
بعد لما للتنمية المتحدة األمم خطة في عربي إقليمي ُبعد ي  ب 2015دمج م   أل ي   ربي  ي  ي  2015ج ب إ
دور االسكوا في المبادرات العالمية واإلقليمية

االجتماع التاسع للجنة التنمية االجتماعية 
المملكة األردنية الهاشمية -عّمان

االول12-13 2013اآتوبر/تشرين الول 1213 2013وبر/رين 

نائلة حداد،مسؤول اول شؤون اجتماعية
ة ا ت اال ة التن ة إدارة التنمية االجتماعيةإدا



ل ائ ال النقاش ف ا ك لال ة ذ التنف انة اال ة ا زة ة ل طا ا
:تقديم

اعطاء لمحة موجزة عن مساهمة االمانة التنفيذية لالسكوا في النقاش الدائر على 
. 2015المستوى العالمي حول خطة االمم المتحدة  للتنمية لما بعد عام 

وتأتي مشارآة االمانة التنفيذية في النقاش الدائر عالميا من منطلق ضرورة أن تراعي 
األهداف العالمية للتنمية األولويات والتحديات االنمائية على المستويين اإلقليمي 

طن .والوطنيال

المجال، هذا ف الفنية المساهمات اهم ال التفصيل من ء بش التطرق وسيتم التطرق بشيء من التفصيل الى اهم المساهمات الفنية في هذا المجال، وسيتم
والسيما قيامها بقيادة انتاج مطبوعة باالشتراك مع اللجان االقليمية لالمم المتحدة، 

؛ مع عرض ألهم النتائج  2015حول خطة االمم المتحدة  للتنمية لما بعد عام 
ة ط ل ذ ف ل ل ل ل ل .والرسائل  التي جرى التوصل اليها في هذه المطبوعةل

اتخاذها يمكن الت الخطوات لبعض بتصور العرض نهاية ف التنفيذية االمانة تتقدم االمانة التنفيذية في نهاية العرض بتصور لبعض الخطوات التي يمكن اتخاذها تتقد
بهدف متابعة دمج ُبعد إقليمي عربي في خطة األمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 

2015  .



آليات التشاور العالمية واإلقليمية والوطنية



المسار العالمي
ل ل اأ اق ال ل ة ة مجموعة رئيسية لتنسيق التحضير واقتراح  :2011سبتمبر/أيلول•

.  2015خطة طريق لوضع خطة االمم المتحدة للتنمية لما بعد 
فريق عمل منظومة االمم   اصدار تقرير: 2012يونيو /حزيران•

شكلت نتائجه رآيزة : 2015المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد 
اساسية في اعداد التقرير المرفوع الى االمين العام من الفريق رفيع  

المستوى
اصدار التقرير المشترك للجان االمم المتحدة   :2013فبراير /شباط•

منظور اقليميي للخطة صبت رسائله في تقرير الفريق  :اإلقليمية ي ي ريقإل رير ي ر ب يي ي ور
رفيع المستوى

الرفيع:2013مايو/ايار• الفريق قبل من العام االمين الى تقرير تقرير الى االمين العام من قبل الفريق الرفيع :2013مايو/ايار
 2015المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد 



اهم اسهامات االسكوا
ال ال ت ال :على المستوى العالميل

الى  2015تقرير فريق عمل منظومة االمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد •
العام للجميع:االمين نريد الذي المستقبل .المستقبل الذي نريد للجميع:االمين العام

شراآة عالمية : 2015تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد •
مايو /ايار (اجتثاث الفقر وتحويل االقتصاديات من خالل التنمية المستدامة : جديدة

2013   .(
:  على المستوى االقاليمي 

ةق ةق ق منظور اقليميي لخطة :التقرير المشترك للجان االمم المتحدة اإلقليميةقيادة اعداد•
. 2015االمم المتحدة للتنمية لما بعد 

االقليم المستوى االقليمية:عل المشاورات من عدد :عقد :  عقد عدد من المشاورات االقليمية:على المستوى االقليمي
آللية التنسيق اإلقليمي  18و 17االجتماعين  •
المدني• المجتمع منظمات مع إقليمية مشاورات إقليمية مع منظمات المجتمع المدنيمشاورات
20+مشاورات اقليمة حول مؤتمر الريو •



