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 التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاطن
 2022لعام 
_  
 

في نسخته  سبوع العربي للتنمية المستدامةاأل فعاليات التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة نظمت  •
برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  ،15/2/2022-13خالل الفترة  الرابعة

بجمهورية مصر  التخطيط والتنمية االقتصاديةوزارة كل من بالتعاون مع و ، جمهورية مصر العربية
وقد اشتملت النسخة الرابعة من هذا األسبوع  واالتحاد االوروبي. األمم المتحدةو العربية والبنك الدولي 

ثالثة متحدثًا، وتناولت الفعاليات  150مشاركًا من بينهم حوالي  1300فعالية بحضور نحو  20على 
كما تناولت . التكنولوجيامحور التغير المناخي، محور تمويل التنمية، محور محاور رئيسية هي: 
طار متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة إالقضايا التي تهم المنطقة العربية في فة كاالجلسات النقاشية 

تقرير "تمويل التنمية المستدامة إطالق ، من بينها حداث الهامةكما شهد األسبوع العديد من األ .2030
الشبكة "إطالق على المستوى الوطني، و عالميًا األول من نوعه  ُيعد والذىالعربية"،  مصرجمهورية في 

إلى دعم مرونة وقدرة الدول ، والتي تهدف "العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة
التحول أهداف التنمية المستدامة عن طريق تعظيم دور العلوم والتكنولوجيا و  تحقيقالعربية على 

وما  "19-كوفيد"ي أعقاب جائحة ، وذلك فالمبادرة العربية لالستدامةلى  إطالق إالرقمي، باإلضافة 
وذلك ضمانًا لتحقيق  ،فرضته من العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية

 .في مواجهة األزمات المرونة التي برزت أهميتها خالل العامين الماضيين
االقتصاد األخضر "نقاشية تحت عنوان الحلقة في ال شاركت إدارة التنمية المستدامة والتعاون والدولي •

 1/3/2022بتاريخ  مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيانّظمتها التي "، و في مصر: التحديات والفرص
الحلقة  . وناقشتللتنمية المستدامة وحماية البيئة 2030وذلك في إطار رؤية مصر بالقاهرة، 

خفض معدالت التلوث، ورفع مستوى بينها  ، ومنالتنمية المستدامة وحماية البيئةموضوعات تتعلق ب
. وقد شارك في الحلقة ممثلون عن الوزارات المختلفة بجمهورية مصر العام بالجوانب البيئية الوعي

في مجال االقتصاد األخضر  العربية، باإلضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء
جمهورية مصر العربية حلول تتماشي وتوجهات ورؤية لخروج ب، وذلك بهدف اوالتنمية المستدامة

 .2030ألجندة 
 في اجتماع الخبراء الثاني خالل الفترة التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاركت •

بالقاهرة، والمخصص للباحثين من الدول والمنظمات المنضمة للمشروع ضمن  7-10/3/2022 
اآللية المركزية للتعاون الفني، وناقش المشروع المشترك للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 

ية لتكنولوجيا لغربي آسيا )إسكوا( وجامعة الدول العربية بشأن وضع وتطوير وتفعيل االستراتيجية العرب
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 المعلومات واالتصاالت )األجندة الرقمية العربية(.
القضاء على الجوع في جهود ب النهوض"جلسة حول  التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة نظمت  •

الذي  ،لمنتدى العربي للتنمية المستدامةضمن فعاليات ا "اً دمُسُبل المضي قُ التحديات و  :المنطقة العربية
بالتنسيق والتعاون بين األمانة العامة ومنظمة  "فيديو كونفرانس"تقنية عبر  17/3/2022بتاريخ عقد 

عدد من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية ه الجلسة (. وقد شارك في هذالفاواألغذية والزراعة )
الجلسة إلى  تهدفو  .المنطقة العربية من عبء سوء التغذية منه عانيذات الصلة، وتم مناقشة ما ت

اإلجراءات  والممارسات الجيدة لتسريع القائمة والتحديات المحرز والتقدم الوضع الحالي الوعي بشأن رفع
حشد الدعم بأوصت الجلسة . و الرامية إلى القضاء على الجوع والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية

 الوطني واإلقليمي.  على المستويين" للقضاء على الجوع في المنطقة"المبادرة العربية  لتنفيذ
إدارة أصول البنية التحتية "طالق كتيب في ندوة إل التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاركت •

إدارة الشؤون تقنية "فيديو كونفرانس"، والتي نّظمتها  برع 20/4/2022المستدامة" بتاريخ للتنمية 
. ويدعو هذا الكتيب الحكومات الوطنية والمحلية إلى اتخاذ االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة

إجراءات حول كيفية ضمان المرونة واالستدامة ويوفر لها إرشادات ملموسة في هذا الصدد، فضاًل عن 
 إمكانية الوصول إلى استثمارات البنية التحتية الحالية والمخطط لها مستقباًل. 

"السياسات..  تحت عنوان السابعة المستديرةالمائدة  ن والدوليالتنمية المستدامة والتعاوإدارة نظمت  •
عبر  21/4/2022الشراكات اإلنمائية بالغة األهمية لمنع نشوب النزاعات وبناء السالم"، وذلك بتاريخ 

م المتحدة اإلنمائي والحكومة اليابانية. وقد شارك في األم برنامجمع  بالتعاون تقنية "فيديو كونفرانس"، 
وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والمراكز البحثية العربية ومنظمات المجتمع  ممثلوهذه الفعالية 

المدني، وتم مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجهها جهود منع نشوب النزاعات وبناء السالم في 
 .في هذا المجال الشراكات تعزيز سبلستعراض المنطقة العربية، كما تم ا

حدث جانبي تحت عنوان "آليات تمويل التنمية ذات  التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة نظمت  •
البعد المناخى"، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بجمهورية مصر العربية، على هامش 

تقديم التقرير عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وتم خالله  27/4/2022منتدى التمويل الدولي بتاريخ 
. وقد قّدم هذا الحدث حول تمويل أهداف التنمية المستدامةعربية لجمهورية مصر الالوطني األول 

مساهمة قيمة في المنتدى من خالل تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين وجذب الشركاء 
المهتمين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة واستكشاف األدوات المبتكرة لتمويل 

 .امةأهداف التنمية المستد
فاااي اجتمااااع الخباااراء اإلقليماااي حاااول األجنااادة  التنمياااة المساااتدامة والتعااااون والااادوليإدارة  شااااركت •

الرقميااااااة العربيااااااة والتقااااااارير الوطنيااااااة للتنميااااااة الرقميااااااة: تاااااارابط المسااااااارين، التقااااااّدم المحاااااارز، 
والاااادروس المسااااتفادة )المرحلااااة نصااااذ النهائيااااة(، والااااذي ُعقااااد حضااااوريًا وعباااار تقنيااااة "فيااااديو 
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بمدينااااة القاااااهرة، وتناااااول كاااااًل ماااان المسااااودة قباااال  26/5/2022-23فرانس" خااااالل الفتاااارة كااااون
النهائياااااة لالساااااتراتيجية العربياااااة لتكنولوجياااااا المعلوماااااات واالتصااااااالت )األجنااااادة الرقمياااااة العربياااااة( 

 ومشروع تقارير االستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية.
فااااي االجتماعااااات الساااانوية للبنااااك اإلسااااالمي  دوليالتنميااااة المسااااتدامة والتعاااااون والااااإدارة  شاااااركت •

-1، واالجتماعااااااات الساااااانوية للمؤسسااااااات التابعااااااة للبنااااااك خااااااالل الفتاااااارة 2022للتنميااااااة لعااااااام 
بمدينااااااة شاااااارم الشاااااايخ، تحاااااات شااااااعار "بعااااااد التعااااااافي ماااااان الجائحااااااة: الصاااااامود  4/6/2022

