
Economic And Social Commission For Western Asia 

.....  ” 2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا” 

 ومنظور إقليمي للتنفيذ......اعتماد عالمي 

 رلى مجدالني

 سياسات التنمية المستدامةمديرة شعبة 

 اجتماع فريق الخبراء حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه

 2016نيسان  13-12بيروت، 



 المحتويات

 عام حافل وحاسم 12015.

 النهاية والبداية: 2030خطة التنمية المستدامة لعام  2.

 .......أهمية الخطة وخصائصها3.

 التطبيق من المنظور العربي..... ماذا بعد االعتماد؟ 4.
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 2030مسارات خطة التنمية المستدامة لعام 

خطة 
التنمية لما 
بعد عام 
٢٠١٥   

 تنفيذ نتائج
٢٠+ريو  

خطة التنمية 
المستدامة 

 2030لعام 

فريق رفيع المستوى من •
أصدر ، الشخصيات البارزة

   2013تقريره عام 

مستشار خاص للتخطيط اإلنمائي •
 2015لما بعد عام 

الفريق العامل المفتوح المعني •
تابع )بأهداف التنمية المستدامة 

 (للجمعية العامة

مشاورات عالمية ووطنية ساعدت •
في إجرائها مجموعة األمم 

 المتحدة اإلنمائية

مكّملة أطلقها سلسلة عمليات 
 األمين العام

األهداف 

اإلنمائية 

 لأللفية

إعالن 

 األلفية

  10+ريو
(جوهانسبرغ)  

مؤتمر ريو 
 األول
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مسارات مترابطة وتوّجهات دولية : عام حافل وحاسم 2015

 نحو االتساق والتكامل واإلدماج 

 21الدورة 
لمؤتمر األطراف 

التفاقية تغير 
 المناخ

باريس، ديسمبر 
2015 

 

 سنداي إطار 

لحد من مخاطر ل
-2015الكوارث 

2030 

سنداي، مارس 
2015 

 

 

خطة التنمية 
المستدامة لعام 

2030 

نيويورك، سبتمبر 
خطة عمل أديس  2015

حول تمويل  أبابا
 التنمية 

أديس أبابا، يوليو 
2015 
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 ...ثالثة توّجهات دولية نحو االتساق والتكامل واإلدماج 

 اتساق األهداف

إدماج أبعاد مختلفة 
في وسائل التنفيذ  

 (خاصة التمويل)

تكامل في إجراءات 
 المتابعة والمراجعة
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خطة تشمل الجميع ونداء ..... 2030خطة التنمية المستدامة لعام  

 للعمل من أجل تغيير عالمنا

 

 أهمية النهج المتبع لتطوير الخطة

 نهج حكومي أعطى الصوت لجميع الدول•

 سنوات 3التفاوض استغرق •

 نهج تشاركي شامل لكافة األطراف المعنية•

 شفاف•
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 اثناء مؤتمر قمة االمم المتحدة 2015سبتمبر   /أيلول  25اعتمدت الخطة في 

 رؤساء دول وحكومة ووزراء وقادة أعمال ومجتمع مدني 136مشارك،  9000أكثر من •

 “لحظة االمل”تم وصفها ب•

 االشادة بتجربة الفريق العامل المفتوح ورئاسته•

 … أهمية المحتوى 

 تعهد طوعي بالعمل•

 رؤية واضحة تضع االنسان في جوهرها•

 جدول أعمال متوازن يعالج ثغرات األهداف اإلنمائية لأللفية•

اقرار بتحديات التنمية الرئيسية بما في ذلك الفقر وتحقيق السالم واألمن، وعدم المساواة، وتغير •
 المناخ والحوكمة الرشيدة باعتبارها من اولويات الدول

 جدول أعمال عالمي يسري على الجميع، الدول المتقدمة والنامية على حد سواء•

 أجندة متكاملة توازن بين ركائز التنمية المستدامة وتعمم وسائل التنفيذ في كل األهداف•

خطة تشمل الجميع ..... 2030خطة التنمية المستدامة لعام  

 (2)ونداء للعمل من أجل تغيير عالمنا 
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 الديباجة

 اإلعالن

 169هدف و 17
 غاية

وسائل التنفيذ والشراكة 
 العالمية

المتابعة 
 واالستعراض

   2030مكونات خطة التنمية المستدامة لعام 
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 أهداف التنمية المستدامة