    المستقبل الذي نريد للجميع ::تقرير فريق عمل منظومة االمم المتحدةتقرير فريق عمل منظومة االمم المتحدة
ت ض ن ال ت ال ف ال ق الف لتق ة ئ ال ة ال شكل شكل المرجعية الرئيسية لتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بوضع تصور •

للخطة ورفعها الى االمين العام 
ايجابية• قوة العولمة تكون ان بضمان يتمثل للخطة الرئيس التحدي ان اآد اآد ان التحدي الرئيسي للخطة يتمثل بضمان ان تكون العولمة قوة ايجابية •

.  لكافة شعوب العالم من االجيال الحالية والقادمة
والمساواة• االنسان، لحقوق الرئيسية المبادئ عمادها مستقبلية رؤية ويقترح ويقترح رؤية مستقبلية عمادها المبادئ الرئيسية لحقوق االنسان، والمساواة •

واالستمرارية
ان• على والغايات، االهداف على يرتكز للخطة عمل اطار يقترح اطار عمل للخطة يرتكز على االهداف والغايات، على ان يقترح

:  تتمحوراالهداف حول االعمدة المبدئية التالية

السالم واالمن االستدامة البيئية التنمية االجتماعية  
المدمجة

التنمية االقتصادية  
المدمجةالمدمجة المدمجة



اهم رسائل الرؤية المستقبلية لتقرير فريق عمل منظومة االمم  اهم رسائل الرؤية المستقبلية لتقرير فريق عمل منظومة االمم  
: : إطار للعملإطار للعمل  --المبادئ، االبعاد، الدعائم  المبادئ، االبعاد، الدعائم  ::المتحدة المتحدة 

االستدامة البيئية
حماية التنوع البيولوجي

استقرار المناخ

تعميم الحصول على مياه نظيفة 
وخدمات الصرف الصحي

السالم واالمن
التخلص من العنف والنزاعات  

واإلساءة

المناعة في مواجهة المخاطر  
ة الط

المستقبل الذي 
نريد للجميع

مساواة
تدامة ا

الشاملة اإلقتصاديةالتنمية 
القضاء على فقر الدخل والجوع

لة الشا ة ا ت اال ة التن

الطبيعية

الحصول على الموارد الطبيعية من  
دون نزاعات

استدامة
حقوق اإلنسان

الحد من عدم المساواة 

ضمان العمل الالئق والتوظيف  
المنتج

التنمية االجتماعية الشاملة
التغذية الكافية للجميع

تعليم جيد وخدمات صحية جيدة 
للجميع

خفض معدالت الوفاة

المساواة بين الجنسين

حماية اجتماعية مالئمة



اهم رسائل تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما 
2015بعد 

.  تغيير االسلوب الذي نفكر به ونتصرف به -:  االلتزامات
.  في الشراآة العالمية لكل منا دور -               

:  النقالت النوعية -االولويات -
االساسية- االنسان بحقوق وتمتعه االقتصادية الفرص من احد حرمان عدم حرمان احد من الفرص االقتصادية وتمتعه بحقوق االنسان االساسيةعدم
التنمية المستدامة-
يتوفير فرص عمل متكافئة واالدماج االجتماعي- ج
احالل السالم وبناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمسائلة -
صياغة شراآة عالمية الحراز التنمية -

هدفا عاما مقترحا على ان  12: االهداف والغايات والمعايير: خارطة طريق-
الغايات حول وآذلك حولها المشاورات تكثيف خالل من بلورتها ال  يصار الى بلورتها من خالل تكثيف المشاورات حولها وآذلك حول الغاياتيصار

والمعايير
  



اف االه ة التن خطة ن ال ت ال ف ال ق الف تق ائل اهم رسائل تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية : االهداف:  اه

66 55 44 33 22 11

تحقيق االستفادة تحقيق االستفادة 
الجماعية من  الجماعية من  
  المياه والصرفالمياه والصرف

الصحالصح

التأآد من االمن  التأآد من االمن  
الغذائي والتغذية الغذائي والتغذية 

الجيدةالجيدة

ضمان حياة ضمان حياة 
صحيةصحية

توفير تعليم عالي  توفير تعليم عالي  
الجودة وامكانية  الجودة وامكانية  

مدى الحياةمدى الحياة  التعلمالتعلم

تمكين الفتيات  تمكين الفتيات    
والنساء،   والنساء،   

والمساواة بين  والمساواة بين  
الجنسينالجنسين

القضاء على  الفقرالقضاء على  الفقر

الصحيالصحي الجنسينالجنسين

1212

عالمية بيئة عالميةخلق بيئة خلق

1111

وجود من وجودالتأآد من التأآد

1010

وجود من وجودالتأآد من التأآد

99  

المستدامة المستدامةاالدارة االدارة

88

عمل فرص عملخلق فرص خلق

77

طاقة طاقةتوفير خلق بيئة عالمية  خلق بيئة عالمية  توفير
ممكنة وتحفيز  ممكنة وتحفيز  
    التمويل طويلالتمويل طويل