اإلساااالمي  تعزياااز التعااااون ماااع مجموعاااة البناااكواالساااتدامة". وقاااد هااادفت هاااذه االجتماعاااات إلاااى 
، وتااااام خاللهاااااا افتتااااااح المكتاااااب للتنمياااااة وتوطياااااد العالقاااااات االقتصاااااادية باااااين الااااادول األعضااااااء

 اإلقليمي للبنك اإلسالمي للتنمية بالقاهرة.
االجتماااااع السااااابع للجنااااة الفرعيااااة للقضاااااء نظماااات إدارة التنميااااة المسااااتدامة والتعاااااون والاااادولي  •

، "فياااااديو كاااااونفرانس"عبااااار تقنياااااة  19/6/2022علاااااى الجاااااوع فاااااي المنطقاااااة العربياااااة بتااااااريخ 
ن عاااان الاااادول العربيااااة والمنظمااااات العربيااااة والدوليااااة، ومؤسسااااات المجتمااااع وممثلاااا هشااااارك فيااااو 

المقدماااة والجهاااود الترحياااب باااالعروض وتااام خاللاااه  المااادني، والمراكاااز البحثياااة، والقطااااع الخااااص،
ف التعااارّ  لاااىإ هااادف االجتمااااعو  .نالفنياااة للجناااة برئاساااة جمهورياااة الساااودا ماناااةاألالمبذولاااة مااان 

وكاااااذلك تجاااااارب القطااااااع الخااااااص فاااااي هاااااذا المجاااااال، لااااادول العربياااااة لعلاااااى التجاااااارب الناجحاااااة 
جهاااود التاااي تااادعم الااادول العربياااة فاااي كافاااة الاساااتعراض مااان خاااالل  المااادني ومنظماااات المجتماااع

فااااي العربيااااة، األذرع الفنيااااة للجامعااااة باعتبارهااااا  ،العربيااااةللمنظمااااات عااااات، والاااادور المتميااااز القطا
مااان  جااال الحااادّ أرصاااد المعوقاااات وإيجااااد الحلاااول للعوامااال األساساااية التاااي تحتاجهاااا المباااادرة مااان 

قليميااااة التااااي تاااادعم تنفيااااذ الهاااادف روعات اإلوكااااذلك مناقشااااة المشاااا ،زمااااة االقتصااااادية العالميااااةاأل 
، والمعنااااي بالقضاااااء علااااى الجااااوع وتااااوفير األماااان 2030هااااداف التنميااااة المسااااتدامة أالثاااااني ماااان 

 .الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة
االجتماااااااع االول للجنااااااة الفرعيااااااة لااااااذوي  التنميااااااة المسااااااتدامة والتعاااااااون والاااااادوليإدارة نظماااااات  •

بالنزاعاااات فاااي  المتاااأثرةهاااداف التنمياااة المساااتدامة فاااي الااادول ألااادعم تحقياااق  العالقاااة المتعاااددين
وقااااد تقنياااة "فياااديو كاااونفرانس".  باااروع ، حضاااورياً 22/6/2022بتااااريخ  ، وذلاااكالمنطقاااة العربياااة

لاااى عااادد مااان المنظماااات الدولياااة إ باإلضاااافة، دولاااة عربياااة (14) ممثلاااو شاااارك فاااي هاااذا االجتمااااع
 ،همهااااااا اختصاصااااااات اللجنااااااة الفرعيااااااةماااااان أ قضااااااايا عدياااااادةناااااااقش االجتماااااااع . و واإلقليميااااااة

وتاااام التأكيااااد ، وغيرهااااا ماااان الموضااااوعات ،واحتياجااااات التنميااااة المؤسسااااية والتطااااوير المؤسسااااي
 إلعااااادةهميااااة موضااااوعات التموياااال والتحااااديات التااااي تواجااااه االسااااتثمار فااااي تلااااك الاااادول أعلااااى 

 البيانات.همية توفير أو  البشرية والمؤسسيةعمار وبناء القدرات اإل
الورقاااة البيضااااء للمباااادرة "حاااول ورشاااة عمااال  التنمياااة المساااتدامة والتعااااون والااادوليإدارة نظمااات  •
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تقنياااااة  باااااروع حضاااااورياً  22/6/2022" بتااااااريخ اإلقليمياااااة للمااااان المنااااااخي فاااااي الااااادول العربياااااة
شاااهدت الورشاااة تقاااديم عااارض . وقاااد دولاااة عربياااة (15هاااا ممثلاااو )شاااارك فيو  ،"فياااديو كاااونفرانس"