 بجميع أشكاله في كل مكان الفقرالقضاء على  - ١الهدف 

 وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة الجوعالقضاء على  - ٢الهدف 

 وبالرفاهية في جميع األعمار صحيةضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش  – ٣الهدف 

 الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع التعليمضمان  - ٤الهدف 

 وتمكين كل النساء والفتياتالمساواة بين الجنسين تحقيق  - ٥الهدف 

 وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة المياهضمان توافر  - ٦الهدف 

 والمستدامة الموثوقةالحديثة  الطاقةضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات  - ٧الهدف 

 الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع والعمالةالمطرد والشامل للجميع والمستدام، النمو االقتصادي تعزيز  - ٨الهدف 

 االبتكارالشامل للجميع، وتشجيع  التصنيعتحتية قادرة على الصمود، وتحفيز  بنىإقامة  – ٩الهدف 

 داخل البلدان وفيما بينهاانعدام المساواة الحد من  - ١٠الهدف 

 والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة المدنجعل  - ١١الهدف 

 أنماط استهالك وإنتاج مستدامةضمان وجود  - ١٢الهدف 

 *وآثارهلتغّير المناخ اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي  - ١٣الهدف 

 والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة المحيطاتحفظ  - ١٤الهدف 

وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، النظم اإليكولوجية البّرية حماية  - ١٥الهدف 

 التنوع البيولوجيومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان 

ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول مجتمعات مسالمة التشجيع على إقامة  - ١٦الهدف 

 وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستوياتمؤسسات فعالة ، وبناء العدالةالجميع إلى 

 من أجل تحقيق التنمية المستدامةالشراكة العالمية وتنشيط وسائل التنفيذ تعزيز  - ١٧الهدف 
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 SDGsإلى الـ MDGsمن الـ: غايات المياه

مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف  نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول باستمرار على  تخفيض

 النصف إلى الصحي األساسية 

MDG 7 

 بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة  الجميعتحقيق هدف حصول  6-1

 على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية  الجميعتحقيق هدف حصول  6-2

تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية والمواد  6-3

 الخطرة

زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها  6-4

 على نحو مستدام 

تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خالل التعاون العابر  6-5

 للحدود

 حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات واألراضي الرطبة 6-6

 أ تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية -6

 ب دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي-6

 االستدامة البيئيةكفالة 

SDG 6 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة 

MDG + 
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ترابط وثيق بين األهداف، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد 

 الطبيعية والبيئة

 6الهدف 
الخاص بالمياه 

والصرف 
 الصحي

القضاء على 
 الفقر

 (1الهدف )

القضاء على 
 الجوع

 (2الهدف )

الصحة 
 والرفاهية

 (2الهدف )

المدن والمستوطنات 
 البشرية

 (11الهدف )

االستهالك واإلنتاج 
 المستدامين

 (12الهدف )

حماية النظم 
 اإليكولوجية

 (15الهدف )
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ترابط وثيق بين األهداف، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية 

 (2)والبيئة 

 13الهدف 
الخاص 

 بتغير المناخ

القضاء على 
 الفقر 

 (1الهدف )

القضاء على 
 الجوع 

 (2الهدف )

المدن 
والمستوطنات 

  البشرية

خدمات الطاقة  (11الهدف )
 المستدامة 

 (7الهدف )

االستهالك 
واإلنتاج 

 المستدامين 
 (12الهدف )

التكيف مع 

 تغير المناخ
الحد من 

 تغير المناخ
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ترابط وثيق بين األهداف، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد 

 (3)والبيئة الطبيعية 

 7الهدف 
الخاص 
 بالطاقة

 القضاء على الفقر

 (1الهدف )

 القضاء على الجوع

 (2الهدف )

 المياه النظيفة

 (6الهدف )
الحّد من تغّير 

 المناخ

 (13الهدف )

االستهالك واإلنتاج 
 المستدامين

 (12الهدف )

الطاقة المستدامة وأمن 

 الماء وأمن الغذاء
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ترابط وثيق بين األهداف، وخاصة تلك المتعلقة بالموارد 

