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2030من أهداف األلفيّة الى اجندة 

قائمة محدودة من االولويات

اجندة كونية وشاملة

MDGs

A 2030

يىىىة انتهىىىى المىىىدن التمنىىىي لتن يىىى  ا ىىىدا  االل 
علىىىىى زنجىىىىاتات مت اوتىىىىة بحسىىىى  األ ىىىىدا  
والمنىىاط ، لكىىن المحاىىلة العامىىة كانىىت ا ىىل 

:لما ا.مما  و متو ع

حرو ، أتمىات )أسباب موضوعية ▪

ا تاىىىىادية وماليىىىىة، ال ىىىى ط علىىىىى 

الحيىىىىىت التنمىىىىىوغ، سياسىىىىىات  يىىىىىر 

، (الخ...مالئمة

مقاربىىىىىة  طاعيىىىىىة : أسبببببباب ذاتيبببببة▪

دم ومجتأة، التنافس بدل التعىاون، عى

را  االلتتام بمبدأ الشراكة بين األطى

... التنموية بالقدر المطلو 
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بطاقة تعريف

مسار تشاركي امتد  •
سنوات وشمل 3

جميع األطرا 

عاد التكامل بين كل اب•
التنمية الخمسة

أولوية لألعمال  ير •
المنجتة في الـ 

MDGs

اإلعداد

ة تم  اعتماد الوثيق•
الل الختامي ة للخطة خ

م الجمعي ة العامة لألم
ون المت حدة، على مست
القمة،  في أيلول 

وادرت 2015
70/1وف  القرار 

اإلعتماد
2016انطلقت رسمياً بداية •

2030وتستمر  حتى 

تنطب  على جميع الدول •

تعهد) ير ملتمة  انوني ا •
(طوعي بالعمل

تقع مسؤولية و ع •
 ي  األولويات الوطني ة والتن

ع على الحكومات بالشراكة م
كل األطرا  المعنية

نويامتابعة دورية للتن ي  س•

التن ي 
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المكونات

مؤشرا231ومقصداً 169هدفاً و 17

متكاملة و مترابطة-

تواتن بين ابعاد التنمية البشري ة المستدامة-

االحة لجميع البلدان-

 ابلة للتكيي  حس  الخاائص الوطنية

الديباجة واإلعالن

رؤية وا حة وطموحة-

ت ع االنسان واألرض واالتد ار في جو ر ا-

«نحو تنمية ال تستثني أحد»: الشعار العام-

المتابعة واالستعراض

طوعي ومن مسؤولية الحكومات بشكل أساسي-

تشاركي مع جميع األطرا   -

عة منتدن سياسي رفيع المستون سنوياً للمتاب-

منتديات ز ليمية سنوية-

وسائل التنفيذ

مقااد عن وسائل التن ي   من كل  د  -

(  17الهد  ) د  مخاص لوسائل التن ي  -

روح من الت امن العالمي وز رار بأ مية التمويل-
الوطني ة الدولي العام، مع التأكيد على الملكي ة والقيادة

خطة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة 

A2030 UNIT
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.مكانكلفيأشكالهبجميعالفقرعلىالق اء1الهدف▪

التراعةوتعتيتالمحس نةوالت  يةالغذائياألمنوتوفيرالجوععلىالق اء2الهدف▪

.المستدامة

.األعمارجميعفيوبالرفا يةصحيةعيشبأنماطالجميعتمت ع مان3الهدف▪

مدنالتعل مفرصوتعتيتللجميعوالشاملالمنا الجيدالتعليم مان4الهدف▪

.للجميعالحياة

.وال تياتالنساءلجميعوالتمكينالجنسينبينالمساواةتحقي 5الهدف▪

زدارةوزدارتهماللجميعالصحيالصرفوخدماتالمياهتوافر مان6الهدف▪

.مستدامة

الموثو ةالحديثةالطاقةخدماتعلىميسورةبتكل ةالجميعحاول مان7الهدف▪

.والمستدامة

الكاملةوالعمالةوالمستدام،للجميعوالشاملالمطرداالقتصاديالنموتعتيت8الهدف▪

.للجميعالالئ العملوتوفيروالمنتجة،

شجيعوتللجميع،الشاملالتصنيعوتح يتالامود،على ادرةأساسيةبُنىز امة9الهدف▪

.البتكارا

1A2030 UNIT-أهداف التنمية المستدامة 
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.داخل البلدان وفيما بينهاالتباينالحد من 10الهدف ▪

والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة و ادرة على الامود المدنجْعل 11الهدف ▪

.ومستدامة

.أنماط استهالك وإنتاج مستدامة مان وجود 12الهدف ▪

مع اإلحاطة علما )وآثاره لتغيّر المناخ تخا  زجراءات عاجلة للتادغ 13الهدف ▪

(.المناخباالت ا ات التي أبرمها منتدن ات ا ية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ت ير

والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام المحيطات والبحار ح ظ 14الهدف ▪

.لتحقي  التنمية المستدامة

وزعادتها زلى حالتها وتعتيت استخدامها علىالنظم اإليكولوجية البّرية حماية 15الهدف ▪

نحو مستدام، وزدارة ال ابات على نحو مستدام، ومكافحة التاحر، وو   

.تد ور األرا ي وعكس مساره، وو   فقدان التنوع البيولوجي

نمية ال يُهم ش فيها أحد من أجل تحقي  التمجتمعات مسالمة التشجيع على ز امة 16الهدف ▪

فعالة مؤسساتالمستدامة، وزتاحة زمكانية لجوء الجميع زلى الق اء، وبناء 

.وخا عة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

.المستدامةمن أجل تحقي  التنميةوسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية تعتيت 17الهدف ▪

2A2030 UNIT-أهداف التنمية المستدامة 
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قىيس ون. النتيجبة النهائيبة التبي نسبعى للوصبول اليهبا و األساس، و و يمثل : الهدف1.

.التقدم والنجاح نسبة اليه

الىى غ ي تىىرض ان يقربنىىا زنجىىاته مىىن تحقيىى  الهىىد الهببدف الوسببيط و ىىو : المقصببد2.

يس نحىن نقى(. وخارجىه)األساسي، بالت افر مع المقااد األخرن  من الهىد  الواحىد 

التقىىدم فىىي انجىىات المقاىىد المعبىىر عنىىه كميىىا  ىىدر اإلمكىىان، و ىىمن مىىدن تمنىىي محىىدد، 

فىي ( امبىدئي)بحيث يمكن  ياس  لى  بشىكل مباشىر، و ىو احىد أدوات المسىاءلة ألنىه يىتم 

مىىىدن تمنىىىي متناسىىى  مىىىع الىىىدورة التمنيىىىة للمسىىىؤولية المؤسسىىىية الحكوميىىىة ودورات 

.التخطيط وراد المواتنات

يانىىا بشىىكل مباشىىر، واحأداة لقيبباا التقببدم بالنسبببة الببى المقصببد المحببدد  ىىو : المؤشببر3.

. التقدم في تحقي  الهد  وان بشكل  ير مباشر

A2030 UNITالبنية الثالثية لألهداف

ESCWA
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A2030 UNITمثل الهدف األول: البنية الثالثية لألهداف

ESCWA

الق اء على ال قر بجميع اشكاله في كل مكان: الهدف االول1.

مالئمىىة علىىى الاىىعيدحمايببة اجتماعيببة اسىىتحداث نظىىم وتىىدابير : 3-1المقصببد 1.

ال ىع اء الوطني للجميع وو ع حدود دنيا لها، وتحقي  ت طية واسىعة لل قىراء و

. 2030بحلول عام 

الببنظم الخاصببة /نسبببة السببكان الببذين تشببملهم الحببدود الببدنيا: 1-3-1المؤشببر 2.

