العلمددددددي البحددددددث مجددددددالس اتحدددددداد األحمددددددر، والصددددددليب األحمددددددر للهددددددالل العربيددددددة المنظمددددددة األخددددددرع،
 المجتمددددددع منظمددددددات مشدددددداركة عددددددن فضددددددال (الزراعددددددي واإلنمدددددداء لالسددددددتثمار العربيددددددة الهيئددددددة العربيددددددة،
 لمشددددداركة باإلضدددددافة (العربيدددددة الكشدددددفية المنظمدددددة رائدددددد، – والتنميدددددة للبيئدددددة العربيدددددة الشدددددبكة) المددددددني
 .للهجرة الدولية للمنظمة اإلقليمي المكتب ومشاركة .المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة
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 : ثانياً 
 :لنحو التالياستعرضت السيدة مديرة االدارة مشروع جدول األعمال وتم إقراره على ا

 

 الموضوعـــات البند

 للجنة السابع االجتماع توصيات تنفيذ متابعة :األول البند

      العربية المنطقة في الجوع على القضاء أولا 

ا   المستدامة التنمية اجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية الشبكة ثانيا

ا   العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية ثالثا

ا ر ابعا  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية تحقيق 

ا   خامسا

 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات

 العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة .1
 المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة .2
 الدول في الطوعية الوطنية تعراضاتاالس حول االقليمية االجتماعات  .3

 العربية

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

 العربية

 البند الثالث:

 2030عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
 "SDG Climate Facility"مرفق أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي  -

"تقرير حول جهود الجمعيات الكشفية العربية في مواجهة جائحة كورونا لتحقيق اهداف  -
 التنمية المستدامة" )المنظمة الكشفية العربية(

 المرصد اإلعالمي العربي للتنمية المستدامة -

 التنمية دافأه تنفيذ لمتابعة العربية للجنة التاسع االجتماع عقد ومكان موعد البند الرابع:

 العربية المنطقة في 2030 المستدامة

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

 
 القضاء على الجوع في المنطقة العربية: أوالً 

 

 :اطلعت اللجنة على -
 ،6/2/2020بتاريخ  (105)ع .د( 2274)قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ▪
تقارير االجتماعات األول والثاني والثالث والرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة  ▪

 العربية،
 المذكرة الشارحة المتعلقة بهذا البند، ▪
العرض المقدم من مقرر اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع، حول اإلطار االستراتيجي وخطة  ▪

 ،(مكونات المبادرة العربية للقضاء على الجوع)العمل 
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة، 
 وبعد المداولة،

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

ولية التي شاركت في االجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء والمنظمات االقليمية والد
 .2020على الجوع في المنطقة العربية خالل شهر ديسمبر 

 الترحيب بنتائج االجتماع الرابع للجنة الفرعية. .2
أخذ العلم باإلطار االستراتيجي )أحد مكونات المبادرة العربية للقضاء على الجوع(،  .3

موافاة نقاط اتصال الدول العربية المعنيين بالتنمية المستدامة، والطلب من األمانة العامة 
ديسمبر  24باإلطار إلبداء الرأي والمالحظات في هذا الشأن في موعد أقصاه يوم 

2020 . 
الطلب من األمانة الفنية للجنة الفرعية البدء في وضع مالمت الخطة التنفيذية لإلطار  .4

 ادم للجنة.االستراتيجي وعرضها على االجتماع الق
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 العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامةالشبكة : ثانياً 

 
 :اطلعت اللجنة على -

 ،6/2/2020بتاريخ ( 105)ع .د( 2274)قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ▪
 المذكرة الشارحة المتعلقة بهذا البند، ▪
ية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الشبكة العرب"التصور الجديد للورقة المفاهيمية حول  ▪

 ، الذي أعدته لجنة الخبراء بناء على توصية اللجنة في اجتماعها الرابع،"المستدامة
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة،
 

 المداولة، وبعد
 بـــــ توصي

 
 األولى المرحلة تصميم من لالنتهاء البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية يةاألكاديم جهود تثمين  .1

 تفعيلها سيتم والذي "المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية للشبكة" االلكترونية للبوابة
 .2020 ديسمبر شهر خالل وتشغيلها

 وتحديد ب رسال لقيامهما السودان، وجمهورية الهاشمية، األردنية المملكة من لكل الشكر توجيه .2
 الفنية واألمانة االمناء مجلس الى لالنضمام والتكنولوجيا بالعلوم العالقة ذات الوطنية الجهات

 ".المستدامة التنمية أجل من والتكنولوجيا للعلوم العربية للشبكة"
 عضوية الى لالنضمام كنولوجياوالت بالعلوم المعنية الجهات بدعوة االعضاء الدول من الطلب تجديد .3

