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 آسيا )اإلسكوا(اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

                     لجنة الموارد المائية
     عشرة        الثالثة        الدورة 

     7102             حزيران/يونيو     72 -  72       بيروت، 

 جدول األعمال المؤقتمن  4البند 

 الوطنية التنميةدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط 

 زـموج

                                           فرصة  استثنائية إلدماج ما تم االتفاق عليه من  2015وفر اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 
ومن أجل تحقيق                                                                                   أهداف والتزامات دولية متعل قة بالسياسات في االستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية.

 رؤية "عدم إهمال أحد" وتعميم أهداف التنمية المستدامة في الخطط واالستراتيجيات والسياسات الوطنية، 
               هج تعد د أصحاب              إلى اعتماد ن  2030وتدعو خطة التنمية المستدامة لعام                 لفئات المهم شة.                ال بد  من إدماج ا

                                                                                               المصلحة في تكييف هذه الخطة حسب السياقات الوطنية؛ وتشد د على أوجه الترابط بين الركائز االجتماعية 
ووضعها وتنفيذها  في تحليل السياسات        متكامل     هج                                                واالقتصادية والبيئية للتنمية؛ وتشجع على اتباع ن 

مشتركة ومن شأن إنشاء وتطوير آليات مؤسسية  ورصدها، وعلى وضع شتى القضايا في سياقاتها المحلية.
الدول      دعم واعتماد إطار تحليلي لهذا الترابط                               على الصعيد ين اإلقليمي والوطني  ءالغذاوالمياه والطاقة ب      ت عنى 

ومتعدد التخصصات في تحقيق         متكامل      نهج          وات باع بين هذه القطاعات، األعضاء في تحقيق اتساق السياسات 
    ب ل                                                                   وتتيح اإلسكوا منبرا  لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة للحوار بشأن س  أهداف التنمية المستدامة.

ز تحقيق اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، عن طريق تحسين األمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه وتعزي
 ر المناخ في المنطقة العربية.                           القدرة على مواجهة آثار تغي 
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 المحتويات

 الصفحة     الفقرات

 الفصل

 77-20300خطة التنمية المستدامة لعام  -    أوال 

 2030تكييف أهداف التنمية المستدامة حسب السياق الوطني: اعتماد خطة  -      ثانيا 
 003-3للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واالستعراض       كإطار  

 24-6ج      الن ه  -ألف 

 005-2اآلليات -باء 

 الدعم اإلقليمي إلدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط  -      ثالثا 
 056-07اإلنمائية الوطنية 

 066توصياتال -      رابعا 
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 2030خطة التنمية المستدامة لعام   -    أوال 

، اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة 2015في قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر  -1
في أربعة  2030. وتقع خطة عام 2016نفاذها في كانون الثاني/يناير ، التي بدأ 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

                                                                                              أجزاء، هي )أ( إعالن  يتضمن رؤية  ومبادئ تهدف إلى "تحويل عالمنا"، وترتكز على حقوق اإلنسان، وترمي 
 169                                        هدفا  ت عر ف بأهداف التنمية المستدامة، و 17إلى الحفاظ على الحريات األساسية للجميع وتعزيزها؛ )ب( 

                                                ب ل  لتنفيذ هذه األهداف والغايات تأخذ في االعتبار         ؛ )ج( س 2030                                                 غاية ، تشك ل معا  إطارا  توجيهيا  لتنفيذ خطة عام 
أهمية التمويل، وبناء القدرات، وإبرام الشراكات بين أصحاب مصلحة متعددين، وتطوير ونقل التكنولوجيا، 

 لة.                            باتجاه التنفيذ وضمان المساء        تقد م                    راض، من أجل إحراز للمتابعة واالستع     ب ل                           وتهيئة بيئة مواتية؛ )د( س 