ين عىىن ، بحسىى  الجىىنس، مىىع التمييىىت بىىين األط ىىال والعىىاطلبالحميببة االجتماعيببة

األط ىىال حىىديثي الىىوالدة و ىىحايا /العمىىل واألشىىخاص  وغ اإلعا ىىة والحوامىىل

زاابات العمل وال قراء و ال ع اء
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ومكونات التنمية2030بين مجاالت ديباجة اجندة 

االزدهار

الكوكب

السلم

الشراكة

الناا

2030المجاالت بحسب ديباجة اجندة 

البعد 

اإلقتصادي

البعد  
البيئي

البعد 
السياسي

البعد 
الثقافي

البعد  
اإلجتماعي

مكونات مفهوم واستراتيجيات التنمية 

A2030 UNIT

ESCWA
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(البعد االجتماعي)2030تعريف مكون الناا في اجندة 

بكل أبعاد ا انهاء ال قر والجوع

(رفع الحرمان)

ميعت عيل الطا ات الكامنة للج

(التمكين)

في اطار الكرامة والمساواة

(الحقوق)

نحن ماممون »

انهبببببببا  الفقبببببببر علىىىىىىىى 

، بجميىىىىىىىىىىع والجببببببببببو 

اىىىىىور ما وأبعاد مىىىىىا، 

ع وك الىىة أن يمكىىن لجميىى

هم تفعيبببل طاقببباتالبشىىىر 

فىىىي اطىىىار مىىىن الكامنبببة 

وفيالكرامة والمساواة 

.«ظل  مناخ احي

الناا

ي يقابىىل المكىىون االجتمىىاع✓

رية في م هوم التنمية البشى

. المستدامة

النىاس محىىور كىل االجنىىدة ✓

واال ىىىدا ، ولكىىىن  نىىىا  

ا دا  معنيىة بشىكل  ىوغ

ومباشىىر، وكىى ل  مقااىىد 

. مختل ة في ا دا  أخرن

يشىىىىىىمل أي ىىىىىىا المكىىىىىىون ✓

الثقىىىىىىافي فىىىىىىي/المعرفىىىىىىي

ان حيىىث( التعلىىيم)التنميىىة 

المجىىىىىاالت الخمىىىىىس لىىىىىم 

تت ىىىىىىىمن بعىىىىىىىدا ثقافيىىىىىىىا 

. مستقال

A2030 UNIT

ESCWA
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(البعد االجتماعي)2030مكّون الناا في أجندة 

االنسان

البعد)

(االجتماعي

1

ال قر 
والحماية 
االجتماعية 2

الجوع

3/4 

الخدمات 
االجتماعي ة

5

المساواة 
6/7الجنوسية

الخدمات 
األساسي ة

8

التش يل

10

المساواة

11

السكن

A2030 UNIT
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(البعد البيئي)2030تعريف مكون الكوكب في اجندة 

اجاالستدامة في االستهال  واإلنت

(  تحويل اال تااد)

زدارة مستدامة لموارد الكوك  
الطبيعية

(زدارة الموارد)

اتخا  زجراءات عاجلة بشأن ت ير
المناخ

(الت ير المناخي)

نحن»

ماممون

حماية كوكب األرضعلى 

من التد ور، بطرق منها 

االستدامة في توخي 

وإدارة، االستهالك واإلنتاج

الكوك  الطبيعية موارد

باورة مستدامة، واتخا  

تغيرزجراءات عاجلة بشأن 

، حتى يمكن له دعم المناخ

احتياجات األجيال الحالية

«والمقبلة

الكوكب
ي يقابىىىل المكىىىون البيئىىىي فىىىى✓

م هىىىىىىوم التنميىىىىىىة البشىىىىىىرية 

.  ةالمستدامة، ومبدأ االستدام

الح ىىىاظ علىىىى الكوكىىى   ىىىو ✓

 ىىىد  محىىىورغ  ىىىائم ب اتىىىه 

.ومدمج في مجمل األ دا 

ها  نا  ا دا  يمكن تاىني ✓

بأنهىىىا ا ىىىدا  بيئيىىىة بشىىىكل

يىة مباشر، و نا  مقااد بيئ

. مباشرة في ا دا  أخرن

بعىىد االسىىتدامة حا ىىر  فىىي✓

مجمىىىل االجنىىىدة واال ىىىدا  

.والمقااد

A2030 UNIT

ESCWA
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(البعد البيئي)2030مكّون الكوكب في أجندة 

