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 مذكرة شارحة

 بشأن
 التنمية المستدامة 

 ــــــــــــــــــــــ
 عرض الموضوع:

ربية بشأن إنشاء آلية عربية معنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العة لقرارات القم تنفيذا   -
الذي ، 16/2/2017بتاريخ  99د.ع ( 2134المجلس االقتصادي واالجتماعي القرار رقم ) العربية، أصدر

 نص على:

في المنطقة  2030الموافقة على إنشاء "اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -1
 العربية"، على أن ترفع توصياتها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي.

للمشاركة بمستوى رفيع ومتخصص في أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ  األعضاءدعوة الدول  -2
 في المنطقة العربية. 2030أهداف التنمية المستدامة 

الذي ، 24/8/2017 بتاريخ 100د.ع ( 2161قم )ر  القرار المجلس االقتصادي واالجتماعي كما أصدر -
 :نص على

اإلحاطة علما بما جاء في تقريري االجتماعين األول والثاني للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية  -1
 المستدامة.

اعتبار بند التنمية المستدامة بندا  دائما  على جدول أعمال المجلس، إلحاطته علما  بكافة التطورات  -2
 ستجدات في هذا الشأن.والم

الثالث للجنة العربية رفيعة المستوي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة االجتماع عقدت األمانة العامة  -
هيفاء /سمو األميرة، برئاسة العامة األمانةبمقر ، 21/12/2017-20 بالمنطقة العربية، خالل يومي 2030

شؤون التنمية المستدامة بوزارة االقتصاد والتخطيط بالمملكة الوكيل المساعد ل بنت عبد العزيز آل مقرن
  .(100، وفقا  لرئاسة المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته )العربية السعودية

 وتم إقراره على النحو التالي: ،جدول األعمال األمانة العامةاستعرضت  -
o  على  المشاركون، وأوصى ة المتخصصةالتعاون بين اللجنة والمجالس الوزارية العربي :البند األول

للجنة العربية رفيعة  ةتحضيري اتعقد اجتماع إمكانيةالطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي دراسة 
المجلس  أعمالعلى هامش  ،العربية بالمنطقة 2030التنمية المستدامة  أهدافالمستوي لمتابعة تنفيذ 

ن مهمته دراسة كيفية تحقيق الموائمة والحد من تكو تشكيل فريق عمل و  االقتصادي واالجتماعي،



  

 

 

 

الفنية للجنة بإعداد  األمانةتكليف  إلى، باإلضافة في هذا الشأن تقاريروتقديم  االزدواجية في العمل،
  .2030التنمية المستدامة  أهدافتنفيذ  فيمصفوفة بالمسؤوليات والتكامل والترابطات 

o اللجنة إنشاء على الموافقة ب المشاركون، أوصى نطقة العربيةفي الملقضاء على الجوع ا :البند الثاني
في المنطقة العربية" بهدف وضع خطة تنفيذية عربية لدعم جهود الدول لقضاء على الجوع "االفرعية 

 . العربية في تنفيذ الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة

o  لطلب من األمانة ا، حيث أوصى المشاركون بالشبكة العربية للمعرفة والتنمية المستدامة: البند الثالث
فى ضوء مالحظات الدول إنشاء الشبكة العربية للمعرفة والتنمية المستدامة  العامة إعادة دراسة مقترح 

االجتماع ال سيما فيما يتعلق بجانب العلوم والتكنولوجيا، وتقديم تصور جديد وعرضه على  األعضاء
 .القادم للجنة

o  تكليف إدارة التنمية ب أوصى المشاركونو ، في المنطقة العربية المستدامة التنميةمؤشرات  :البند الرابع
المستدامة والتعاون الدولي بالتنسيق مع األمانات الفنية للمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل 

ضوء االطار  فيات يعكس أولويات الدول العربية العربي المشترك بوضع مقترح اطار عربي للمؤشر 
 ترشادي العربي للتنمية المستدامة.االس

o تكليف إدارة ب، حيث أوصى المشاركون التمويل المستدام في المنطقة العربيةآليات  :البند الخامس
المؤسسات ويتم دعوة  ،التنمية المستدامة والتعاون الدولي بتنظيم اجتماع حول آليات التمويل المستدام

واإلقليمية والدولية ذات العالقة للمشاركة فيه لوضع االطار المناسب لتفعيل آليه تمويل مستدامة،  العربية
 .يتم عرض نتائجه على االجتماع القادم للجنة أنعلى 

o  حيث قامت 2030تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  :البند السادس ،
أهداف التنمية المستدامة  تحقيق مدى التقدم المحرز في حول بتقديم عرضا   الهاشميةردنية المملكة األ

