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 مذكرة شارحة

 بشأن

 التنمیة المستدامة 

 ــــــــــ

 عرض الموضوع:

 بالمنطقة العربیة: 2030تابعة تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة أوًال: االجتماع السابع للجنة العربیة لم
بالمنطقة العربیة،  2030عقدت األمانة العامة االجتماع السابع لّلجنة العربیة لمتابعة تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة  -

لتنمیة المستدامة بمكتب بمقر األمانة العامة، برئاسة السید/ محمود عطایا منسق الفریق الوطني ل 18/12/2019بتاریخ 
). وقد شارك 104رئیس الوزراء بدولة فلسطین، وذلك وفقًا للرئاسة الدوریة للمجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته (

دول عربیة هي: الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المملكة العربیة السعودیة، جمهوریة  10في االجتماع 
دولة قطر، دولة الكویت، الجمهوریة اللبنانیة، جمهوریة مصر العربیة، الجمهوریة  ولة فلسطین،السودان، سلطنة عمان، د

الیمنیة، باإلضافة إلى عدد من المنظمات العربیة المتخصصة والمنظمات الدولیة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك 
 مشاركة "منصة الشباب العربي للتنمیة المستدامة".

جتماع على عدة موضوعات هامة، من بینها: متابعة تنفیذ توصیات االجتماع السادس للجنة اشتمل جدول أعمال اال -
بشأن موضوعات: القضاء على الجوع في المنطقة العربیة، الشبكة العربیة للعلوم والتكنولوجیا من أجل التنمیة 

تنمیة المستدامة في الدول المتأثرة المستدامة، آلیة التمویل المستدام في المنطقة العربیة، باإلضافة إلى تحقیق ال
بالنزاعات، وتكوین شراكات فاعلة من أجل تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة. وقد تم تقدیم عروض حول التقدم المحرز في 

، وتضمنت عرضًا حول "إصالح منظومة األمم المتحدة للتنمیة في الدول العربیة: 2030تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة 
"، وقّدمه مكتبا األمم المتحدة لتنسیق التنمیة بالدول العربیة وأفریقیا، باإلضافة 2030یجابي لتحقیق أجندة تغییر إ

:  1مرفق () وقّدمه المجلس العربي للمیاه. AGIRالستعراض التقریر الذى أعدته غرفة المعلومات الجغرافیة العربیة (
 )  تقریر وتوصیات االجتماع

 الفني اإلقلیمي بین الدول األعضاء بجامعة الدول العربیة: ثانیًا: مقترح التعاون

بین الدول األعضاء   تقدمت وزارة االقتصاد والتخطیط بالمملكة العربیة السعودیة بمقترح إلطار التعاون الفني اإلقلیمي -
یذ أهداف التنمیة المستدامة بجامعة الدول العربیة، بغرض تنظیم وحوكمة التعاون الفني تحت مظلة اللجنة العربیة لمتابعة تنف

في الدول العربیة من خالل مجموعة واسعة من الوسائل واألدوات. وقامت األمانة العامة بتعمیمه على المندوبیات الدائمة 
 ).: مقترح التعاون الفني اإلقلیمي2مرفق ( 31/7/2019بتاریخ  5/4087للدول األعضاء بموجب مذكرتها رقم 

إطار شامل للقیم والمبادئ واألولویات االستراتیجیة للتعاون الفني بین الدول األعضاء، وٕالى  یهدف المقترح إلى توفیر -
بناء قدرات الجهات واألفراد المسؤولین عن تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة، باإلضافة إلى تبادل المعرفة والدروس 

 المستفادة وأفضل الممارسات بین الدول األعضاء.

وعة للقیم والمبادئ، تشمل: سهولة الوصول لجمیع الموارد المتاحة لكافة الدول األعضاء بجامعة یتضمن المقترح مجم -
الدول العربیة، الفهم واالستیعاب الجید لغایات أهداف التنمیة المستدامة ومؤشراتها، التنوع في سیاقات وطرق التعاون 

تحدد على نحو مالئم تبعًا للسیاق، بحیث یمكن الخدمات التي ت  التي تشكل مشاركات األعضاء، الجودة في تقدیم
 تحقیق أفضل المخرجات.
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تم عرض مقترح التعاون على اللجنة العربیة لمتابعة تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة في اجتماعها السابع بتاریخ  -
، حیث رحبت بالمقترح وجددت الطلب من الدول األعضاء بإبداء مالحظاتها علیه خالل أسبوعین من 18/12/2019

راسته ووضع خطوات للتنفیذ، ومن ثم عرض ما یتم تاریخه، كما أوصت بتشكیل فریق ُمصّغر من الدول الراغبة لد
 التوصل إلیه في اجتماع اللجنة القادم.