الكوكب
البعد)

(البيئي

2

تراعة 
مستدامة 6

موارد 
المياه

7

استخدام 
الطا ة

11

مدن 
مستدامة

8/12

استهال  
وزنتاج 
مستدامان

13

اخت ير المن

14

البيئة 
البحري ة

15

البيئة 
البري ة

A2030 UNIT

ESCWA
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(البعد االقتصادي)2030تعريف مكون االزدهار في اجندة 

الناس  م ال اية واال تااد  و 
الوسيلة

(مقاربة تنموية)

رخاء مادغ ومعنوغ يشمل الجميع

(الت مين)

تقدم ا تاادغ ورخاء منسجم مع 
الطبيعة

(االستدامة)

مامموننحن»

متع على ك الة أن يت

اة بحيىىجميببع النبباا

بىيتلها الرخاءليظل

طموحىىىىىىىىىاتهم، وأن 

التقبببببببببدم يتحقىىىىىىىىى  

االقتصببببببببببببببببببببببادي

واالجتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعي 

والتكنولىىىىوجي فىىىىي

انسبببببببببببجام مبببببببببببع 

.«الطبيعة

االزدهار

ي يقابىىل المكىىون اال تاىىادغ فىى✓

م هىىىىىىىىوم التنميىىىىىىىىة البشىىىىىىىىرية 

يى  و و وسيلة لتحق. المستدامة

. التنمية والرفاه للجميع

لنمو يتحق  االنتقال من م هوم ا✓

  اال تاىىىىادغ بىىىىالمعنى ال ىىىىي

الىىى م هىىوم االتد ىىار، عنىىدما 

يىة يوظى  النمىو فىي اىالم تنم

جميىىىىع النىىىىاس ورفىىىىا هم دون 

تمييىىت، وعنىىدما يىىتم  ىى ا النمىىو

بىىىىىىالتواف  و االنسىىىىىىىجام مىىىىىىىع 

خدام متطلبات االستدامة واالست

الرشىىىىىىيد للمىىىىىىوارد الطبيعيىىىىىىة 

. والح اظ على الكوك 

A2030 UNIT

ESCWA
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(البعد االقتصادي)2030مكون االزدهار في أجندة 

االزدهار

البعد)

(اال تاادغ

8

تنمية ا تاادية 
وتش يل

2

تراعة 
مستدامة

9

بنى تحتية 
وتانيع

10

المساواة

12/13

استهال  
وزنتاج 
مستدامان

17

الشراكة

A2030 UNIT

ESCWA
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2030تعريف مكون السالم في اجندة 

السلم

العدل

األمن والحرية

نحن ماممون 

ام على أن نشىجع علىى  يى

م مجتمعات يسودها السال

يىع ويجد فيها الجموالعدل 

مجتمعببببات متسىىىىعا لهىىىىم، 

تخلببو مببن الخببوف و مببن 

فىىىال سىىىبيل الىىىى. العنبببف

دامة تحقيىى  التنميىىة المسىىت

دون السىىىىىىالم، وال الىىىىىىى 

ة زرسىىاء السىىالم دون تنميىى

.  مستدامة

السالم

 ىىىىو فىىىىي اىىىىل  المكىىىىون ✓

هىىوم المؤسسىىي لم /السياسىىي

. دامةالتنمية البشرية المست

ميىىة، السىىلم شىىرط مسىىب  للتن✓

والعدالىىىة واالمىىىن والحريىىىة 

للنىىىىىىىىىىاس، والمؤسسىىىىىىىىىىات 

الت ىىمينية  ىىي مىىن شىىروط

اسىىىىىىىىىىتقرار المجتمعىىىىىىىىىىات 

والح اظ علىى السىالم ومنىع

االرتىىىىىداد الىىىىىى النتاعىىىىىات 

. والحرو 

ة نحن  نا في ال  منظوم✓

يةالحقوق السياسية والمدن
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(البعد السياسي المؤسسي)2030مكون السلم في أجندة 