عداد،  2030 د من المنظمات العربية المتخصصة عدكما قام  .2017التقرير الطوعي الوطني لعام  وا 
 بتقديم تقاريرها في هذا الشأن.

o  :التنمية المستدامة فى المنطقة العربية تحقيق فيأثر النزاعات والصراعات بند ما يستجد من أعمال ،
تكليف األمانة الفنية للجنة بإعداد ورقة عمل حول أثر النزاعات والصراعات في المشاركون ب أوصى

 فيبالمنطقة العربية، باالستفادة من الدراسات والجهود المبذولة  2030تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
  .2018يتم تقديمها للجنة خالل عام  أنى هذا الصدد من الدول والمنظمات، عل

   .) مرفق( توصياتوقد أصدرت اللجنة في اجتماعها الثالث عددا  من ال -

 :المطلوبالمقترح 
 .معروض على المجلس الموقر التخاذ ما يراه مناسبا   األمر
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 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
 

 الثعلثتجماع  اال
 

 اللتجنة العربية رفيعة الاسموى 
  2030لامعبعة منفيذ أهداف المناية الاسمدااة 

 في الدول العربية
 

 ( 21/12/2017-20 اقر األاعنة الععاة)
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 الثعلثتجماع  اال
  رفيعة الاسموى تجنة العربيةالل
 في الدول العربية 2030المناية الاسمدااة لامعبعة منفيذ أهداف 

  ( 21/12/2017-20الععاة  األاعنة)اقر 
 : أوالا 

منفيذا لقرارات القام العربية بشأن إنشعء آلية عربية اعنية بامعبعة منفيذ أهداف المناية 
( 99االقمصعدي واالتجماععي في دورمه )الاتجلس  الاسمدااة في الانطقة العربية، أصدر

 ( والذي نص على:16/2/2017 – 99د.   - 2134 القرار رقم )ق
في المنطقة  2030الموافقة على إنشاء "اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -1

 العربية"، على أن ترفع توصياتها إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي.
للمشاركة بمستوى رفيع ومتخصص في أعمال اللجنة العربية لمتابعة  عااءاألدعوة الدول  -2

 في المنطقة العربية. 2030تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

د.   - 2161( القرار رقم )ق 100الاتجلس االقمصعدي واالتجماععي في دورمه ) أصدركاع 
 :( والذي نص على24/8/2017 – 100

تقريري االجتماعين األول والثاني للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية اإلحاطة علما بما جاء في  -1
 المستدامة.

، إلحاطته علمًا بكافة التطورات ًا دائمًا على جدول أعمال المجلساعتبار بند التنمية المستدامة بند -2
 والمستجدات في هذا الشأن.

جامعة الدول العربية المستدامة والتعاون الدولي ب مدير إدارة التنمية ندى العجيزي/  ت المستشار أولافتتح
بالمنطقة  2030الثالث للجنة العربية رفيعة المستوي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة االجتماع 

 هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن/ سمو األميرة ترأس االجتماع و  بالسادة الحاور، ترحب العربية، حيث
، وفقًا لرئاسة التنمية المستدامة بوزارة االقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية الوكيل المساعد لشؤون

 
 األمانة العامة

 إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي
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) المملكة  هيدول عربية  14االجتماع  فيوقد شارك ، (100المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته )
المملكة  الديمقراطية الشعبية،الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية مملكة البحرين، ، األردنية الهاشمية
جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة جمهورية الصومال الفيدرالية،  جمهورية السودان، العربية السعودية،

 .(الجمهورية اليمنيةجمهورية مصر العربية،  ،الجمهورية اللبنانية دولة الكويت، فلسطين،
اتحاد الغرف العربية، األكاديمية العربية للعلوم  ( وهم: من المنظمات العربية المتخصصة منظمة 11كما شاركت 

والتكنولوجيا والنقل البحري، منظمة المرأة العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مجلس الوحدة االقتصادية 
ة الصناعية ميتنالعربية، اتحاد المهندسين الزراعيين العرب، الهيئة العربية للطاقة الذرية، المنظمة العربية لل

 والتعدين، الهيئة العربية للطيران المدني، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مجلس وزراء الداخلية العرب(
 مشاركةفاال عن  ESCWA UNDP,FAO, .UNESCO,WFPمنظمات إقليمية هي : أربع  إلى باإلاافة
 ) مرفق القائمة( األمانات الفنية للمجالس الوزارية المتخصصة. بعض من

