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؟ 2030لماذا أجندة 

ولماذا أجندة كونية؟

ي

السياق العام
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اإلطار الفكري والفلسفي واألخالقي لألجندة

الديباجة واإلعالن 

ي

االزدهار

الكوكب

السلم

الشراكة

الناس
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ما هو العالم الذي نصبو إليه: الديباجة واإلعالن

أال ونحن، إذ نقبل على هذه الرحلةة الجماعيةة العميمةة، نتعبةد بة-٤

ان وانطالقةا مةن تسةليمنا بةأن كرامةة اإلنسة. يخلف الركة  ححةدا ورا ه

لجميعع  حمةةر حساسةةي، نأمةةل حن نهةةبد األهةةداف والتايةةات وقةةد تحققةةت 

لةى وسوف نسةعى جاهةدين إ. هرائح المجتمعولجمي والشعوب األمم 

.هم أشد تخلفا عن الركبالوصول حوال إلى من 
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ما هو العالم الذي نصبو إليه: الديباجة واإلعالن

سةان ونحن نصبو إلى عالم يسود كافة حرجائه احترام حقوق اإلن-٨

؛ زوسيادة القانون والعدالعة والمسعاواة وععدم التمييعوكرامة اإلنسان 

يتةةيح والتنةةوا الثقةةافي؛ عةةالماإلثنةةيعةةالم يحتةةرم األعةةراق واالنتمةةا  

اهم فةةي ويتةةيح تحقيةةم كامةةل اإلمكانةةات البهةةرية ويسةةتكةةافؤ الفةةر  

كةل طفةل عالم يستثمر فةي حطفالةه وينمةو فيةه. تحقيم االزدهار العميم

ا  والفتيةات عالم يتاح فيه لكل النس. بعيدا عن إسار العنف واالستتالل

وائعع  العالتمتةةع بالمسةةاواة الكاملةةة بةةين الجنسةةين، وتةةزاح عنةةه جميةةع 

عةةالم . نالتةي تحةةول دون تمكيةةنبالقانونيعة واالجتماعيععة واالاتصععادية 

ي والتسةةامح واالنفتةةاح واإلهةةرام االجتمةةاعاوامععه العععدل واإلنصععاف 

.للجميع، وتلبى فيه احتياجات حهد الفئات ضعفا
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ما هو العالم الذي نصبو إليه: الديباجة واإلعالن

حجندة حقوقية

حجندة للجميع
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األهداف
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.مكانكلفيحهكالهبجميعالفقرعلىالقضا 1الهدف▪

الزرااوتعزيزالمحّسنةوالتتذيةالتذائياألمنوتوفيرالجواعلىالقضا 2الهدف▪

.المستدامة

.األعمارجميعفيوبالرفاهيةصحيةعيشبأنماطالجميعتمتّعضمان3الهدف▪

مدىالتعلّمفر وتعزيزللجميعوالهاملالمنصفالجيدالتعليمضمان4الهدف▪

.للجميعالحياة

.والفتياتالنسا لجميعوالتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيم5الهدف▪

إدارةوإدارتبماللجميعالصحيالصرفوخدماتالمياهتوافرضمان6الهدف▪

.مستدامة

الموثوقةالحديثةالطاقةخدماتعلىميسورةبتكلفةالجميعحصولضمان7الهدف▪

.والمستدامة

الكاملةوالعمالةوالمستدام،للجميعوالهاملالمطرداالقتصاديالنموتعزيز8الهدف▪

.للجميعالالئمالعملوتوفيروالمنتجة،

هجيعوتللجميع،الهاملالتصنيعوتحفيزالصمود،علىقادرةحساسيةبُنىإقامة9الهدف▪

.االبتكار

1-أهداف التنمية المستدامة 
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.الحد من التباين داخل البلدان وفيما بينبا10الهدف ▪

