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االقتصاديةللتنميةعالميةرؤيةهي2030عامخطة•

منيذهاتنفيتمللجميع،المستدامةوالبيئيةواالجتماعية

.عشرالسبعةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقخالل

ةالتنميأهدافمعالتنميةخططمواءمةأهميةمنالرغمعلى•

ةاألساسيالمبادئدمجأيضا  المهممنأنهإالالمستدامة،

.التخطيطعمليةفي2030عاملخطة

دمج المبادئ مقابل مواءمة -الهدف 
ةالخطط مع أهداف التنمية المستدام



أهداف العرض

:أساسيينهدفينتحقيقإلىالعرضهذايسعى

عمليةعلىوانعكاساتها2030عاملخطةاألساسيةالمبادئتقديم1.
،التخطيط

إشراكخاللمنالتخطيطعمليةفيالمبادئهذهلدمجإطارعرض2.
.السياساتيالتكاملتحقيقأجلمنالمصلحةأصحاب

تعلموهاموضعفرصةللمشاركينيتيحعمليبتمرينالعرضبعدسنقوم
.التنفيذموضع



مقصداً 169هدفاً و 17

متكاملة و مترابطة-

المستدامةتوازن بين ابعاد التنمية البشريّة-

صالحة لجميع البلدان-

الديباجة واإلعالن

رؤية واضحة وطموحة-

تضع االنسان واألرض واالزدهار في -
جوهرها

ني نحو تنمية ال تستث»: الشعار العام-
«أحد

المتابعة واالستعراض

طوعي ومن مسؤولية الحكومات بشكل -
أساسي

تشاركي مع جميع األطراف  -

ياً منتدى سياسي رفيع المستوى سنو-
للمتابعة 

وسائل التنفيذ

مقاصد ضمن كل هدف -

(  17الهدف )هدف مخصص -

روح من التضامن العالمي وإقرار -
يد بأهمية التمويل الدولي العام، مع التأك

على الملكيّة والقيادة الوطنيّة 

خطة متكاملة 
غير قابلة 
للتجزئة 



2030مبادئ خطة عام 

خطة
2030

النهج 
الحقوقي

عدم إهمال 
أحد

منظور 
المساواة 

بين 
الجنسين

المساواة 
داخل 
البلدان 
اوفيما بينه

التخطيط 
المتكامل

نهج 
المجتمع 

ككل

نهج 
الحكومة 
بأسرها

الطابع 
العالمي



النهج الحقوقي

الحقوقيالبعد2030عامخطةتضمنت•
الخططاعتبارأهميةإلىيشيرمما

اناإلنسلحقوقوالعملياتوالسياسات
عليهمتؤثرالذيناألشخاصلجميع
.بفاعليةوتحميهاوتعززها

زتعزيإلىالسياساتتهدفأنينبغي•
المطالبةعلىالحقوقأصحابقدرة

علىالواجباتأصحابوقدرةبحقوقهم،
.بالتزاماتهمالوفاء

التخطيطوعملياتالخططتراعيهل
:التاليةاألمور

قودتالتيالفاعلةالجهاتبإشراكتقوم•
اإلنسان؟حقوقعملية

الصلةذاتاإلنسانحقوقفيبالنظرتقوم•
والعوائقالمعالجةالسياسةبمجاالت

تحقيقها؟منالناستمنعالتي

نيمكمساءلةتدابيربتضمينتقوم•
وفعالة؟وشفافةإليهاالوصول

اتالهيئلتوصياتباالستجابةتقوم•
اإلنسان؟لحقوقالدولية



إهمال أحدعدم 

ميعجاعتبارالمستدامةالتنميةتتطلب•
كثراألالفئاتعلىالتركيزمعاألشخاص،

والنساءالفقراءذلكفيبماضعفا ،
ذويواألشخاصالسنوكبارواألطفال
المهمشةوالفئاتوالالجئيناإلعاقة
.األخرى