 (4)والبيئة الطبيعية 

 2الهدف 
الخاص 
 بالغذاء

 القضاء على الفقر

 (1الهدف )

اإلدارة المستدامة 
 للمياه

 (6الهدف )

االستهالك واإلنتاج 
 المستدامين

 (12الهدف )
 الموارد البحرية

 (14الهدف )

النظم اإليكولوجية 
 البرية

 (15الهدف )
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 .......عناصر حاسمة

 اتفاقية تغير المناخ

 2016أبريل /نيسان 22في ( 2015في ديسمبر    COP21الذي اعتمد خالل الـ)فتح باب التوقيع على اتفاق باريس •
 لمدة عام

 تحديد المؤشرات

اللجنة اإلحصائية رفع فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تقريره إلى •
تم اعتماد المؤشرات .  متضمناً مجموعة مؤشرات عالمية مقترحة( مارس/آذار 11-8) 47لألمم المتحدة خالل دورتها 

وتم االعتراف بان بعض المؤشرات تحتاج الى .  ، ولكن تحتاج الى مزيد من البلورة والتعريف(مؤشر 240)المقترحة 
 .سنوات لتستطيع الدول جمعها

هناك حاجة لتطوير مؤشرات إقليمية ووطنية ودون وطنية، كما ان هناك حاجة لتطوير القدرات لجمع البيانات وفقا •
 للمؤشرات المقترحة 

 بانتظار اعتماد المؤشرات من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة لألمم المتحدة •

ومشاورات ( 2016يناير )تقرير لألمين العام لألمم المتحدة : FURالمتابعة واالستعراض 
 (  2016نيسان )حكومية غير رسمية 

 مسؤولية الحكومات بشكل أساسي، وشراكة القطاعين العام والخاص في مجال البيانات•

 الوطنية واإلقليمية والعالمية: ثالثة مستويات من المتابعة •

 (وبخاصة التي تقودها األمم المتحدة)االستفادة من آليات االمتابعة القائمة •

إلجراء المزيد من المشاورات الحكومية ( co-facilitators)عّين رئيس الجمعية العامة وسيطين : بعض القضايا العالقة•
 والمواضيعيحول المتابعة واالستعراض على المستوى الدولي   قبل دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى
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بالتعاون والتنسيق مع الدول : قبل اعتماد الخطةدور اإلسكوا 

 األعضاء وجامعة الدول العربية ومنظومة األمم المتحدة

سلسلة عمليات تشاورية مبنية على دراسات وتقارير ساهمت في نشر المعرفة وبلورة رؤى 

إقليمية تّم إيصالها إلى المستوى العالمي من خالل المفاوضين العرب والمشاركة العربية في 

 دورات المنتدى السياسي العالمي 

التحضير العربي لمؤتمر 
ودعم البلدان األعضاء  20+ريو

 في تنفيذ مخرجاته

 2030التحضير العربي لخطة 
للتنمية المستدامة ومؤتمر تمويل 

 HLPFالتنمية ودورات 
 ومفاوضات تغير المناخ

دورتي المنتدى العربي 
رفيع المستوى حول 
 التنمية المستدامة 

ودورة  2014دورة )
2015) 

التقرير العربي حول 
 التنمية المستدامة

 (2015العدد األول )
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بالتعاون والتنسيق مع الدول : 2016دور اإلسكوا ابتداًء من 

 األعضاء وجامعة الدول العربية ومنظومة األمم المتحدة

 برنامج إقليمي لتطوير القدرات•

 خدمات استشارية بناء على الطلب•

 دعم تصميم آليات وطنية للمتابعة واالستعراض•

 دعم المراجعات وإعداد التقارير الوطنية•

والمساهمة في إعداد التقرير العربي إجراء االستعراضات اإلقليمية الدورية •
 حول التنمية المستدامة

 عقد اجتماعات تحضيرية للمنتدى العربي للتنمية المستدامة•

 األنشطة المتوقعة

لجنة الموارد المائية ولجنة الطاقة، اللجنة التنفيذية واللجنة : اللجان الحكومية•
 الوزارية

 المجالس العربية للمياه والطاقة والبيئة•

 آلية التنسيق اإلقليمية لألمم المتحدة•

 ...من خالل 



Economic And Social Commission For Western Asia 

 شكرا لكم على حسن اإلصغاء