                                                                                              وتكتسي أهداف التنمية المستدامة طابعا  شامال . وهي مترابطة، وتنطوي على توازن  بين األبعاد الثالثة  -2
ميع، للتنمية المستدامة. وترمي هذه األهداف إلى تعزيز النمو االقتصادي المنصف والتنمية االجتماعية الشاملة للج

شة واألجيال القادمة.                                                                                         مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لصالح الجميع، بمن في ذلك الفئات االجتماعية المهم  
أهداف التنمية المستدامة الظروف والسياسات واألولويات الوطنية المختلفة، ما يتيح تكييفها مع السياقات  وتراعي
جماعي. والغايات المتعلقة باألهداف طموحة، وهي ترشد الحكومات و هج متكامل  ن من خالل اعتماد  الوطنية

إدماج هذه الغايات      ب ل                                                                                   بشأن وضع أهداف وطنية تأخذ السياقات الوطنية في االعتبار، مع إعطائها الحرية لتحديد س 
 .(1)في السياسات واالستراتيجيات الوطنية

 وطني: تكييف أهداف التنمية المستدامة حسب السياق ال  -      ثانيا 
 للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واالستعراض       كإطار  2030اعتماد خطة 

                                                                                                  إن  أهداف التنمية المستدامة تتالقى مع االتفاقات الدولية الرئيسية )إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث،  -3
تيجيات وخطة عمل أديس أبابا، واتفاق باريس(، ومع أهداف والتزامات متعلقة بالسياسات وراسخة في استرا

لذلك، فإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط واالستراتيجيات والسياسات   وخطط وطنية وقطاعية متعددة.
                                                                                                     الوطنية القائمة، مع إيالء اهتمام خاص إلى إدماج الفئات المهمشة، أمر  أساسي من أجل تنفيذها ومن أجل "عدم 

   إهمال أحد".

                                  فقط يناسب جميع البلدان، إذ يتعي ن           هج  واحد           ، ما من ن 2030وكما هو منصوص عليه بوضوح في خطة عام  -4
                                                     ومع ذلك، ال بد  من إشراك جميع أصحاب المصلحة في عمليات                                              على كل  بلد  أن يراعي حقائقه وظروفه الوطنية.

دها وتنفيذها ورصدها، من أجل إدماج أهداف متكامل في تقييم السياسات وإعدا    هج                             االستعراض والتكييف، واتباع ن 
                                           ولتحقيق ذلك، يمكن للبلدان أن تتخذ عددا  من  التنمية المستدامة في الخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية.

واستعراض الخطط اإلنمائية الوطنية والخطط  ؛2030الخطوات بشكل عام، منها رفع مستوى الوعي بشأن خطة عام 
   ومتابعة واستعراض تنفيذها. وتمويل تنفيذ األهداف؛ متها مع الخطة؛                القطاعية، ومواء  واالستراتيجيات

ج والخطوات الالزمة إلدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط اإلنمائية                             وتركز هذه الوثيقة على الن ه  -5
  الوطنية وتطبيقها في السياق اإلقليمي عند االقتضاء.

                                                
)1( A/RES/70/1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 ج      الن ه   -ألف

د أصحاب المصلحة في تكييف أهداف التنمية المستدامة حسب        هج تعد              إلى اعتماد ن  2030 تدعو خطة عام -6
السياقات الوطنية وتنفيذها ومتابعتها واستعراضها، من خالل تعزيز الشراكات بين الكيانات الحكومية وجميع 

ث والجامعات والقطاع الجهات الفاعلة المعنية بالتنمية، بما فيها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحو
                                                                                              واعتماد ن هج تعد د أصحاب المصلحة أساسي لتعزيز إمساك الجهات الوطنية بزمام العملية اإلنمائية على  الخاص.

 جميع المستويات.

