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عا  عملياة داداهاا الادألع األعفااا جاع الامعياة العاماة لحما  المت اد    2030ة التنمية المستدامة لعاا  انبثقت خط

بمشاركة ألاسعة ألغير مسبودة ما  الماموعااا الرسيساية ألالاهااا المعنياة األخار  بهادل الو اوع  لا  ر ياة 

با  ههاود التنمياة  ي ُ ابتتالقطااعع الا  هجألطموحاة ابتعاد عا  الان  مشتركة حوع المستقبل. ألهع خطة ا ويلية 

ر جر ة جريد  لدمج أبعاد التنمية الثالثة )االهتماعية ألاالدتصادية ألالبيئية(، مع ضامان التواجا  ـّ حت  اآلن، ألاوج

 .، ألالشفاجية.الكامل مع مبادئ ال ك  الرشيد، ألسياد  القانون، ألحقوق اإلنسان، ألالعدالة االهتماعية، ألالمساألا 

 

قااام ماا  دباال الاادألع األعفاااا للتاارابي ألالتكاماال بااي  جهمااام معمّ  2030تنميااة المسااتدامة لعااا  يسااتل   انفياا  خطااة ال

 كمااالسياساا الوطنية المختلفة. التآزر بي  مخرهاا ألاع ي  األأللوياا الوطنية  ت ديدلألذلك األهدال ألالتاياا 

 ألحشااد ألساااسل التنفياا أ اا اا المصاال ة المتعااددي   ام يفاام   شاارا يتطلاات انفياا  الخطااة اعتماااد البلاادان نهااا

، ألالقدراا، ألالبياناا، ألالموارد المالية. ألعلا  الصاعيد اإلدليماع، ألالمعرجة، ، بما جع ذلك المؤسسااالفرألرية

القفاايا ألالت اّدياا اإلدليمياة  ألمراعاا ينبتع اركي  الاهود، م  بي  أمور أخر ، عل  اع ي  ااساق السياساا، 

 ن دياس التقد  الم رز جع انفي  مثال  .2030ألذلك بهدل اإلسراع جع انفي  خطة التنمية المستدامة لعا  الرسيسية 

ألجقاام للمتطلبااا المختلفاة إلعاداد  ساتعرا ألاالاكييف آليااا المتابعاة  ي تاج  ل ذاا الطابع المرّكت ه ه الخطة 

 عل  المستوياا الوطنية ألاإلدليمية ألالعالمية. التقارير
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لحم  المت د  للتوهيا   ة مرك ية( منصّ HLPFيشكل المنتد  السياسع الرجيع المستو  المعنع بالتنمية المستدامة )

 الادألر اعقاد  ألما  المقارر أن. 2030بشانن انفيا  خطاة التنمياة المساتدامة لعاا   ساتعرا ألاالالسياسع ألالمتابعة 

ألال ي  "،ن و انمية ال استثنع أحدام "شعار ا ت  2016اموز/يوليو  20 ل   11 ما بي جع الفتر   للمنتد  الرابعة

خطاة التنمياة المساتدامة لتقادي  اقريرهاا عا  التقاد  الم ارز منا   دارار المختلفة الفر ة للبلدان ألالمناط   سيوجر

 .2015أيلوع/سبتمبر  25جع  2030لعا  

 

رار شاّاع دادألرام جريدام جع  يصاع الصاوا اإلدليماع  لا  السااحة العالمياة. أليلحم  المت د   العت اللاان اإلدليمية

دماج األبعااد الثالثاة  علا "مسااعد  الادألع األعفااا  علا  اللاان اإلدليمياة  A/70/1 لحم  المت د  الامعية العامة

ألسااسل التنفيا ، ألاساهيل  حشاد ة ما  خاالعلتنفيا  أهادال التنمياة المساتدام الفناعالادع  للتنمية المساتدامة، ألااوجير 

 .1"ستعرا ألاالالمتابعة الفعالة 

 

                                                           
 .٢٠٣٠التنمية المستدامة لعا   ا ويل عالمنا: خطة  1
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لـتسهيل اواج  آراا الدألع األعفاا حوع خارطة الطري   منبرام سنويام اشكل المنتدياا اإلدليمية للتنمية المستدامة 

، ألألضاع المعاايير، ألالن ار  السانوية، أل عداد التقاارير اإلدليمياة (SDGs)اإلدليمية لتنفي  أهدال التنمية المستدامة 

 ألهدال التنمية المستدامة. أهل التنفي  المنس جع الفرص المتاحة لتع ي  األطر المؤسسية الوطنية م  

 

جاع عّماان عاا   عقاداااللتاان الرجيع المستو  حوع التنمياة المساتدامة، المنتد  العربع دألراا  ما حققت ألبناام عل  

، ألعلا  الادألر القياادي الا ي لعبتا  لاناة األما  المت اد  االدتصاادية ألاالهتماعياة 2015ألجع المناماة عاا   2014

اإلساكوا المنتاد   اان  جاع اع يا  ال اوار اإلدليماع ألبنااا التواجا  جاع اآلراا، لتربع آسيا )اإلساكوا( ألشاركا ها 