 : ثعنيعا 
اشرو  تجدول األعاعل ومم إقراره على النحو  إدارة المناية الاسمدااة والمععون الدولي ادير تاسمعرض
 المعلي:

 الموضوعـــات البند

  والمجالس الوزارية العربية المتخصصة   اللجنةبين التعاون  البند األول

      المنطقة العربيةفي لقضاء على الجوع ا البند الثاني

  الشبكة العربية للمعرفة والتنمية المستدامة البند الثالث

 في المنطقة العربية المستدامة التنمية مؤشرات لبند الرابعا

 النمو االقتصادي والتمويل المستدام في المنطقة العربية البند الخامس 

 البند السادس

 2030أهداف التنمية المستدامة تقارير حول التقدم المحرز في تنفيذ 
 الدول االعضاء -أ

 المجالس الوزارية المتخصصة  -ب

 المنظمات العربية المتخصصة  -ج
 المنظمات اإلقليمية والدولية  -د

 البند السابع 
الرابع للجنة العربية رفيعة المستوى  موعد ومكان عقد االجتماع

 في المنطقة العربية 2030 التنمية المستدامةلمتابعة تنفيذ أهداف 

 البند الثامن

 ما يستجد من أعمال:

 مية المستدامة فى أثر النزاعات والصراعات فى تحقيق التن

 المنطقة العربية
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    التعاون بين اللجنة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة :البند األول
  المعنونة " التعاون بين المجالس الوزارية العربيةة المتخصصةة  المذكرة الشارحة اطلعت اللجنة على

 ، تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"لمتابعة رفيعة المستوى واللجنة العربية 
 ،واسةةتمعت إلةةى الشةةر  الةةذي قدمتةةه األمانةةة الفنيةةة للجنةةة، ومةةداخالت الةةدول العربيةةة أعاةةاء اللجنةةة 

 لوزارية،الفنية للمجالس ا والسادة ممثلي األمانات
  وعلةةى  2030اإلطةةار االسترشةةادي العربةةي لةةدعم تنفيةةذ خطةةة التنميةةة المسةةتدامة وبعةةد اطالعهةةا علةةى

  ،للجنة الداخليالنظام 
  العربي للتنمية المستدامة األسبوعوعلى بيان وتقرير، 
 

 وبعد المداولة،
 وصي بـــــم

للجنة العربية  ةتحايري اتاجتماعدراسة امكانية عقد الطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي  -أ
على هامش اعمال  ،بالمنطقة العربية 2030رفيعة المستوي لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 

 المعرواة حولكافة البنود لمناقشة بمشاركة نقاط اتصال المجلس،  المجلس االقتصادي واالجتماعي،
هذا الشأن على المجلس االقتصادي واالجتماعي على  فيورفع تقرير  ،التنمية المستدامةمواوعات 

 .للمجلس على المستوى الوزارىمستوى كبار المسؤولين ومن ثم 

 االمانات -أمانة اللجنة العربية رفيعة المستوى للتنمية المستدامة ) مكون منتشكيل فريق عمل  -ب

دراسة كيفية تحقيق  تكون مهمته (العمل العربي المشترك ومؤسساتالوزارية المتخصصة  الفنية للمجالس
رفيعة المستوي لمتابعة تنفيذ تقارير للجنة العربية  وتقديم ،الموائمة والحد من االزدواجية في العمل

 .بالمنطقة العربية 2030اهداف التنمية المستدامة 

إعداد مصفوفة بالمسؤوليات والتكامل والترابطات فى تنفيذ اهداف تكليف االمانة الفنية للجنة ب - ج

 .2030التنمية المستدامة 
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 في المنطقة العربيةلقضاء على الجوع ا:  الثعني البند

فةةي لقاةةاء علةةى الجةةوع "ا اللجنةةة الفرعيةةة إنشةةاء مقتةةر  علةةى المةةذكرة الشةةارحة حةةول ة نةةاللج اطلعةةت -
 ،"المنطقة العربية

 ،12/11/2017مذكرة وزارة الزراعة والغابات لدى جمهورية السودان المؤرخة  علىوبعد اطالعها  -
 ،26/11/2017بتاريخ  4952على مذكرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم وبعد اطالعها  -
 الى العرض المقدم من االمانة الفنية للجنة، وبعد استماعها -
وعلةى  2030اإلطةار االسترشةادي العربةي لةدعم تنفيةذ خطةة التنميةة المسةتدامة وبعد اطالعها علةى  -