االجلاالجل

التأآد من وجود التأآد من وجود 
مجتمعات  مجتمعات  

مستقرة وغير مستقرة وغير 
مضطربةمضطربة

التأآد من وجودالتأآد من وجود
ادارة رشيدة ادارة رشيدة 
ومؤسسات فعالةومؤسسات فعالة

االدارة المستدامةاالدارة المستدامة
للموارد الطبيعيةللموارد الطبيعية

خلق فرص عملخلق فرص عمل
وسبل معيشة  وسبل معيشة  
مستدامة ونمو  مستدامة ونمو  

منصفمنصف

توفير طاقةتوفير طاقة
مستدامةمستدامة



إقليميي  منظور: التقرير المشترك للجان االمم المتحدة اإلقليمية



منظور إقليميي: التقرير المشترك للجان االمم المتحدة اإلقليمية

.تعاون اللجان االقليمية وبقيادة من االسكوا في اصدار المطبوعة•

هدف الى تعيين االولويات االقليمية بهدف عكسها في خطة االمم  •
.  المتحدةل

المساهمة في الحوار العالمي حول الخطة والسيما في تقرير •
اهمية عكس مع العام، االمين الى المرفوع المستوى رفيع ي  الفريق س  ع  م  ين  ى  وع  ر وى  يع  ريق ر

لحظ البعد االقليمي  

:  اهم النتائج والرسائل للتقرير•



:اهم نتائج ورسائل التقرير المشترك للجان االمم المتحدة اإلقليمية

ة ل ال ة قل ا لك ة ال ال ا ا ة ا ة ا ل أ أل ألتأآيد على اهمية موائمة االهداف العالمية بتلك االقليمية والمحلية؛ •

اجراء تقويم للتقدم المحرز في تحقيق اهداف االلفية االنمائية بحسب  •
ياالقاليم بهدف بيان البعد االقليمي للتنمية؛ ي ي ب ن بي به يم

ائل• ال ن عدد ن ؛ت ة االقل ات ل اال ا القضا والقضايا واالولويات االقليمية ؛تعيين عدد من المسائل•

الدعوة الى نهج اآثر دقة في لحظ الخصوصيات االقليمية والوطنية    •
. لدى اعداد الخطة 

 



:  اولويات المنطقة العربية: اهم نتائج ورسائل التقرير المشترك للجان اإلقليمية

والمؤسسات الحوآمة    االستدامة البيئية االقتصادية  االستدامة  االستدامة االجتماعية

وحكم الديموقراطية المناخي التغيير التعليم والتنوع المدمج م النمو ي و ر و ي
القانون

ي يير  يم وع ج و و 

المؤسسات الفعالة االمن المائي والغذائي الصحة ؤخفض الفقر وتشخيصة ي و ي و ر

الحقوق والحريات التنوع البيئي المساواة بين الجنسين 
المرأة وتمكين

التوظيف وخاصة للشباب 
وتمكين المرأةوالنساء والنساء

تسوية النزاعات وتقرير  التحضر والتمدن االجتماعيةالحماية التجارة واالستثمار
المصير والتقانة

االقليمية آمة الح االجتماعية العدالة ن التعا االقليم الحوآمة االقليمية التكامل
والعالمية

العدالة االجتماعية التكامل االقليمي والتعاون



:  الرسائل العالمية: : اهم نتائج ورسائل التقرير المشترك للجان اإلقليمية

   

مناهج اآثر فعالية لمقاربة عدم 
المساواة

التشغيل في صلب رآائز خطة   
والتنمية ي

ة آ ال ة ض ل ال الف ل التنا مناهج اآثر شمولية للبيئة 
المستدامة

التناول الفعال لموضوعة الحوآمة  
الديموقراطية في نقاشات خطة 

2015التنمية لما بعد 



المشاورات اإلقليمية
ا ت اال ا ال اإلقل18ف التن ة )2013ا/آذا(آلل )2013مارس/آذار(آللية التنسيق اإلقليمي18فعاليات االجتماع