 ماااااا باااااي  جااااع عّماااااان، المملكااااة األردنياااااة الهاشاااامية جاااااع الفتاااار   2016العربااااع للتنمياااااة المسااااتدامة لعاااااا  

ألذلاك هامعاة الادألع العربياة، أل( RCM) بالتعاألن مع أعفاا آلياة التنساي  اإلدليمياة 2016أيار/مايو  30 ل   29

التنفي ية لادع  دأللهاا األعفااا جاع اإلسكوا لبية م لدعو  لانة ألا ،A/70/1 لحم  المت د بقرار الامعية العامة  عمالم 

 .2030انفي  خطة التنمية المستدامة لعا  

 

لل وار ألالتنسي  جيما بي  الادألع العربياة ألالفااعلي   دليمية أساسية  منصةم  منتد  العربع للتنمية المستدامةيوجـّر ال

جع المنطقة العربية. ألستسه  نتاسا  ألاو اياا   2030خطة التنمية المستدامة لعا  اإلدليميي  المعنيي  بدع  انفي  

مساتو  المعناع بالتنمياة المنتاد  السياساع الرجياع ال يصااع اوّههااا ألرسااسل المنطقاة العربياة الرسيساية  لا  جع 

 ألاقديمها خالل . المستدامة
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 هع:رسيسية  م األرأربعة  2016المنتد  العربع لعا   سيتناألع

 

الشاملة ألالمتكاملاة  2030امثل خطة التنمية المستدامة لعا   :2030المستدامة لعام خطة التنمية ب التعريف -أولا 

الفاوا علا  الخطاة . ألاسلاـطي ، ألالساال ، ألالشاراكةألاالزدهاار ،الكوكاتأل ،ألالت ويلية برنامج عمل ألهل النااس

 التنمية المستدامة. بي  أهدال ااألالمقايف الترابيال اهة  ل  مراعا  أأله  

 

، مع 2األساسية 2030المستدامة لعا   التنميةيهدل ه ا الم ور  ل  اعمي  الفه  بالعنا ر األربعة لخطة : الهدل

جاع خطاي التنمياة ألعلا  )االهتماعياة ألاالدتصاادية ألالبيئياة( التركي  عل  دمج األبعااد الثالثاة للتنمياة المساتدامة 

 الممكنة بي  أهدال ألغاياا التنمية المستدامة. المواامة ألالمقايفة

 

ماع هاا علا  المساتو  الاوطنع اكييفالخطاة يتطلات انفيا   :من  اللتنمام ىلنل العمنى النل المسنتوى النو ني -ثانياا 

الالزمة لتقيي   ستعرا ي  االعتبار ألساسل التنفي  ألآلياا المتابعة ألاالالسياداا ألاألأللوياا الوطنية، مع األخ  بع

 التقد  الم رز.

 

دماج أهادال التنمياة المساتدامة ألا ديد األأللويااا سبل نُهُج التنفي ، بما جع ذلك  سيركـّ  ه ا الم ور عل : الهدل

ل  المستو  الوطنع ألسابل معالاتهاا ألا ديد معوداا التنفي  ألالر د عالتنمية الوطنية؛  خطي ألاستراايايااجع 

 الم رز. التقد  حوع أل عداد التقاريرألساسل التنفي  ألاطوير مبادراا ألآلياا للتقيي  ألالقياس  حشدم  خالع 

 

ًا النل الفنرا والتحند ياق اميليمينةتحقيق أهنداف التنمينة المسنتدامة  -ثالثاا  يشاكل ال اوار علا  المساتو   :بننا

الفارص ألالت اّدياا التاع اشاهدها المنطقاة، أليسااه  جاع ا دياد األأللويّااا ألاع يا  بشانن للتداألع  مناسبة اإلدليمع

                                                           
 .ستعرا ألألساسل التنفي  ألالشراكة العالمية، ألالمتابعة ألاال ألالتاياا،اإلعالن، أهدال التنمية المستدامة   2
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ااسااق السياسااا علا  المسااتو  اإلدليماع. كماا يشاكل حاااج ام لت دياد موداف عرباع مشااتر  حاوع دفاايا  دليميااة 

ا يشكل ها ا الم اور . كممثل المياه، ألالطادة، ألاألم  الت اسع، ألجرص العمل، ألالتاار ، ألالنقل، ألالهار رسيسية 

لصااراعاا اااانثير  أل بااراز دفااية ةالعالمياا المااداألالا ماا  المنتااد  جر ااة إلشاارا  المنطقااة العربيااة بفعاليااة جااع 

 . للتنمية المستدامة جع المنطقة العربية الرسيسيةياا ألاألزماا كإحد  الت دّ 

 

 األأللويااااا ديااد الب ااف جااع ياا ألالت اادّ الفاارص ألنادشااة لمللاادألع العربيااة  ام منباار هاا ا الم ااورر.  يوج:الهاادل

علا  همياع ألالتنساي   ساق السياسااـّ ز اااع ّ م  شننها أن خارطة طري   دليمية أه  مكّوناا ألمنادشة  اإلدليمية،