اتوالعمليالسياساتتعطيأنينبغي•
راألكثاألشخاصإلىللوصولاألولوية
ا الحواجزومعالجةالمجتمعداخلضعف 
.يواجهونهاالتي

األمورالتخطيطوعملياتالخططتراعيهل
:التالية

لإلهمالعرضةاألكثرالمجموعاتتحديد•
كهم السياساتية؟العمليةفيوإشرا

يمكّنما  مالئتصنيفا  المصنفةالبياناتجمع•
هذهعلىالسياساتأثرتحديدمن

المجموعات؟

علىبللتغلاستراتيجياتأوآلياتتضمين•
ضعيفةمجموعاتتواجههاالتيالحواجز
معينة؟

كثهملمناألولويةموضعالحلولوضع• رأ
؟لإلهمالعرضة



إهمال أحدعدم 

بياناتأحدإهمالعدميتطلب•

العمرالفئاتبحسبمصنفة

عياالجتماوالنوعالدخلوالمستوى

...اوغيرهواإلعاقةالجغرافيوالمكان

رارقالمصنفةالبياناتتوفير

موضوعفقطوليسسياسي

...تقني



ينتعميم منظور المساواة بين الجنس

ساءللنالمتساويةالمشاركةتعتبر•
الجوانبمختلففيوالفتيات

التنميةأسسأهممنالمجتمعية
.المستدامة

سياساتالآثارتباينإلىالتنبهينبغي•
إزالةعلىوالعملوالرجال،النساءعلى

ينبالمساواةعدممنتزيدالتيالحواجز
الجنسين

األمورالتخطيطوعملياتالخططتراعيهل

:التالية

انيةالجنساألبعادفيمنهجيبشكلالنظر•

القطاعات؟جميعفيللسياسات

يطالتخطفيالنسائيةالمجموعاتإشراك•

والتقييم؟

فةمصنالمعتمدةالبياناتتكونأنطلب•

الجنس؟حسب

لحاجةاعندمتباينةاستراتيجياتتنفيذ•

؟والفرصللمنافعالعادلالتوزيعلضمان



نهاداخل البلدان وفيما بيالمساواة 

دمعأوجهمنالحدإلىالتنميةتحتاج•
سالناجميعمشاركةلضمانالمساواة

فرصعلىوالحصولالتقدمفي
.وضعهمعنالنظربغضمتساوية،

بار،باالعتالسياساتتأخذأنينبغي•
الموجودةالفجواتمنهجي،وبشكل

نتضموأنوالمناطق،المجموعاتبين
المجاالتجميعفيالفرصتكافؤ

.السياساتية

التخطيطوعملياتالخططتراعيهل
:التاليةاألمور

تالمجاالمختلففيالمساواةعدمأوجه•
نها؟مللحداألولويةوإعطاءالسياساتية

واعتمادمفصلةبياناتجمعطلب•
تلفمخعلىالتفاوتاتلتتبعمؤشرات

المستويات؟

منررا  تضاألكثرالفئاتمشاركةتسهيل•
والحرمان؟التمييز

علىاالنتباهتركيزأوالمواردتوزيعإعادة•
الهشة؟األوضاعفياألشخاص



حدوالموالتخطيط المتكامل

اديةاالقتصالتنميةبينوثيقترابطهناك•
عليهاالعمليجدربحيثوالبيئيةواالجتماعية

النزاعنمتعانيالتيالبلدانوفي.واحدوقتفي
لىاالنظرأيضايجبالهشةالسياقاتفيأو

.(والثقافي)السياسيالبعد

فهما  ةالسياساتيالعملياتتتضمنأنينبغي•
التنميةأهدافبينالمتبادلةللروابط

أنينبغيكمامنها،تستفيدوأنالمستدامة
فيدتستوفعالةمتناسقةإجراءاتوراءتسعى

تالمقايضاوتتجنباألهدافبينالتآزرمن
.بينهافيما

األمورالتخطيطوعملياتالخططتراعيهل
:التالية

الروابطعلىمنهجيبشكلالتعرف•
آزرالتأوجهواعتباراألهدافبينالمتبادلة

والمقايضات؟

والمقايضات؟التآزرفيالنظر•

وإشراكالقطاعاتعبرالتعاونتعزيز•
المصلحةأصحابمنكاملةمجموعة
المتبادلة؟الروابطباعتبارالمعنيين،