 ثالثًا: نتائج النسخة الثالثة من األسبوع العربي للتنمیة المستدامة:
بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع  6/11/2019 -3انعقد األسبوع العربي للتنمیة المستدامة في نسخته الثالثة خالل الفترة  -

 زارة التخطیط والمتابعة واإلصالح اإلداري بجمهوریة مصر العربیة والبنك الدولي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي. و 
شارك في الجلسة االفتتاحیة لألسبوع ممثلون رفیعو المستوى من الدول العربیة وبعض البعثات الدبلوماسیة المعتمدة لدى  -

المنظمات العربیة واإلقلیمیة والدولیة ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة  جامعة الدول العربیة، إلى جانب عدد من
والبنك الدولي واالتحاد األوروبي، وممثلین عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وعدد من األكادیمیین واإلعالمیین 

 والبرلمانیین.
والهیئة العربیة لالستثمار واإلنماء الزراعي،  شهدت الجلسة االفتتاحیة توقیع مذكرة تفاهم بین األمانة العامة للجامعة -

؛ وخاصًة الهدف الثاني 2030تهدف إلى وضع وتفعیل سیاسات واستراتیجیات مشتركة لخدمة أهداف التنمیة المستدامة 
اد المعني بالقضاء على الجوع، والتعاون من أجل تطویر القطاع الزراعي وٕادارة الموارد الطبیعیة بكفاءة والعمل على إیج

، وكذلك بناء وتبادل المعلومات 2030حلول للمشاكل الزراعیة التي تواجهها المنطقة العربیة، بما یدعم تحقیق أهداف 
  والخبرات والدراسات وتقدیم االستشارات في مجال الزراعة والتكنولوجیات الحدیثة الداعمة للسیاسات الغذائیة

 .: مذكرة التفاهم)3(مرفق

 277مشاركًا، وبلغ عدد المتحدثین  3400فعالیة بمشاركة ما یقرب من  35سبوع عقد نحو فعالیات األ  تم  خالل -
متحدثًا في هذه الفعالیات، حیث استقطبت عددًا من المشاركین والمتحدثین العرب واألجانب في مختلف جلسات النسخة 

ام وهي: التكامل بین شركاء التنمیة، التحول الثالثة من األسبوع العربي التي ركزت على الثالثة محاور الرئیسیة لهذا الع
إلى حیاة أفضل، آفاق جدیدة لعالم متغیر. كما تناولت الجلسات مختلف القضایا التي تهم المنطقة العربیة في إطار 

 جلسة حواریة. 21، وقد تم تنظیم 2030متابعة تنفیذ خطة التنمیة المستدامة 
عنوان "الدول العربیة وتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة في عالم متغیر" انقسمت شهد األسبوع في نسخته الثالثة عقد جلسة ب -

رفیع المستوى)، وتم خاللهما استعراض التجارب الناجحة للدول والجهود التي تقوم بها في تنفیذ  –إلى شقین (وزاري 
 .2030أهداف التنمیة المستدامة 

مة معرض للمبادرات والمساهمات الصادرة عن منظمات المجتمع حظت فعالیات األسبوع بتغطیة إعالمیة كبیرة، وٕاقا -
بعض المنتجات قامت بعرض المدني والقطاع الخاص وبعض المنظمات العربیة، كما تضمن المعرض تواجد لشركات 

 التي یتم إعادة تدویرها ومنتجات تساهم في الحفاظ على البیئة.   

 ).لتنمیة المستدامة في نسخته الثالثة: تقریر حول فعالیات األسبوع العربي ل4مرفق (

 المقترح المطلوب:
 اتخاذ ما یراه مناسبًا.للتفضل باألمر معروض على المجلس الموقر 
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