 .الشبكة
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  العربية المنطقة في المستدام التمويل آلية :ثالثا

   
 :اطلعت اللجنة على -

 ،6/2/2020بتاريخ ( 105)ع .د( 2274)قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ▪
 المذكرة الشارحة لهذا البند،  ▪
ويل المستدام في المنطقة العربية، والمناقشات العرض المقدم من األمانة العامة حول آليات التم ▪

 التي تمت حولها،
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة، 
 

 وبعد المداولة،
 توصي بـــــ

 تم والذي بيةالعر  المنطقة في المستدام للتمويل المرجعية للحالة االول التقرير بصدور لترحيبا -1
 العربية بالمنطقة المناخ مرفق ومشروع للبيئة، المتحدة لألمم التمويل مبادرة) مع بالتعاون اعداده

 المؤسسات الى إلرساله العربية الدول على تعميمه للجنة الفنية األمانة من والطلب (فورد ومؤسسة
 .المعنية المصرفية وغير المصرفية والقطاعات المالية التنظيمية

 على) المستدامة التنمية تمويل حول وطني تقرير اعداد في ترغب التي العربية الدول من الطلب -2
 الفنية األمانة بمخاطبة ، (العربية مصر بجمهورية المستدامة التنمية لتمويل الوطني التقرير غرار
 .لها القادم االجتماع اعمال قبل للجنة
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  بالنزاعات المتأثرة الدول في المستدامة التنمية أهداف تحقيق :رابعاً 

 

 :اطلعت اللجنة على -
 ،6/2/2020بتاريخ ( 105)ع .د( 2274)قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ▪
 المذكرة الشارحة لهذا البند، ▪
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة،
 األمانة الفنية للجنة، وبعد االستماع لعرض ▪
 

 

 المداولة، وبعد
 :توصي بـ

 
الدول )المملكة األردنية الهاشمية، جمهورية  تقديم الشكر للسادة أعضاء اللجنة ممثلي .1

السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية العراق، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، 
استيفاء االستبيان الخاص بالتقرير باإلضافة الجمهورية اليمنية( لمشاركتهم الفعالة في 

 الى مشاركتهم في المشاورات االلكترونية.
االخذ علما بجهود األمانة العامة والشركاء، على ان يتم إحالة التقرير الى الدول لتلقي  .2

 المالحظات بعد استيفاء مالحظات األمانة العامة.
 ة قبل اعتماده.يتم عرض التقرير في صورته النهائية على اللجن   .3
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ أجل من فاعلة شراكات تكوين :خامسا

 

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

 المستدامة للتنمية العربي الشباب منصة )2(

 العربية الدول في طوعيةال الوطنية االستعراضات حول اإلقليمية االجتماعات (3)

 

 :اطلعت اللجنة على -
 ،6/2/2020بتاريخ ( 105)ع .د( 2274)قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  ▪
 تقرير الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية، ▪
 المذكرة الشارحة الخاصة بمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة،  ▪
 رة الشارحة لالجتماعات اإلقليمية حول االستعراضات الوطنية الطوعية في الدول العربيةالمذك ▪
 التقرير الدوري الثاني حول نشاط منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة،  ▪
العرض المقدم من الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية، والعرض  ▪

 ة الشباب،المقدم من منص
 العرض المقدم من االمانة الفنية للجنة بشأن االستعراضات الوطنية الطوعية للدول العربية، ▪
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة، 
 

 وبعد المداولة،
 توصي بـــــ

 بشأن العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية للمنتديات العربية الشبكة بتقرير العلم أخذ .1
 الجمهورية – اللبنانية الجمهورية من كل في المستدامة للتنمية الوطنية المنتديات فعاليات
 الجمهورية – الهاشمية االردنية المملكة – المغربية المملكة - العربية مصر جمهورية – التونسية
 اليمنية.

 مع التواصل إلى العربية الدول في المستدامة للتنمية الوطنية نتدياتللم العربية الشبكة دعوة .2
 وطنية منتديات إنشاء على المدني المجتمع منظمات لتشجيع العربية اللجنة اتصال نقاط السادة
 العربية. الشبكة لعضوية واالنضمام المستدامة للتنمية
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عودية، دولة ليبيا، دولة قطر، توجيه الشكر لكل من مملكة البحرين، المملكة العربية الس .3
وجمهورية السودان، لقيامهم بتسمية نقاط االتصال الشبابية لدع منصة الشباب العربي 

 للتنمية المستدامة. 
الترحيب بالتقرير الدوري الثاني حول نشاط "منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة"،  .4

 شباب والرياضة العرب.واحالة نسخة منه الى األمانة الفنية لمجلس وزراء ال
دارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة .5 على  توجيه الشكر لمنظمة االسكوا واح