مامشتركةاألهدافتكونأنعلىالعمل•
الفهميكونوأنوالمجتمعالحكومةبين

أيضا ؟مشتركا  للقضايا



نهج المجتمع ككل

لذا.المستدامةالتنميةفيدورفردلكل•
تدامةالمسالتنميةأهدافتحقيقيتطلب

كات ملوتشالحكومياإلطارتتخطىشرا
الخاصوالقطاعالمدنيوالمجتمعاألفراد

ميةاألكاديواألوساطالعماليةوالنقابات
.وغيرها

خاللمنالمصلحةأصحابإشراكيجدر•
وذاتونشطةوواسعةمفتوحةعمليات
اآلراءفيتوافقبناءعلىتعملمغزى
المشتركةبالملكيةالشعوروتعزز

.لألهداف

هل تراعي الخطط وعمليات التخطيط 

:األمور التالية

االعتراف بأدوار أصحاب المصلحة؟•

ت تضمين اإلجراءات التي تشجع الجها•

الفاعلة على التنظيم والتعاون؟

مأسسة مساحة للتنسيق والتعاون؟•

توفير فرص مفيدة للتشاور؟•



نهج الحكومة بأسرها

ةالتنميألهدافالطموحةالرؤيةلتحقيق•
ىعل الحكومةتعبئةينبغيالمستدامة،

ؤيةرحولعملهاوتنسيقالمستوياتجميع
.للتنميةمشتركة

عتبارباالاإلنمائيالتخطيطيأخذأنينبغي•
نيةالوطالحكومةالجهاتبينالتعاونفرص

المستوياتومع(األفقيالتنسيق)
(وديالعمالتنسيق)الوطنيةدونالحكومية

.شاملةتنسيقهياكلخاللمن

التخطيطوعملياتالخططتراعيهل

:التاليةاألمور

علىالصلةذاتالمؤسساتإشراك•

الطوالوطنيودونالوطنيالمستويين

الحاجة؟وحسبالسياساتيةالدورة

اتيجيةباستر التخطيطعمليةترتبطهل•

التنمية؟لتمويل

ياالعلالرقابةوأجهزةالبرلماناتإشراك•

عملياتفياإلحصائيةوالمكاتب

والتقييم؟التخطيط



الطابع العالمي

البلدانبجميع2030عامخطةتعنى•
هاتحقيقيتطلبلذاالناس،وجميع
اتعاون ا .عالمي 

تعزيزالعالميبالطابعالمقصود•
علىالمرتكزالعالميالتضامن
ألشدااألشخاصالحتياجاتاالستجابة

دان،البلجميعبمشاركةوضعفا ،فقرا  
.عموما  والناسالمصلحة،وأصحاب

التخطيطوعملياتالخططتراعيهل
:التاليةاألمور

كةفرصمناالستفادة• ة؟الدوليالشرا

اكلالمشلحلالدوليةااللتزاماتاعتبار•
الوطنية؟عبر

السياقاتبينالروابطعلىالتعرف•
والعالمية؟واإلقليميةالوطنية

لالعمبينالترابطيالنهجفيالنظر•
بينالتآزروتشجيعوالتنميةاإلنساني
وتلكالحكومةمنالممولةالبرامج
الشركاء؟منالممولة