لتنظااايم حاااادث جااااانبي  تمهيااااداً ، شااااامل حاااول الورقااااة البيضااااء لمبااااادرة االماااان المنااااخي توضااايحي
خاااالل  شااارم الشااايخمديناااة ب (COP-27) عماااال قماااة المناااا أحاااول هاااذه المباااادرة علاااى هاااامش 

 .18/11/2022-6الفترة 
للجناااااة العربياااااة  الحاااااادي عشاااااراالجتمااااااع  التنمياااااة المساااااتدامة والتعااااااون والااااادوليإدارة نظمااااات  •

 باااااروع حضاااااورياً ، 23/6/2022، بتااااااريخ 2030لمتابعاااااة تنفياااااذ أهاااااداف التنمياااااة المساااااتدامة 
دولاااااة  (18ممثاااااول )ومشااااااركة  جمهورياااااة مصااااار العربياااااةبرئاساااااة  ،تقنياااااة "فياااااديو كاااااونفرانس"

منظماااااات المجتماااااع و عربياااااة وعااااادد مااااان المنظماااااات الدولياااااة والمنظماااااات العربياااااة المتخصصاااااة 
موضاااااوعات شاااااملت بعاااااض ال، بناااااداً  (12)نااااااقش االجتمااااااع وقاااااد خااااااص. المااااادني والقطااااااع ال

أوصااات اللجناااة باااأن  والاااذيلالساااتدامة، والياااوم العرباااي لالساااتدامة جديااادة مثااال المباااادرة العربياااة ال
 من كل عام. شباط/فبراير 16تاريخ االحتفال به يكون 

مشااااروع مرفااااق  فااااي اجتماااااع مجلااااس إدارة التنميااااة المسااااتدامة والتعاااااون والاااادوليإدارة  شاااااركت •
المنااااا  لتحقيااااق أهااااداف التنميااااة المسااااتدامة: العماااال المناااااخي ماااان أجاااال االماااان البشااااري فاااااي 

، عباااااار تقنيااااااة الفيااااااديو كااااااونفرانس، ناااااااقش االجتماااااااع 6/7/2022المنطقااااااة العربيااااااة، بتاااااااريخ 
الوضاااااع الحاااااالي لمشاااااروع المرفاااااق فاااااي دااااال التاااااداعيات اإلقليمياااااة والدولياااااة الراهناااااة، وشاااااهد 

المرفاااق حاااول اخااار المساااتجدات بشاااأن األنشاااطة التاااي ياااتم تنفياااذها، كماااا تااام استعراضاااا لشاااركاء 
خاللااااه طاااارح رؤيااااة انشاااااء مبااااادرة للماااان المناااااخي فااااي المنطقااااة العربيااااة بحياااا  يكااااون عماااال 

   المرفق من أنشطتها مستقبال.
اجتمااااع األماناااة الفنياااة للقضااااء علاااى الجاااوع نظمااات إدارة التنمياااة المساااتدامة والتعااااون والااادولي  •

بحاااا  ببيااااروت، والااااذي استضااااافته االسااااكوا بمقرهااااا ببيااااروت وتاااام خاللااااه  15/8/2022بتاااااريخ 
وتأثيراتهااااا  الجااااوع فااااي المنطقااااة العربيااااة تجاااااه أزمااااة الغااااذاء العالميااااة القضاااااء علااااىدور مبااااادرة 

المباااادرة  الرئيساااية لااادوراءات اإلجااار كماااا تااام مناقشاااة  ،علاااى األمااان الغاااذائي فاااي المنطقاااة العربياااة
 والطويل. على المدى القصير والمتوسط 