  ،النظام الداخلي للجنة
 ،وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة -

 
 وبعد المداولة،

 توصي بةةةةة
 

الهدف  تحقيقمتابعة ل "في المنطقة العربيةلقااء على الجوع "االلجنة الفرعية إنشاء على الموافقة  -1
وتعزيز الزراعة  القااء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذيةالثاني الخاص ب

 خطة تنفيذية عربية، بهدف واع أخرىوغايات  أهداف، وغاياته وما يتكامل معه من المستدامة
  .التنمية المستدامة أهدافلدعم جهود الدول العربية في تنفيذ الهدف الثاني من 

وعاوية  اللجنة الفرعية برئاسة معالي وزير الزراعة بجمهورية السودان، أمانةالموافقة على تشكيل  -2
برنامج الغذاء و والزراعة )الفاو(،  األغذيةالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة ) كل من

دارةو  ،اإلسكواو العالمي،   .(التنمية المستدامة والتعاون الدولي ا 
الدول في اللجنة من خالل نقاط االتصال المشاركين في اللجنة العربية رفيعة  يتم تحديد ممثلي -3

 .بالمنطقة العربية 2030 المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
 يتم تحديد عاوية المنظمات العربية واالقليمية والدولية االخرى من قبل امانة اللجنة الفرعية.  -4
/ يناير من شهر األخير األسبوعخالل  الفرعية للجنةألمانة ا األولالموافقة على عقد االجتماع  -5

 لالعداد لعقد االجتماع االول للجنة الفرعية.، 2018كانون ثاني 
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  الشبكة العربية للمعرفة والتنمية المستدامة: الثعلث البند
 

 العربية للمعرفة والتنمية المستدامةالشبكة  مقتر  حولعلى المذكرة الشارحة ة ناللج اطلعت، 
  منظمة اليونسكو، ممثل قدمته الذي العرضاستمعت الى 
  وعلةةى  2030اإلطةةار االسترشةةادي العربةةي لةةدعم تنفيةةذ خطةةة التنميةةة المسةةتدامة وبعةةد اطالعهةةا علةةى

  ،النظام الداخلي للجنة
 ،وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة 

 
 

 المداولة،وبعد 
 وصي بةةةةةت

 
في ال سيما  األعااءالمقتر  فى اوء مالحظات الدول إعادة دراسة االمانة العامة لطلب من ا  .1

 على االجتماع القادم للجنة. وتقديم تصور جديد وعراه ،ا يتعلق بجانب العلوم والتكنولوجيام
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 في المنطقة العربية المستدامة التنميةمؤشرات : الرابعالبند 

 
 المستدامة التنمية اللجنة الفرعية المعنية بمؤشرات إنشاء حول على المذكرة الشارحةة ناللج اطلعت، 
  العامة باألمانة وقواعد المعلومات اإلحصاء إدارةمدير  الشر  الذي قدمتهاستمعت الى، 
  وعلةةى  2030اإلطةةار االسترشةةادي العربةةي لةةدعم تنفيةةذ خطةةة التنميةةة المسةةتدامة وبعةةد اطالعهةةا علةةى

  ،النظام الداخلي للجنة
 ،وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة 

 
  

 
 وبعد المداولة،

 توصي بةةةةة
 

الوزراية مانات الفنية للمجالس االتكليف إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالتنسيق مع  .1
يعكس عربي للمؤشرات  ل العربي المشترك بواع مقتر  اطارالمتخصصة ومؤسسات العم

يتم ارسال  أنعلى  ،فى اوء االطار االسترشادي العربي للتنمية المستدامةالدول العربية  أولويات
، ويقوم اعااء اللجنة 2018 ابريلشهر  منتصفموعد اقصاه  المقتر  الى اعااء اللجنة فى

 .2018 مايوشهر  منتصفبارسال مالحاظاتهم فى موعد اقصاه 
ستدامة ماسة مشتركة بين كل من ادارة التنمية الئفريق فنى بر لاجتماع وتنفيذا لذلك يتم عقد  .2

دارةوالتعاون الدولي  ويدعى له جميع ، 2018شهر مايو  بنهاية اإلحصاء وقواعد المعلومات وا 
من اجل االتفاق على وثيقة مقترحة لالطار  باالمانة العامة لجامعة الدول العربية ت المعنيةالقطاعا

 .العربي للمؤشرات ومن ثم يتم عراها على اللجنة فى اجتماعها القادم
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 الماويل الاسمدام في الانطقة العربية آليعت : الخعاسالبند 
   