الحلقة المفقودة

التخطيط ربط
....والموازنات

ربط المشاريع 
والتدخالت بالموارد 
...البشرية والمالية



إشراك أصحاب : تطبيق المبادئ
اتالمصلحة من أجل تكامل السياس

ينةمتآليةخاللمنالتخطيطعملياتفيالمبادئهذهدمجيمكن•

.السياساتتكامللمبدأداعمةتكونالمصلحةأصحابإلشراك

ياساتيةالسالعمليةفيمعمقبشكلالمصلحةأصحابإلشراكيمكن•

كثرسياساتإنتاجإلىيؤديأن بتستجيوفعاليةاستنارةأ

.المستدامةالتنميةأهدافتحقيقوتسرعالضعيفةالفئاتالحتياجات



مكونات التكامل السياساتي 
التكامل

التعاون

التنسيق

الحكم الذاتي الكلي

:زيادة

التفاعل

التواصل

المأسسة

اتساق السياسات

التنفيذكلفة

 ,Stead & Meijers, “Spatial Planning and Policy Integration: Conceptsالصورة مقتبسة من 

Facilitators and Inhibitors. 2009. 

أنورةالضرمنليسالسياساتي،التكاملمبدأمقاربةعند
هناكبل،(بالمرةيطبقالأنمقابل)تماما  شامال  يكون

يف المصلحةأصحابدمجفيهايتمالتيالدرجة.درجات
منحتتراوأنيمكنالسياساتيةالدورةفيمختلفةمراحل
ركةالمشتاإلدارةإلىاإلجراءات،تنسيقإلىالتشاور،مجرد

.النتائجعنالمشتركةوالمسؤوليةللتدخالت

علىالفاعلةالجهاتمنمعينةمجموعةدمجمدىيعتمد
:منها،العواملمنالعديد

oالمصلحةأصحابعملبينالروابطقوةمدى،

oيقبتعمالمعنيينالمصلحةوأصحابالقيادةالتزام
،التعاون

oاملالتكنتيجةوالكفاءةالفعاليةزيادةمدىمقارنة
.لتنسيقاعنالناجمةوالتحدياتالمتزايدةالتكاليفمقابل



:  األولىالخطوة
السياسةمجالتحديد

األخرىتباألولويامعينسياساتيمجالتربطالتيالروابطتحديد•

:يليكماالروابطتكونأنيمكن•

المقايضةأوالتآزر•

ضعيفةأوقوية•

مباشرةغيرأومباشرة•

متوازيةغيرأومتوازية•

محتملةغيرأومؤكدة•

:اقية بما فيهابالعوامل السيالبينيةالروابطتتأثر،ذلكإلىباإلضافة•

الجغرافيالموقع•

الحوكمة•

التكنولوجيا•

الزمنيةاألطر•

.للخططاتيالسياسالمجالتوسيعإلىالمتداخلةالروابطفيالنظريؤدي
Image credit: Eurostat. “Multi-purpose indicators within the EU SDG indicator set.” 2019.



عات النظر في المجمو: الخطوة الثانية
المعرضة لإلهمال

اواة إن دمج المبادئ األساسية بما في ذلك النهج الحقوقي، وعدم إهمال أحد، والمس
ع ومنحهم يتطلب من المخططين النظر في احتياجات الفئات الضعيفة في المجتم
كهم في التخطيط والتقي .يمصوت ا في العملية السياساتية، عالوة على إشرا

:لضمان نجاح هذه الجهود، من المهم القيام بما يلي

،اعتبار كافة الفئات الضعيفة التي قد تتأثر بالسياسة•

،االنخراط مع المجتمع المدني والمنظمات األخرى التي تمثل هذه المجموعات•

فهم العوائق التي تواجهها هذه المجموعات وضمان استجابة السياسات •
.الحتياجاتهم



:  األولىالخطوة
السياسةمجالتحديد

كافةدتحديالسياساتيللتكاملالتخطيطيتطلب•

إلىالوصولأجلومن.الصلةذويالمصلحةأصحاب

اماعتبارالمهممنالمصلحة،ألصحابشاملةقائمة

:يلي

داتوالوحوالوكاالتالوزاراتإضافة:األفقيالتكامل•

،الوطنيالمستوىعلىحكومية

دونالحكوميةالكياناتإدراج:العاموديالتكامل•

،الوطنية

المجتمعمثل:الحكوميةغيرالفاعلةالجهاتدمج•

أوص،الخاوالقطاعالضعيفة،الفئاتوممثليالمدني،

كةأوالحوارخاللمناألكاديميةاألوساط .الشرا

التكامل 

مودياالع نهج الحكومة ككل

األفقيالتكامل 

Image adapted from UN DESA, World Public Sector Report 2018: Working Together: 