أماناااة اللجناااة الفرعياااة للقضااااء علاااى  نظمااات إدارة التنمياااة المساااتدامة والتعااااون والااادولي اجتمااااع •
بمقااااار االساااااكوا فاااااي مديناااااة بياااااروت. وشاااااارك فاااااي هاااااذا  15/8/2022الجاااااوع وذلاااااك بتااااااريخ 

االجتمااااااع عااااادد مااااان المنظماااااات منهاااااا: المنظماااااة العربياااااة للتنمياااااة الزراعياااااة، المركاااااز العرباااااي 
لدراساااات األراضاااي الجافاااة والمنااااطق القاحلاااة، المكتاااب االقليماااي لمنظماااة األمااام المتحااادة للغذياااة 

ي، برناااااامج األمااااام المتحااااادة اإلنماااااائي، والزراعاااااة، المكتاااااب االقليماااااي لبرناااااامج األغذياااااة العاااااالم
والمنظمااااة العربيااااة لحمايااااة الطبيعااااة، وشاااابكة بنااااوك الطعااااام اإلقليميااااة، والمجلااااس العربااااي للمياااااه، 
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واالتحاااااد العربااااي للصااااناعات الغذائيااااة، باإلضااااافة إلااااى األمانااااة العامااااة لجامعااااة الاااادول العربيااااة، 
فااااق علاااى تشاااكيل لجناااة اعاااداد صاااياغة ولجناااة األمااام المتحااادة االقتصاااادية واالجتماعياااة. وتااام االت

الوثيقاااااة بشاااااكل نهاااااائي مااااان كااااال مااااان األماناااااة العاماااااة لجامعاااااة الااااادول العربياااااة )إدارة التنمياااااة 
المسااااتدامة والتعاااااون الاااادولي(، المكتااااب االقليماااااي لمنظمااااة األماااام المتحاااادة للغذيااااة والزراعاااااة، 

قتصااااادية واالجتماعيااااة. المكتااااب االقليمااااي لبرنااااامج األغذيااااة العااااالمي، ولجنااااة األماااام المتحاااادة اال
وكاااذلك اعتمااااد اعاااالن عااان ازماااة الغاااذاء فاااي الاااوطن العرباااي وعااارض هاااذا الجهاااد علاااى اجتمااااع 

 القمة العربية القادمة لتكون مكونة من اعالن وخطة تنفيذية وتحديد الجهات التمويلية.   
ل إدارة اجتمااااع تحضااايري ماااع فرياااق عمااافاااي  التنمياااة المساااتدامة والتعااااون والااادوليإدارة  شااااركت •

ببياااااروت، لمناقشاااااة  16/8/2022المناااااا  واالمااااان المنااااااخي بمنظماااااة االساااااكوا، وذلاااااك بتااااااريخ 
المرحلاااة االولاااي مااان الورقاااة البيضااااء للمباااادرة اإلقليمياااة للمااان المنااااخي فاااي المنطقاااة العربياااة، 

 .2022والتحضير لورشة العمل الثانية حول المبادرة والتي ستعقد خالل شهر سبتمبر 
فعاليااااااات منتااااادى البيئااااااة والتنميااااااة فاااااي  التنميااااااة المساااااتدامة والتعاااااااون والاااااادوليإدارة  شااااااركت •

-11، خااااااالل الفتاااااارة المنظمااااااات اإلقليميااااااة لااااااي شاااااارم الشاااااايخ، بمشاااااااركةإ: الطريااااااق 2022
حاااول المباااادرة اإلقليمياااة للمااان بالقااااهرة، وتااام خاللاااه عقاااد ورشاااة العمااال الثالثاااة  13/9/2022

البيضاااااء،  الورقااااة المسااااودة االولااااي مناقشااااة، ل12/9/2022يااااوم المناااااخي فااااي الاااادول العربيااااة 
ساااااليط الضاااااوء علاااااى التوصااااايات ، حيااااا  هااااادفت الورشاااااة الاااااى تالمنظماااااات اإلقليمياااااة بمشااااااركة

يجاااب ان ياااتم تضااامينها فاااي والرساااائل الرئيساااية والفجاااوات واألنشاااطة الرئيساااية ذات الصااالة التاااي 
 .الورقة البيضاءالمسودة الثانية من 