  العربية التمويل المستدام في المنطقةاليات اطلعت اللجنة على المذكرة الشارحة حول، 
  وعلةةى  2030اإلطةةار االسترشةةادي العربةةي لةةدعم تنفيةةذ خطةةة التنميةةة المسةةتدامة وبعةةد اطالعهةةا علةةى

  ،النظام الداخلي للجنة
 ،وعلى بيان وتقرير األسبوع العربي للتنمية المستدامة 

 
 

 وبعد المداولة،
  موصي بـــــ

 
ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بتنظيم اجتماع حول آليات التمويل المستدام ويتم  تكليف .1

اع االطار المناسب لو دعوة المؤسسات العربية واالقليمية والدولية ذات العالقة للمشاركة فيه 
 .لتفعيل آليه تمويل مستدامة، على ان يتم عرض نتائجه على االجتماع القادم للجنة

العالقة بين آلية التمويل المستدام المقترحة والعالقة مع  االجتماعناقش فة الى ما سبق يباالاا .2
قدرات  بغرض دعموما بعده وتلك المتأثرة به،  ،الصراعات التى تعانى من دولالالدول االقل نموا و 

 .2030هذه الدول فى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 
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 2030حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تقارير :  السعدسالبند 

 
 : استمعت اللجنة إلى الشرح المقدم من 

  المنظمات اإلقليمية والدولية  -د
 

 وبعد المداولة،
 توصي بةةةةة

 
الهاشمية بتقديم عراا حول مدى التقدم المحرز في تحقيق  األردنيةلمملكة لتقديم الشكر  -1

عداد التقرير الطوعي الوطني لعام  2030أهداف التنمية المستدامة   ،2017، وا 
لألمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة على عراها تقديم الشكر  -2

 ة المستدامة،للجهود المبذولة حول البعد البيئي فى التنمي
لمنظمات العربية المتخصصة التى قامت بتقديم عروض حول التقدم المحرز فى تقديم الشكر ل -3

متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وهى كل من ) الهيئة العربية للطاقة الذرية، المنظمة 
 ،المرأة العربية(منظمة  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، العربية للتنمية الزراعية،

وهى كل من    لمنظمات االقليمية والدولية التى قامت بمداخالت وتقديم عروضلتقديم الشكر  -4
 ،، برنامج االمم المتحدة االنمائى() االسكوا

تقرير حول الدروس المستفادة من الممارسات المثلى فى  الفنية للجنة إعداد األمانةالطلب من  -5
 بالتنسيق مع الدول االعااء. 2030المستدامة التنمية  أهدافمتابعة تنفيذ 

ارورة تكثيف حمالت التوعية االعالمية لتوعيه المواطنين والمقيمين فى جميع الدول العربية  -6
بأهداف عبر وسائل االعالم المقرؤة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل االجتماعي للتوعيه 

 .2030 التنمية المستدامة

 الدول االعااء -أ
 المجالس الوزارية المتخصصة  -ب
 المنظمات العربية المتخصصة  -ج
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ومكان عقد االجتماع الرابع للجنة العربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف موعد : السعبعالبند 

 في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة 

 
  2030للجنةةة العربيةةة لمتابعةةة تنفيةةذ أهةةداف التنميةةة المسةةتدامة  الةةداخليالنظةةام اطلعةةت اللجنةةة علةةى 

 ،بالمنطقة العربية
  2018مارس اجتماعات مجلس الجامعة موعد، 
  2018 فبرايراجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي موعد، 

 
 وبعد االستماع لمداخالت الدول العربية أعااء اللجنة،

 
 وبعد المداولة،

 توصي بةةةةة
 

في الدول  2030لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رفيعة المستوى  للجنة العربية الرابععقد االجتماع 
بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن  2018 يونيوشهر  النصف الثاني منخالل ، العربية

 .يحدد تاريخه الحقا
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أثر النزاعات والصراعات في تحقيق التنمية المستدامة فى  : أعمالما يستجد من : الثعانالبند 

 المنطقة العربية

 

                    

 

  بعد المداولة،
 

 بة: توصي
 

ثر النزاعات والصراعات في تحقيق اهداف أحول  ورقة عملعداد إالفنية للجنة ب األمانةتكليف  -
باالستفادة من الدراسات والجهود المبذولة فى هذا بالمنطقة العربية،  2030التنمية المستدامة 

 .2018من الدول والمنظمات، على ان يتم تقديمها للجنة خالل عام  الصدد