اآدت على اهمية موضوعات الكرامة، والعدالة االجتماعية، المساواة والحوآمة ؛–
عدعت االسكوا الى زيادة التنسيق مع جامعة الدول العربية بهدف ضمان اتساق –

المبادرات المختلفة؛ 
اآد بيان االجتماع التشاوري لمنظمات المجتمع المدني على اهمية توفير منصة –

االجتماعية بالعدالة للمطالبة آاستجابة المنطقة في بالمشارآة بالتنمية للدفع اقليمية للدفع بالتنمية بالمشارآة في المنطقة آاستجابة للمطالبة بالعدالة االجتماعية اقليمية
.  والمشارآة

ة ائ االن ة ت ال اال ة ل ة اإلقل ات شا ا(ال ل/ن )2013ا )2013ابريل /نيسان(المشاورات اإلقليمية لمجموعة االمم المتحدة االنمائية
.رآز المنتدى على المشارآة وعدم اإلقصاء السياسي–
مدعا الى زيادة التنسيق بين االسكوا وآلية التنسيق اإلقليمي من جهة وبرنامج االمم – ج ي

المتحدة اإلنمائي ومجموعة االمم المتحدة اإلنمائية من جهة اخرى لتعزيز التكامل 
.    بين المشاورات وعكسها في خطة االمم المتحدة للتنمية



: 2015دمج البعد االقليمي في خطة االمم المتحدة للتنمية لما بعد 

الحاجة الى مراجعة النهج الماضي بهدف مالئمة اهداف التنمية   
عالعالمية مع تلك االقليمية والوطنية ؛

وضع مسؤلية مشترآة على الدول المتقدمة والنامية الحراز تقدم  
عالميا؛ البشرية التنمية يفي ري  ب ي ا ي ا

التأآيد على البعد االقليمي آرافعة للتقدم والتنمية،  باعتبار ان  
عليها للتغلب اقليمية حلوال تتطلب االقليمية التحديات االقليمية تتطلب حلوال اقليمية للتغلب عليها  التحديات

التأآيد على تعزيز اعتماد نهج المشارآة في التنمية في عمل  
ا ت ف ا ت ق ف ا ا ة االقل ة التن ات منظمات التنمية االقليمية بما يساهم في قدرتها في تعيين اهم  نظ

القضايا والتحديات التي تعاني منها الفئات المستهدفة واقتراح  
ا ت قا ل ل ال . انجع السبل لمقاربتهاان



: اوجه المتابعة والطريق الى االمام 

لما• للتنمية المتحدة االمم خطة حول العام االمين ومالحظات تقرير تقرير ومالحظات االمين العام حول خطة االمم المتحدة للتنمية لما •
: للجمعية العامة لالمم المتحدة  68الى الدورة  2015بعد 

للجمعية العامة لالمم المتحدة حول   68نتائج فعاليات الدورة •
:)2013سبتمبر25(الخطةطة



بعض المقترحات: الطريق الى االمام

ياهمية متابعة االسكوا المساهمة في النقاش الدائرعلى المستوى العالمي  ي
، من خالل الرصد والتحليل، والمواآبة  ٢٠١٥حول خطة التنمية لما بعد عام 

.  والمساهمة في النقاشات الدائرة على الصعد الوطنية و االقليمية والعالمية

اهمية االخذ  بعين االعتبار تضمين الخطة بعد ارتكاز التنمية االقتصادية 
على نهج التنمية المدمجة بما يعنيه ذلك من حقوق اقتصادية واجتماعية 

.   وسياسية وامن للمجتمعات واالفراد على حد سواء



: الطريق الى االمام..
اهمية توفير اطار اقليمي عربي عملي لتنفيذ اهداف خطة األمم المتحدة  

يوذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية،  والسعي آذلك ٢٠١٥للتنمية لما بعد ع
لبلورة توجه عربي جامع حول الخطة يعرض على القمة االقتصادية 

.  واالجتماعية العربية القادمة

متابعة االسكوا لجهودها بهدف تطوير منظور اقليمي عربي  للتنمية  
االجتماعية المدمجة وذلك انطالقا من اهداف االلفية القائمة وخطة االمم 

ا ا ل ة للت ت 2015ال . 2015المتحدة للتنمية لما بعد عام



ا شكراشك

Website: 
:لمزيد من المعلومات

http://www.escwa.un.org/