حفاااال توقيااااع "بيااااان مبااااادرة القضاااااء علاااااى نظماااات إدارة التنميااااة المسااااتدامة والتعاااااون والاااادولي  •
الجاااااوع فاااااي المنطقاااااة العربياااااة حاااااول ضااااارورة التعامااااال الساااااريع ماااااع تحاااااديات األمااااان الغاااااذائي 

، بمقاااار االمانااااة 13/10/2022المسااااتجدة فااااي المنطقااااة العربيااااة" وذلااااك يااااوم الخماااايس الموافااااق 
مااااين العااااام لجامعااااة الاااادول العربيااااة وعاااادد ماااان المنظمااااات الدوليااااة العامااااة. بمشاااااركة معااااالي األ

والعربيااااة وهااااي: لجنااااة األماااام المتحاااادة االقتصااااادية واالجتماعيااااة لغربااااي آساااايا، منظمااااة األغذيااااة 
والزراعااااة فااااي الشاااارق األدنااااى وشاااامال أفريقيااااا، وبرنااااامج األغذيااااة العااااالمي، الصااااندوق الاااادولي 

نمياااة الزراعياااة، المركاااز العرباااي لدراساااات المنااااطق الجافاااة للتنمياااة الزراعياااة، المنظماااة العربياااة للت
واألراضاااي القاحلاااة، المجلاااس العرباااي للميااااه، االتحااااد العرباااي للصاااناعات الغذائياااة، شااابكة بنااااوك 
الطعاااااام اإلقليمياااااة، المجموعاااااة العربياااااة لحماياااااة الطبيعاااااة، وقامااااات المنظماااااات الماااااذكورة بتوقياااااع 

امااال الساااريع ماااع تحاااديات األمااان الغاااذائي المساااتجدة البياااان والاااذي يسااالط الضاااوء علاااى كيفياااة التع
 في المنطقة العربية.

الناااادوة اإلقليميااااة حااااول "التحااااوالت فااااي فااااي  التنميااااة المسااااتدامة والتعاااااون والاااادوليإدارة  شاااااركت •
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بفناااااادق ساااااافير  18/10/2022-17األدوار االجتماعيااااااة إزاء األمومااااااة ورعايااااااة األطفااااااال" ماااااان 
توصااايات حاااول سااابل دعااام المااارأة واألم العاملاااة علاااى تحقياااق بالقااااهرة، والتاااي اساااتهدفت الخاااروج ب

التااااوازن بااااين أدوارهااااا المجتمعيااااة المختلفااااة. شااااارك فااااي الناااادوة ممثلااااين عاااان االليااااات الوطنيااااة 
المعنيااااة بااااالمرأة وممثلااااين عاااان المناااادوبيات الدائمااااة لعاااادد ماااان الاااادول العربيااااة بجامعااااة الاااادول 

 الميون وممثلون من القطاع الخاص.العربية وخبراء قانونيين وخبراء اجتماعيون وإع
ورشاااااة العمااااال اإلقليمياااااة الساااااابعة حاااااول نظمااااات إدارة التنمياااااة المساااااتدامة والتعااااااون والااااادولي  •

التقااااارير الوطنيااااة الطوعيااااة فااااي المنطقااااة العربيااااة بالتعاااااون مااااع لجنااااة االسااااكوا وإدارة الشااااؤون 
ر االسااااااكوا بمقاااااا 19/10/2022و 18االقتصااااااادية واالجتماعيااااااة فااااااي األماااااام المتحاااااادة يااااااومي

وقاااد . 2030مشااااركة القطااااع الخااااص فاااي خطاااة عاااام  ببياااروت، وقاااد ركااازت أعماااال الورشاااة علاااى
لقطاااااع الخاااااص كشااااريك تنمااااوي فااااي ا الهااااام الااااذي يلعبااااهلاااادور ل نظااااراالموضااااوع  اختياااار هااااذا
والمسااااهمة فاااي  2030تنفياااذ خطاااة عاااام  ته فااايمشااااركباإلضاااافة الاااى توسااايع قاعااادة  ،المنطقاااة