                                                                           أيضا  على أوجه الترابط في ما بين الركائز الثالث للتنمية، وبين أهداف التنمية  2030وتشدد خطة عام  -7
في تحليل السياسات ووضعها وتنفيذها ورصدها، وإلى وضع         متكامل     هج                 دعو إلى اتباع ن المستدامة وغاياتها، وت

                                                         الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، على النحو المبي ن في     هج   ن         اعتماد         يتطل ب  كافة القضايا في سياقها المحلي.
                                      التنمية المستدامة التي ترش د السياسات  ، تحديد الصالت بين األهداف والغايات المختلفة في إطار أهداف1اإلطار 

                                                       ضي قدما  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المكي فة حسب                                             والبرامج والمشاريع الوطنية، وذلك من أجل الم 
السياق الوطني. ويؤدي إنشاء آليات مؤسسية مشتركة بين مختلف الوزارات المسؤولة عن المياه والزراعة 

  االتساق على مستوى السياسات في ما بين تلك القطاعات.                        والطاقة أيضا  إلى تعزيز

                                                                              تعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء دعما  لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ر في العادات الغذائية والنمو االقتصادي عن زيادة الطلب على المياه                 ر السريع والتغي                           يسفر النمو السكاني والتحض 
وتوجد صالت قوية بين القطاعات الثالثة، وكل منها أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. يشكل القطاع الزراعي  والطاقة والغذاء.

من ربع الطاقة                                                                                             للموارد العالمية من المياه العذبة، بينما يستهلك إنتاج الغذاء وتوفير اإلمدادات الغذائية أكثر         مستهلك       أكبر 
غية دعم أمن                          في إدارة هذه القطاعات، ب         متكامل    ج                                     تعزيز هذه الروابط، يتعي ن اعتماد نه                                    المستهل كة في جميع أنحاء العالم. ول

 .  )أ(المياه والطاقة واألمن الغذائي على الصعيد العالمي

ويمكن لإلطار التحليلي القائم على الترابط، والذي تدعو اإلسكوا إلى اعتماده، أن يشجع واضعي السياسات وسائر 
على النظر في آثار تحقيق األمن في أحد القطاعات على استدامة الموارد في قطاعات أخرى. ويتحقق ذلك  الجهات المعنية

كة بين القطاعات والمكاسب التي يمكن تحقيقها منها، وتسليط الضوء                                                   بإبراز التحديات التي تواجهها األطر المؤسسية المشتر 
                     هجا  قائما  على حقوق   ن هذا اإلطار قدم وي .                   أكثر تكامال  وفعالية على الحاجة إلى حوارات وسياسات عابرة للقطاعات تكون
 . )ب(اإلنسان لضمان إمكانية توفير المياه والطاقة والغذاء للجميع

في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة "المترابطة"، مثل         متكامل     هج   ن                   على أهمية اعتماد  2030كذلك، تشدد خطة عام 
التضافر والتبادل                                                  )األمن الغذائي(. وتشج ع على تعزيز الوعي بشأن أوجه  2)الطاقة( والهدف  7)المياه( والهدف  6الهدف 
بين تلك األهداف، والتقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمال أن يسفر اتخاذ إجراءات لتنفيذ أهداف خاصة بقطاعات محددة في ما 

لك على الحد من عدم المساواة في الحصول على الموارد ذة في القطاعات األخرى. يساعد ذ   تخ                       عن إضعاف اإلجراءات الم 
 .)ج(المذكورة، ويخفف من المخاطر التي قد تتهدد توفيرها

______________ 

 .Water, Food and EnergyWater-NU , )أ(
 .E/ESCWA/SDPD/2015/2 )ب(
 .The Nexus Dialogue Programme )ج(

https://www.unwater.org/water-facts/water-food-and-energy/
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/l1500338_0.pdf
https://www.nexus-dialogue-programme.eu/about/nexus-and-the-sdgs/
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 اآلليات  -باء

                                                                                              لضمان تول ي زمام العملية اإلنمائية من جانب الجهات المعنية على الصعيدين الوطني والمحلي، ولتنفيذ  -8
 ةم                                        توعيتهم بشأن هذه الخطة وبشأن أهمية مواء و ،بنجاح، ينبغي بناء قدرات أصحاب المصلحة 2030خطة عام 

