


 األمانة العامةنشاط 
 فيما بين دورتي المجلس االقتصادي واالجتماعي

(100-101) 

 والتعاون الدولي( مجال التنمية المستدامة)في 
________ 

 :نظمتها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامةالفعاليات التي : أوالا 
 ،خالل دورتي انعقاد المجلس في مجال التنمية المستدامة من االجتماعات والفعاليات نظمت األمانة العامة عددا  

 وهي كالتالي:

  التكتالت التجارية االقتصادية  –المؤتمر والمعرض الدولي " نحو تنمية مستدامة.. النداء العربي األفريقي
، بمقر األمانة العامة ومدينة الغردقة، حيث تمحورت أعماله حول 5/10/2017-2والتعاون الدولي" خالل الفترة 

الثامن والتاسع من أهداف  ينهدفالخلق فرص تصديرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية واألفريقية وتنفيذ 
 بالعمل الالئق والنمو االقتصادي، والصناعة واالبتكار والهياكل األساسية. التنمية المستدامة المعنيين

  2/11/2017-1التحديات والحلول" يومي  ... 2030مؤتمر "الثقافة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
المستدامة والثقافة وأوجه الترابطات بين التنمية وناقش المؤتمر  ،عدد من الخبراءبمشاركة ، بمقر األمانة العامة

للتنمية المستدامة، الشباب  أساسمحاور هي: المقاربة الثقافية ورّكزت المناقشات على ثالثة ، هماالتداخل بين
 ، الترويج لمفهوم االستدامة من خالل الفن.األخروثقافة التسامح ونبذ العنف والتطرف وقبول 

  تضمينها في السياسات العامة لسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة حول ت تدريبيتينعمل ورشتين
، الورشة التدريبية للمجاالت المختلفة وذلك بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وجامعة الخليج العربي

العربية،  العامة ومندوبيات الدول األمانةموظفي لوكانت مخصصة  14/12/2017-13 يومي األولى انعقدت
حكومات الدول العربية  ي، وكانت مخصصة للسادة ممثل19/12/2017-17قدت خالل الفترة ا الثانية فع  مّ أ

 وبعض المنظمات العربية المتخصصة.

  20يومي  ،2030االجتماع الثالث للجنة العربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة-

ألول مرة بمشاركة ممثلين عن منظمات العمل العربي المشترك بمقر االمانة العامة، والذى عقد  21/12/2017
وتم  والمنظمات الدولية وذلك عمال  بمقتضيات الهدف السابع عشر والمتعلق بتعزيز الشراكات بين الدول العربية،

إلى جانب مناقشة القضاء على  ،صصةسبل التعاون بين اللجنة والمجالس الوزارية العربية المتخ خالله مناقشة
النمو االقتصادي والتمويل المستدام في المنطقة العربية ومؤشرات التنمية المستدامة، باإلضافة تعزيز الجوع و 

فيما يتعلق  حيث قامت المملكة األردنية الهاشمية بعرض تجربتها ؛إلى العروض الطوعية حول التقدم المحرز
 . 2030بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 



 

 :الفعاليات التي شاركت فيها األمانة العامة في مجال التنمية المستدامة: ثانياا 

شاركت األمانة العامة في عدد من االجتماعات والفعاليات في مجال التنمية المستدامة خالل دورتي انعقاد المجلس، 
 وهي كالتالي:

 سدددددد الفجدددددوة  منتددددددى التمكدددددين االقتصدددددادي للمدددددرأة فدددددي منطقدددددة الشدددددرق األوسدددددط وشدددددمال أفريقيدددددا تحدددددت عندددددوان"
حيددددددث تددددددم اإلطددددددالق  ،بالقدددددداهرة، 8/10/2017-7بددددددين الجنسددددددين مددددددن أجددددددل تعزيددددددز القدددددددرة التنافسددددددية"، يددددددومي 

 علددددىقانونيددددة الرسددددمي لتقريددددر التمكددددين االقتصددددادي للمددددرأة فددددي بعددددض الدددددول العربيددددة لبحددددث تدددد ثير األحكددددام ال
 قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في الحياة االقتصادية.

  20االجتمدددددددداع الثالددددددددث والعشددددددددرون رليددددددددة التنسدددددددديق اإلقليمددددددددي بمقددددددددر األمددددددددم المتحدددددددددة فددددددددي بيددددددددروت يددددددددومي-

 وجامعددددددددة المتحددددددددة األمدددددددم جهددددددددود مدددددددةئهمهدددددددا "موا، أموضددددددددوعات ةوتضدددددددمنت جلسددددددداته عدددددددد ،21/11/2017
 ووكددددداالت العربيدددددة الددددددول جامعدددددة بدددددين منسدددددقة شدددددراكات مناقشدددددة كيفيدددددة إقامدددددة تدددددم خاللهدددددا، و العربيدددددة" الددددددول
هددددم المالحظددددات ت كيددددد نائددددب السددددكرتير العددددام لبمددددم المتحدددددة علددددى ترحيبهددددا بجامعددددة أالمتحدددددة، ومددددن  األمددددم

 .RCMآلية التنسيق اإلقليمية  فيالدول العربية كشريك 
  بالقددددداهرة، الدددددذى عقدددددد تحدددددت عندددددوان "تقاسدددددم  29/11/2017-26المنتددددددى العربدددددي الرابدددددع للميدددددا  خدددددالل الفتدددددرة

. وقدددددددد 2030هدددددددداف التنميدددددددة المسدددددددتدامة وأ الميدددددددا  .. تقاسدددددددم المصدددددددير"، حيدددددددث نددددددداقش التدددددددرابط بدددددددين الميدددددددا 
بحضدددددور  ي،عمدددددال المنتددددددى فدددددي الجلسدددددة الخاصدددددة بمرفدددددق التدددددرابط المنددددداخاألماندددددة العامدددددة خدددددالل أشددددداركت 

 الممثلين اإلقليميين للمنظمات الدولية والمجلس العربي للميا .
 20/12/2017-18الستهالك المستدامين خالل الفترة المائدة المستديرة العربية الخامسة حول اإلنتاج وا 

 البلدان في حتى ارن تحقيقه المنطقة وما تم في المستدامين واإلنتاج االستهالك حالة على القاهرة، وقد ركزتب
 وما "،نواإلنتاج المسؤوال ، "االستهالك 12رقم الهدف وخاصة المستدامة، التنمية أهداف مع يتماشى بما العربية

 .اإلقليمي والدولي المستويين على المتاحة األدوات هي وما أهدافها لتحقيق العربية الدول وتوقعات خطط هي
  خالل الفترة  منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك اإلعالمي األول للترويج إلنجازات وأنشطةالمؤتمر

بالقاهرة، حيث تناولت جلسات المؤتمر عددا  من المحاور، كان منها "دور مؤسسات العمل  21-23/1/2018
"، وتم تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به هذ  2030العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 المنطقة العربية. يت التنمية المستدامة فالمؤسسات في مجاال
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