 .عملية المتابعة والمراجعة
حول المبادرة اإلقليمية للمن  ورشة العمل الرابعةنظمت إدارة التنمية المستدامة والتعاون والدولي  •

الدولية و المنظمات اإلقليمية  بالقاهرة، بمشاركة 26/10/2022بتاريخ  ،المناخي في الدول العربية
 مناقشة، وهدفت الورشة الى استكمال نيوأصحاب المصلحة اآلخر  المالية حة والمؤسساتوالجهات المان
 . فيها مناقشة المقترحات العملية لإلجراءات الواردةو  وتحديثها ،البيضاء الورقة المسودة االولي

العقارات المؤتمر الصحفي حول "االستدامة وقطاع في  التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاركت •
بفندق الفور سيزون بالقاهرة، والذي سلط الضوء على الجهود  6/11/2022"، وذلك يوم 2022

في المنطقة العربية وباألخص في مصر في  2030المبذولة لتحقيق خطة عمل التنمية المستدامة 
 قطاع العقارات. مجال

للجنة الفرعية  الثاني، االجتماع 7/11/2022 بتاريخنظمت إدارة التنمية المستدامة والتعاون والدولي  •
بالنزاعات في المنطقة  المتأثرةلذوي العالقة المتعددين لدعم تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول 

وشارك ممثلين عن عدد من الدول العربية  طريق االتصال المرئي. باألمانة العامة وعن العربية حضوريا
ئي وهم: المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية السودان حضوريا وعن طريق تقنية االتصال المر 

وجمهورية الصومال الفيدرالية ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا والجمهورية اليمنية هذا 
الى جانب عدد من المنظمات اإلقليمية والدولية ومن بينهم المجلس العربي للمياه والمجلس المصري 

. 2022رنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واللجنة الدولية للصليب األحمر للبنية الخضراء وب
وتم تناول موضوعات عديدة ومن أهمها عرض حول المشروع الذي يتم إعداده بالتعاون بين األمانة 

المساعدات )العامة وصندوق األمم المتحدة للمن البشري واالسكوا حول تعميم نهج الترابط الثالثي 
نسانية والتنمية وتحقيق السالم( والذي يتضمن المشروع تنفيذ ورشتي عمل تحت إقليمية وبرنامج اال 
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تدريبي موجه الى كل من الدول التسعة المتأثرة بالنزاعات يشمل كل منها تنفيذ عدد من البرامج 
داف التنمية هأالتدريبية وتحليل لنتائج للوصول الى األولويات الخاصة بكل دولة في خطة عمل لتحقيق 

كما تم االتفاق على تطوير تقرير شامل حول المخاطر بقيادة  ،من اإلنسانيالمستدامة في إطار األ
 االسكوا، يتضمن اإلطار المفاهيمي والمنهجيات والنتائج.

بشرم  COP27على هامش مؤتمر حدث جانبي نظمت إدارة التنمية المستدامة والتعاون والدولي  •
من المناخي في المنطقة العربية تحت عنوان "حلول مستدامة البيضاء لمبادرة األ لمناقشة الورقةالشيخ 

، وشهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى من المؤسسات 11/11/2022من اإلنساني" بتاريخ من أجل األ
الدولية واإلقليمية شملت كل من االتحاد األوروبي، البنك الدولي، بنك االستثمار األوروبي، برنامج 

مم المتحدة اإلنمائي، والبنك اإلسالمي للتنمية، باإلضافة الى ممثلة مبعوث تغير المنا  لدى حكومة األ
جمعوا على أهمية المبادرة والمضي قدما نحو إعداد المسودة الثانية للورقة البيضاء أمارات، حي  اإل

بدولة اإلمارات  COP 28الخاصة بها تمهيدا إلطالقها خالل فعاليات مؤتمر األمم المتحدة لتغير المنا  
 .2023العربية المتحدة في

اجتماع مجموعة العمل للتحضير لفعاليات المنتدى في  التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاركت •
عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي  14/11/2022، بتاريخ 2023العربي للتنمية المستدامة لعام 