 التنمية المستدامة.   أهداف وغايات مع السياسات والخطط واالستراتيجيات اإلنمائية الوطنية 

بين أصحاب المصلحة المتعددين، الستعراض االستراتيجيات          مشاورات    د   ق   ع  عملية المواءمةتطلب تو -9
                                                  وغايات التنمية المستدامة. ويستدعي ذلك أيضا  تحديد  2030ة الوطنية في ضوء خطة عام يوالخطط اإلنمائية القطاع

الزمة لسد هذه الثغرات. إن تحديد أوجه الترابط بين مختلف أهداف الثغرات، وتقديم توصيات بشأن التعديالت ال
                    سترش د بها في تحديد        التي ي  التضافر والتبادلالتنمية المستدامة المتعددة بالغ األهمية، إذ يساعد في تحديد أوجه 

مة     مالئ وقيق تحلل قابلةف كذلك وضع أهداف طموحة و                                                  األولويات وتحسين االستراتيجيات والخطط. يتطل ب التكي 
 .(2)الالزمةللسياق الوطني؛ وإدراج التوصيات في االستراتيجيات والخطط، مع االلتزام بتوفير الموارد والقدرات 

، على تعبئة الموارد المحلية 2015                                                    شددت خطة عمل أديس أبابا، التي اعت مدت في تموز/يوليو -10
والمساعدة اإلنمائية الرسمية، وعلى معالجة قضايا التعاون الدولي في مجاالت التكنولوجيا والعلم واالبتكار 

، وتشير إلى 2030والتجارة وبناء القدرات.  وتبحث الخطة في مصادر التمويل الممكنة لدعم تنفيذ خطة عام 
مية إلى تعديل الممارسات العالمية المتعلقة بالتمويل وإيجاد االستثمارات بهدف سلسلة من التدابير الجريئة الرا

. وتمويل تنفيذ خطط إنمائية وطنية  (3)التصدي لمجموعة متنوعة من التحديات االقتصادية واالجتماعية والبيئية
ل المذكورة في على الصعيد الوطني، يتطلب دراسة مصادر التموي 2030مة، من أجل تنفيذ خطة عام       متوائ 

مثل استخدام أدوات ؛ وخطة عمل أديس أبابا ومختلف أدوات التمويل المتاحة، التقليدية منها وغير التقليدية
وضع الميزانيات المرتكزة على النتائج، وتعميم مراعاة القضايا البيئية وقضايا المساواة بين الجنسين، وإصالح 

مرتكبي "األضرار العامة"، وتمويل التصدي لمخاطر الكوارث  م اإلعانات المالية، وفرض الضرائب على  ظ   ن 
 من أجل تعزيز القدرة على مواجهتها. 

                           . وهما يدعمان تتب ع التقدم 2030المتابعة واالستعراض هما عنصران رئيسيان من عناصر خطة عام  -11
بناء القدرات البشرية؛  عملية المتابعة واالستعراض تطلبتلة. و                    خطة، ويعززان المساء هذه الالمحرز في تنفيذ 

وتحديد الثغرات في المؤشرات والبيانات، من خالل تقييم مجموعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المقترحة 
من جانب فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة على أساس 

نات ووضع منهجيات لجمعها؛ وإنشاء آليات، مثل االستعراضات م بيا  ظ                                     اإلحصاءات الوطنية الموجودة؛ وإنشاء ن 
                                                                                   ع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المكي فة حسب السياق الوطني.  ويجب                        الوطنية التطوعية، لتتب 

 .(4)أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في عملية المتابعة واالستعراض

                                                
(2) United Nations Development Group (2017). Mainstreaming The 2030 Agenda for Sustainable Development: 

Reference Guide to UN Country Teams. 

(3) Third International Conference, Financing for Development, Countries reach historic agreement to generate 

financing for new sustainable development goals. 