Integration, Institutions And The Sustainable Development Goals. 2018. 



ب تقييم قدرة أصحا: الخطوة الرابعة 
المصلحة

ةالمصلحأصحابقدرةتقييمالمهممن•

عملخطةتطويرقبلالمشاركةعلى

،لمشاركتهم

أصحابمشاركةمكامنتعيينيمكن•

سببحالسياساتيةالدورةفيالمصلحة

،لهمالمتاحةوالمواردوخبراتهممهاراتهم

االتكامليتطلب• حابأصجميعمنالتزام 

كةإلنجاحالمعنيينالمصلحة .الشرا

كها الجهات التي يمكن إشرا المرحلة

رة، أصحاب المعرفة الذين يمتلكون المعلومات، والخب

ة، بما والبيانات، أو يملكون رؤية خاصة في مجال السياس

ط، في ذلك معلومات موضوعية، وأولويات العمل، والرواب

أو المعرفة بالمجموعات المعرضة لإلهمال

تصميم 

السياسة

فة شركاء التنفيذ الذين يتمتعون بمزايا في المعر 

ي عملية والقدرات والتكنولوجيا أو التشبيك للمشاركة ف 

التنفيذ كاملة  أو جزء منها

التنفيذ

ياسات، تقييم الشركاء الذين لديهم خبرة في مراجعة الس

ول إلى أو توليد البيانات أو القدرة على التحليل، أو الوص

التي يمكن أن تثري " على أرض الواقع"المعلومات 

عملية الرصد والتقييم

الرصد 

والتقييم



وضع خطة : الخطوة الخامسة
اتعمل لتعزيز تكامل السياس

المصلحةألصحابجيدفهمإلىالوصولبعد•

طةخوضععلىالعمليمكنوقدراتهم،المعنيين

هممشاركتمدىتحددالمصلحةأصحابشراكإل

تمدوستع.السياساتيةالدورةمنمراحلأيوفي

.المحليةالسياقاتعلىاالختياراتهذه

القيادةمنالتزامإلىالجهودهذهنجاحيحتاج•

لىإيحتاجكماالمعنيين،المصلحةأصحابومن

واردالمتوفروضمانطرف،كلمسؤولياتتحديد

.للمساءلةآلياتوإدراجالكافية،

إنشاء األطر 
المؤسسية وتوحيد 

الفهم للقضايا

وضع خطة عمل ألصحاب 
المصلحة توضح مسؤوليات 

جميع المعنيين

الحفاظ على تدفق 
واضح للمعلومات 
ومراقبة التنفيذ 

وإجراء التعديالت 
حسب الحاجة



الخالصة
إلىيفضيأن2030لخطةاألساسيةبالمبادئيسترشدالذيللتخطيطيمكن

كثرسياسات وتسرعفةالضعيالفئاتالحتياجاتتستجيبوفعاليةاستنارةأ
:خاللمنالمستدامةالتنميةأهدافتحقيق

األكثراتالفئعلىالتركيزمعالجميع،لصالحتعملالسياساتأنمنالتأكد•
ا .ضعف 

.بعضالببعضهاالسياسةمجاالتتربطالتيالمعقدةالروابطعلىالتعرف•

كاتمنواسعةمجموعةوراءالسعي• أنيمكنالتيالقيمةتدركالتيالشرا
.السياساتيةالعمليةإلىالمختلفونالمصلحةأصحابيضيفها