تنظمه االسكوا كل عام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وقد ناقش االجتماع برنامج عمل المنتدى 
-14ظمة في جلساته حي  من المقرر عقد المنتدى خالل الفترة والورقة المفاهيمية ومساهمة كل من

 بمقر االسكوا ببيروت.  2023مارس  16
االجتماع الثامن للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في نظمت إدارة التنمية المستدامة والتعاون والدولي  •

لمرئي، ترأس حضوريا وأيضا من خالل تقنية االتصال ا 28/11/2022المنطقة العربية بتاريخ 
االجتماع باإلنابة عن معالي وزير الزراعة والغابات بجمهورية السودان الدكتورة فاطمة الحسن األمين 
العام للمانة الفنية للمن الغذائي.  وشارك ممثلين عن عدد من الدول العربية عن طريق تقنية االتصال 

جمهورية السودان، سلطنة عمان، دولة قطر، المرئي وهم: المملكة األردنية الهاشمية، مملكة البحرين، 
دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية والجمهورية اليمنية. باإلضافة إلى مشاركة 
عدد من المنظمات حضوريا وعبر تقنية االتصال المرئي وهم: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 

المركز العربي لدراسات األراضي الجافة والمناطق القاحلة، البرلمان العربي، منظمة العمل العربية و 
، برنامج األغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية منظمة األغذية والزراعة للمم المتحدةاالسكوا، 
، االتحاد االفريقي االسيوي للسياحة والصناعات، اتحاد لمجموعة العربية لحماية الطبيعةالزراعية، ا

للسمدة، االتحاد العربي للصناعات تحاد العربي العربي للمياه، اال  المجلسراعيين العرب، المهندسين الز 
الغذائية، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الشبكة العربية للبيئة والتنمية، شبكة بنوك الطعام اإلقليمية، 

زمة الغذاء العالمية، شركة نسر الدولية، وشركة نستله. حي  تم مناقشة الخطوات التي تمت لمتابعة ا
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وما تم اتخاذه من إجراءات في الدول العربية كما تم مناقشة رؤى المنظمات المشاركة حول تفعيل 
المبادرة العربية للقضاء على الجوع للتعامل مع ازمة الغذاء، كما تم اقتراح تشكيل مجموعات عمل 

 لتنفيذ مشروعات محددة في هذا المجال.
االجتماع الثاني لمجلس أمناء "الشبكة العربية للعلوم مستدامة والتعاون والدولي نظمت إدارة التنمية ال •

من خالل تقنية االتصال المرئي.  30/11/2022بتاريخ  والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"
وعدد من المنظمات العربية المتخصصة والشركاء شارك في االجتماع ممثلي أربعة عشر دولة عربية و 

قدمت عدد من الدول العربية استعراضات حول اإلنجازات والمشروعات يميين والقطاع الخاص كما اإلقل
المختلفة في مجاالت التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء االصطناعي، كذلك قدم الشركاء المعنيين في 

بكة وتوفير مجموعة العمل اإلقليمية عدة مقترحات مستقبلية بشأن تفعيل دور المنصة الرقمية للش
الدعم الفني الالزم لها باإلضافة إلى التأكيد على أهمية الربط بين المنصة والمنصات اإلقليمية والوطنية 

 .ذات الصلة
ورشة عمل بعنوان "إدارة نشر المعرفة والتوثيق في  التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاركت •

بمقر األمانة العامة  2022ديسمبر  15-13االستشراف ودعم اتخاذ القرار" خالل الفترة  –المعلوماتي 
 بالتعاون مع مركز عمان والخليج للدراسات االستراتيجية.

حفل افتتاح الدورة السابعة من نموذج المحاكاة في  التنمية المستدامة والتعاون والدوليإدارة  شاركت •
التي تنظمه أكاديمية الشروق بالتعاون مع  في 18/12/2022 بتاريخ المتكامل لجامعة الدول العربية

 بالقاهرة. إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل بالجامعة العربية، وذلك بمقر األكاديمية