مود جْعل المدن والمستوطنات البهرية هاملة للجميع وآمنة وقادرة على الص11الهدف ▪

.ومستدامة

.ضمان وجود حنماط استبالم وإنتاج مستدامة12الهدف ▪

مع اإلحاطة علما )تخاذ إجرا ات عاجلة للتصدي لتتيّر المناخ وآثاره 13الهدف ▪

(.تير المناخباالتفاقات التي حبرمبا منتدى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بهأن ت

حفم المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامبا على نحو مستدام 14الهدف ▪

.لتحقيم التنمية المستدامة

ا على حماية النمم اإليكولوجية البّرية وإعادتبا إلى حالتبا وتعزيز استخدامب15الهدف ▪

نحو مستدام، وإدارة التابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

.تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوا البيولوجي

التنمية التهجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُبّمش فيبا ححد من حجل تحقيم16الهدف ▪

لة المستدامة، وإتاحة إمكانية لجو  الجميع إلى القضا ، وبنا  مؤسسات فعا

.وخاضعة للمسا لة وهاملة للجميع على جميع المستويات

.نمية المستدامةتعزيز وسائل التنفيذ وتنهيط الهراكة العالمية من حجل تحقيم الت17الهدف ▪

2-أهداف التنمية المستدامة 
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ونقةيس . اهو األساس، وهو يمثل النتيجة النبائية التي نسعى للوصول اليب: الهدف1.
.التقدم والنجاح نسبة اليه

لبةدف وهو البةدف الوسةيط الةذي يفتةر  ان يقربنةا إنجةازه مةن تحقيةم ا: المقصد2.
(.وخارجه)األساسي، بالتضافر مع المقاصد األخرى ضمن البدف الواحد 

واحيانةا هو حداة لقيةاس التقةدم بالنسةبة الةى المقصةد المحةدد بهةكل مباهةر،: المؤشر3.
. التقدم في تحقيم البدف وان بهكل غير مباهر

البنية الثالثية لألهداف
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A2030 UNITالترابط على مستوى المقاصد: الهدف العاشر

ESCWA

حصول الجميع الى مياه الهر  والصرف الصحي

زالقضا  على جميع حهكال التميي

مهاركة كاملة للمرحة

حصول الجميع على الطاقة الحديثة

القرا  والكتابة والحسابة للجميع

لجميعالتعليم االبتدائي والثانوي والتقني ل

خدمات مصرفية ومالية للجميع

لجميعتحقيم العمالة الكاملة والعمل الالئم ل

حم الوصول على الموارد االقتصاديّة

القضا  على الفقر

جاالنتاجيّة الزراعيّة والحصول على موارد االنتا

الحصول على التذا 

الوصول وتقاسم منافع الموارد الجينية

ملةالتتطية الصحيّة الها

تعزيز السياسات الموجبة نحو التنمية
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A2030 UNITالترابط على مستوى المقاصد: الهدف العاشر

ESCWA

تدام التوسع الحضري الهامل للجميع والمس

الحد من التدفقات التير مهروعة

مؤسسات فعالة

قرارات هاملة للجميع

التصنيع الهامل للجميع

بنى تحتية مستدامة للجميع

وجياالوصول الهامل الى التكنول

مستدامة توفر للجميع المعلومات والوعي بالتنمية ال

عيةالقدرة على الصمود في مواجبة الكوارث الطبي

ينية التقاسم العادل والمنصف لمنافع الموارد الج

إدارة النمم االيكولوجيا على نحو مستدام

زيادة الفوائد االقتصادية من استخدام 
للموارد البحرية 

ةحصول الجميع على مساكم وخدمات حساسي
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التنمية التحويلية ليست حكرا على

وزارات قطاعية بل هي مجتمعية حيضا

وللجمي  دور؟...التنمية للجمي 



المتابعة واالستعراض

2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا

A2030 UNIT

ESCWA
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إقليميا  

ى المنتدى السياسي الرفيع المستو
للتنمية المستدامة

دوليا  

التقارير الوطنية الطوعيةوطنيا  

امةالمنتدى العربي للتنمية المستد
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المنتدى السياسي الرفي  المستوى 