 .2030اإلسراع جع انفي  خطة التنمية المستدامة لعا   م  أهلالمستوياا 

 

 يصااع الصاوا  لا  المنتاد  العرباع للتنمياة المساتدامة  يهادل :مضي يدماا نحنو تنمينة ل تسنتثني أ نداا ال -رابعاا 

 لاا  المنتااد  السياسااع الرجيااع  2030خطااة التنميااة المسااتدامة لعااا   اسااتعرا ألبشاانن انفياا  ألمتابعااة اإلدليمااع 

المشاركة الدألع م  دبل العربع ت  منادشة آلياا عمل المنتد  ستعلي ،  ألبناام  المستو  المعنع بالتنمية المستدامة.

التنمياة  خطاةانفيا  ألالمساتقبلية لتنفيا  ألر اد عار  ملخال للت اّدياا ألالفارص ال الياة  النقاا يساب  عل  أن 

 التع ا  ا ديدها خالع مداألالا المنتد  عل  مد  يومي .ألجع المنطقة العربية،  2030المستدامة لعا  

 

ة العرباع للتنمياة المساتدامة علا  ضاوا مخرهااا المنتادياا الساابق آلية عمل المنتد ينادش ه ا الم ور : الهدل

المنتاد   سابل اع يا  دألر ك لك، يرك  ه ا الم ور علا  .2016منادشاا منتد  عا  م   المخرهاا المتودعة أل

لتنفياا  خطااة التنميااة  لتبااادع ألههاااا الن اار حااوع الفاارص ألالنااحاااا ألالعقباااا ام ساانوي ام منبااره باعتبااار العربااع 

 جع المنطقة العربية. 2016تدامة لعا  المس
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ألسيشكل منبر حاوار اشااألري ألاشااركع يومي .   مدعل   2016سينعقد المنتد  العربع للتنمية المستدامة لعا  

عاا  مساؤأللون  هاا ا المنتاد   يشاار  جاع .2030خطاة التنمياة المسااتدامة لعاا  ألمتابعاة ألاسااتعرا  بشانن انفيا  

 دأللية. دليمية ألألمن ماا ألخبراا أكاديميون ألالقطاع الخاص ألالمدنع  ألممثلو الماتمع ال كوماا

 

، أليعطع جر ة للنقا  المطّوع م  بعد عرأل  ألهي  يرأس كل هلسة ميّسر  .المنتد  أربع هلسااسيتفم  

 .المنتد  منادشاا ع  التع انبثقتمقرر كل هلسة القفايا ألالتوههاا الرسيسية للعمل  جع حي  ي ّدد
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الرسيسية التع امت  لعدد م  الرساسل األساسية حوع القفايالمنتد  عل  موه  لالختامع تقرير السيستند 

ألاألأللويّاا الرسيسية التع أعربت عنها الدألع األعفاا المشاركة  ،ألالت ّدياا ،ألالفرص ،منادشتها خالع المنتد 

 ألأ  اا المصل ة اآلخرألن.

 

 ل  كل م  المنتد  السياسع الرجيع المستو  المعنع بالتنمية المستدامة جع  ع  ه ا الموه  ألسيت  رجع نسخة

 .العا أيلوع/سبتمبر م  ه ا جع أل ل  الدألر  الوزارية التاسعة ألالعشري  لإلسكوا  2016  اموز/ يوليو
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ه ا، أليشار  جع المنتد  . كمبنسكع جع عّمانجندق جع  2016المنتد  العربع للتنمية المستدامة لعا   سيعقد

ممثلون رجيعو المستو  م  الدألع العربية ألبشكل أساسع ألزاراا التخطيي ألالوزاراا المكلفة بمتابعة انفي  

ألالمن ماا العربية المتخصصة ألهيئاا ، باإلضاجة  ل  ألكاالا األم  المت د  2030خطة التنمية المستدامة لعا  

الماتمع المدنع المعنية بقفايا التنمية المستدامة عل  المستو  اإلدليمع. ألم  المتودع أن يستقطت المنتد  ما 

 يقارا الثماني  مشاركام.
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 :التالية الوثاس  م  ألبياناا بمعلوماا المنتد  ا أليد سيت 
 

 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (A/70/L.1), available in 

Arabic and English at: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

 Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators to the 

47th Session of the United Nations Statistical Commission, available in English at: 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-E.pdf 

 Critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and review at the global level 

 Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development  

 

الخاص بالمنتد  عل  مودع اإلسكوا ال ي سيت  ا ديث  التالع  الرابي عل  متاحة المنتد  ألثاس  اكون سولك لك 

 .development-sustainable-forum-https://www.unescwa.org/events/arab-2016 دألريام 
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  ل : 2016المنتد  العربع للتنمية المستدامة لعا  اوهَّ  المراسالا ألاالستفساراا بشنن 

 ريتا وهبهالسيدة 

 2030الوحد  المعنية بخطة التنمية لعا  

  دار  التنمية االهتماعية

 اإلسكوا
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