التعاون والشراكة الفاعلة مع جامعة الدول العربية في التنظيم واالعداد لسلسلة 
االجتماعات اإلقليمية وور  العمل حول االستعراضات الوطنية الطوعية في الدول 

 بية.العر 
التأكيد على تعزيز التعاون فيما بين جامعة الدول العربية ومنظمة االسكوا والشركاء من  .6

األمم المتحدة لتنظيم واعداد ور  عمل واجتماعات إقليمية تعني بموضوعات تنفيذ 
 .2030اهداف التنمية المستدامة 
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 مية المستدامة في المنطقة العربيةعلى تحقيق أهداف التن 19أثار جائحة كوفيد  :البند الثاني
 

 اطلعت اللجنة على: -
 ،6/2/2020( بتاريخ 105( د.ع )2274قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )  ▪
 المذكرة الشارحة لهذا البند، ▪
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة، 
 

 :توصي بـــــ
 

الموافقة على تشكيل فريق فني لتنسيق الجهود العربية لمجابهة آثار جائحة كورونا على  .1
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قيام الدول العربية بموافاة األمانة الفنية بتقارير حول "آثار جائحة كورونا على تحقيق  .2
والخطوات التنفيذية"  أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية: ما بين المعوقات

حتى يتم تضمينها في ملحق خاص في اإلطار االسترشادع العربي لدعم تنفيذ خطة 
 التنمية المستدامة.

العمل على تبنى وتنفيذ المبادرات واالبتكارات التي تعزز تحقيق التنمية المستدامة  .3
 بعد التعافي من جائحة كورونا. ما
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 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ في المحرز قدمالت حول عروض :الثالث البند
                

 اطلعت اللجنة على: -
العرض المقدم من السيد مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بقطاع اإلعالم واالتصال،  ▪

 حول "المرصد اإلعالمي للتنمية المستدامة"،
كشفية العربية حول تقرير المنظمة بشأن جهود العرض المقدم من السيد األمين العام للمنظمة ال ▪

 الجمعيات الكشفية العربية في مواجهة جائحة كورونا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
، وعلى النظام الداخلي 2030اإلطار االسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة  ▪

 للجنة، 
 

 وبعد المداولة،
 :توصي بـــــ

 

عرض المقدم من السيد مدير إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بقطاع الترحيب بال .1
 اإلعالم واالتصال حول " المرصد اإلعالمي العربي للتنمية المستدامة".

 مجاالت في العربية الدول بجهود الفنية األمانة موافاة إلى األعضاء الدول اتصال نقاط دعوة .2
 االلكترونية بالبوابة المستدامة للتنمية العربي إلعالميا المرصد على لوضعها المستدامة التنمية
 العربية. الدول لجامعة

 مواجهة في العربية الكشفية الجمعيات جهود حول العربية الكشفية المنظمة بتقرير العلم أخذ .3
 المستدامة. التنمية أهداف لتحقيق كورونا جائحة

 المنطقة في المستدامة التنمية أهداف نفيذت لدعم العربية الكشفية المنظمة مع بالتعاون الترحيب .4
 العربية.
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موعد ومكان عقد االجتماع التاسع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية  :البند الرابع

 في المنطقة العربية 2030المستدامة 

 
 :اطلعت اللجنة على -

 بالمنطقة العربية، 2030تدامة النظام الداخلي للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المس  ▪
 ،2021موعد اجتماعات مجلس الجامعة مارس  ▪
 ،2021موعد اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي فبراير  ▪

 
 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعضاء اللجنة،

 
 وبعد المداولة،

 توصي بـــــ
 

في  2030التنمية المستدامة  عقد االجتماع التاسع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف
، على أن يحدد تاريخه 2021الدول العربية، خالل النصف الثاني من شهر يونيو 

 الحقا. 
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 أعمال من يستجد ما :السادس البند
 

 2021المنتدع العربي للتنمية المستدامة  •
 ةمقترح التعاون الفني اإلقليمي بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربي •

  اللجة استماع وبعد
 لمداخلة االمانة الفنية للجنة  -
 والمداخلة التي قام بها ممثل المملكة العربية السعودية -

 
 المداولة، وبعد

 
 :بـ توصى

 
دعوة الدول العربية للمشاركة في فعاليات المنتدع العربي للتنمية المستدامة والذي  .1

لغربي آسيا بالشراكة مع جامعة  تعقده لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
 الدول العربية ومنظمات االمم المتحدة العاملة بالمنطقة العربية. 

الترحيب بمداخلة ممثل المملكة العربية السعودية بشأن إعادة اعداد تصور شامل  .2
لمقترح التعاون الفني اإلقليمي بين الدول األعضاء بجامعة الدول العربية والذي 

على ان يتم اعادة  االقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية،تقدمت به وزارة 
 عرض البند في االجتماع القادم للجنة. 

 