رعاية الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعيب

"تمكين الناس وضمان الهمول والمساواة: "2019
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سنة مفصلية  2019: المنتدى السياسي الرفي  المستوى

المنتدى السياسي الرفي  

المستوى
على مستوى القمة

المنتدى السياسي الرفي  
المستوى

2019سيبتمبر24-25 2019يوليو 18-19

؟اإللتزامالتأكيد على  استعراضات وطنية 
ومراجعة لألهداف المقررة
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المنتدى العربي للتنمية : على المستوى اإلاليمي

المستدامة

حولويات المنطقة•

تبادل الخبرات•

نحو نبج إقليمي للتنمية المستدامة•

2019حبريل 11-9بيروت •

"تمكين الناس وضمان الهمول والمساواة في العالم العربي"•



Page 20

2030لمحة عامة عن استجابة الدول العربية ألجندة 

االلتزام•

التقارير الطوعية الوطنية•

الموا مة•

التوجبات 
المهجعة

األطر المؤسساتية•

الجاهزية• حوجه التباين

التكاملية•

التمويل•

اإلهرام والهراكات•

التوجبات  
األضعف



األجندة والبرلمانات 

2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا

A2030 UNIT

ESCWA
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اسالتنمية التحويلية حقوقية باألس

وترتكز إلى رزمة من القوانين 

والمعاهدات الدولية الملزمة

المداخل األساسية: األجندة والبرلمانات
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ةالتنمية التحويلية دامجة ومترابط

ليلي كما وتستدعي التنسيم الفكري والتح

التنفيذي

المداخل األساسية: األجندة والبرلمانات
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ا  التنمية التحويلية تعالج األسب

البنيوية للمهاكل االنمائية

تدخالت طويلة األمد وجذرية

المداخل األساسية: األجندة والبرلمانات
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اركة التنمية التحويلية تتطل  المه

واإلهرام

حصحا  المصلحة" لجميع"دور

المداخل األساسية: األجندة والبرلمانات
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ين التنمية التحويلية تترجم بقوان

الح  وسياسات وممارسات تعزز

والعدل والمساواة والمشاركة للجمي 

المداخل األساسية: األجندة والبرلمانات
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التنمية التحويلية 

مؤسسات اادرة وضامنةبحاجة إلى 

المداخل األساسية: األجندة والبرلمانات
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16البدف 

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص▪

وصول الجمي  إلى العدالة

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جمي  المستويات▪

ركي ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجمي  وتشا▪

وتمثيلي على جمي  المستويات

كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية، وفقاً ▪

للتشريعات الوطنية واالتفااات الدولية

ةتعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقي  التنمية المستدام▪

مة، وإتاحة التهجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يُبّمش فيبا ححد من حجل تحقيم التنمية المستدا

على جميع إمكانية لجو  الجميع إلى القضا ، وبنا  مؤسسات فعالة وخاضعة للمسا لة وهاملة للجميع

.المستويات



2019المنتدى البرلماني 

2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا

A2030 UNIT

ESCWA
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اليوم األول... برنامج العمل 

الجلسة الثانية  

الجلسة الثالثة  

الجلسة الرابعة 

دور البرلمان ومهامه من منظور خطة التنمية 

2030المستدامة لعام 

ما هو دور: تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة

البرلمانات؟

الميزانيات الوطنية كأداة لتحقي  أهداف التنمية

المستدامة في الدول العربية
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اليوم الثاني... برنامج العمل 

الجلسة الخامسة  

الجلسة السادسة  

الجلسة السابعة

تعزيز : 2030البرلمانات العربية وخطة عام 

التعاون م  مختلف أصحاب المصلحة

نحو دور أكثر : االستعراضات الطوعية الوطنية

فعالية للبرلمانات

حلقة نقاش حول الخطوات العملية الالزمة لتعزيز

2030مشاركة البرلمان في تنفيذ خطة عام 

ومتابعتها واستعراضها



شكراً 