(4) United Nations Development Group (2017). Mainstreaming The 2030 Agenda for Sustainable Development: 

Reference Guide to UN Country Teams. 

https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
https://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf
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 هداف التنمية المستدامة في الخطط اإلنمائية الوطنيةالدعم اإلقليمي إلدماج أ  -      ثالثا 

ة العربية، قكاملة للموارد الطبيعية في المنطتعمل اإلسكوا، بوصفها لجنة إقليمية، على تحقيق إدارة مت -12
 في البلدان العربية.              تغي ر المناخعن طريق تحسين األمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه وتعزيز القدرة على مواجهة 

                                                                                     ي تتيح لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة منبرا  للحوار. وعلى النحو المنصوص عليه في خطة وه -13
م اللجنة اإلقليمية اجتماعات تحضيرية إقليمية شاملة للجميع حول المياه واألغذية والطاقة. وتستند       ، تنظ 2030عام 

دان في المناقشات المتعلقة باألهداف هذه االجتماعات إلى عمليات االستعراض الوطنية، وتشارك أثناءها البل
لمنتدى العربي للتنمية                                                                        المشتركة، وتصب  في المناقشات بشأن السياسات المعقودة في اإلسكوا في إطار ا

                                                                                              . وعبر اإلسكوا، ت نق ل الرسائل الرئيسية الصادرة عن المنطقة وبلدانها إلى المنتدى السياسي الرفيع (5)المستدامة
 مية المستدامة. المستوى المعني بالتن

                                                                                               واعترافا  منها بأهمية بناء القدرات ورفع مستوى الوعي، تشارك اإلسكوا في أنشطة تدعم بلدانها األعضاء  -14
ع ورصد تنفيذ األهداف والغايات المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء، وفي إدماج أهداف التنمية المستدامة        في تتب 

لمستمر مع األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ضمن االستراتيجيات الوطنية. والتعاون ا
ومؤسسات البحوث ومراكز االمتياز والقطاع الخاص يضمن معالجة اهتمامات وأولويات الفئات المهمشة. كما 

س                                                                     رات الجذرية على صعيد ي االبتكار والتقدم التكنولوجي، ويتيح تبادل الدرو                                أنه يعزز فهم الدوافع وراء التغي 
 .2030والخبرات لمواصلة التقدم باتجاه تحقيق األهداف الوطنية واإلقليمية والعالمية المحددة بحلول عام 

وقد استدعى تحقيق االتساق على مستوى السياسات في القطاعات المختلفة إنشاء وتعزيز آليات مؤسسية  -15
لوطني. وشمل ذلك عقد اجتماعات مشتركة بين                                                                ت عنى باألمن الغذائي وأمن المياه والطاقة على الصعيدين اإلقليمي وا

                                                                                                      لجنة الموارد المائية ولجنة الطاقة في اإلسكوا، واالجتماع المشترك األول لوزراء الزراعة والمياه العرب. وإن  
بالغ األهمية في رفع                                                                                       إنشاء آلية إقليمية مستدامة رسمية للتشاور والتنسيق والتخطيط بين القطاعات المختلفة أمر 

مستوى التنسيق، وإتاحة وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة، وتنفيذ برامج مشتركة في مجاالت المياه والطاقة 
 رات البيئية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة العربية.                               والزراعة تأخذ في االعتبار التغي 

 توصياتال  -      رابعا 

                                                                                     ألعضاء مدعو ة إلى مراجعة هذه الوثيقة؛ وإلى تقديم المشورة بشأن وسائل تحسين الترابط بين البلدان ا -16
                           وهي مدعو ة أيضا  إلى البحث  المياه والطاقة والغذاء، واالتساق على مستوى السياسات، والتنسيق بين المؤسسات.

الطابع المتكامل والمتعدد التخصصات فعيل لت       نافذا                                                              مليا  في الصلة بين المياه والطاقة والغذاء، باعتبار ذلك سبيال  
 ألهداف التنمية المستدامة.

----- 

                                                
(5) A/RES/70/1 . 
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