السلم
البعد السياسي )

(المؤسسي

16

السلم وسيادة 
القانون

5/10/16

عدالة، حقوق 
مدنية 
وسياسية

16

مؤسسات 
ت ميني ة 
وفع الة

1/5/8/10

حقوق 
اجتماعي ة

5/11/16

أمان
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2030تعريف مكون الشراكة في اجندة 

شراكة عالمية للتنمية

ت امن وعدالة اجتماعي ة

مشاركة الجميع

نحن مصممون

ة على حشىد الوسىائل الالتمى

ل لتن ي    ه الخطىة مىن خىال

من ةتنشيط الشراكة العالمي

لى أجل التنمية المستدامة، ع

روح مبببن التضبببامن أسىىىاس 

المعىىىىىىىتت، مىىىىىىىع العبببببببالمي 

التركيىىت بوجىىه خىىاص علىىى

احتياجببببات الفئببببات األشببببد 

، فقبببببببرا واألكثبببببببر ضبببببببعفا

ان من جميع البلدبمشاركةو

وجميببع أصببحاب المصببلحة 
. وجميع الشعو 

الشراكة

 ي م مون وأسلو  عمىل ✓

.  المقاربة التنموية

تشىىىىىىىمل البعىىىىىىىىد الىىىىىىىىدولي، ✓

والمسىىىىؤولية الدوليىىىىة عىىىىىن 

تحقيىى  األ ىىدا  والت ىىامن

ي بين الىدول والمجتمعىات فى

بىدأ سبيل التنمية، مع لحىظ م

المسىىىىىىىىىىؤولية المشىىىىىىىىىىتركة 

.والمت اوتة

يم تت ىىىمن االلتىىىتام بتاىىىح✓

التشىىىىو ات فىىىىي اال تاىىىىاد 

.ةالعالمي ومساعدات التنمي

ومىة تشمل الشراكة بين الحك✓

والمجتمىىع المىىدني والقطىىاع 

. االخاص داخل كل بلد أي 
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2030مكون الشراكة في أجندة 

مكّون الشراكة

12/13/17

شراكة عالمي ة

1/10

عدالة اجتماعي ة

16

مشاركة الجميع
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الةالمعرفة والقيم من اجل التنمية والسلم والعد: مجال إضافي

المعار  والمهارات

القيم والسلوكيات

االبداع واالبتكار

المعرفة والقيم
ونات الثقافي من المك/المكون المعرفي✓

رية األساسىىية فىىي م هىىوم التنميىىة البشىى

لىىم يلحىىظ  ىىمن المجىىاالت. المسىىتدامة

2030الخمسىىىىة فىىىىي ديباجىىىىة اجنىىىىدة 

باىىىىى ته مجىىىىىاالت مسىىىىىتقال، ولكىىىىىن 

م مونه موتع علىى موا ىع عىدة بمىا 

امة فيها عدد من ا دا  التنمية المسىتد

. ومقااد مت ر ة( الهد  الرابع)

وا ىىىىىدا  2030ان تحقيىىىىى  اجنىىىىىدة ✓

التنميىىىىىة المسىىىىىتدامة، يتطلىىىىى  تقىىىىىدما

معرفيىىىىىا كبيىىىىىرا فىىىىىي مجىىىىىال العلىىىىىوم 

طلىى  كمىىا يت. والتكنولوجيىىا واالبتكىىار

اد ت ييىىرا  يميىىا فىىي موجهىىات اال تاىى

واحىىىىرام االسىىىىتدامة والمسىىىىاواة بىىىىين 

. الخ... الجنسين وتحقي  العدالة

نحن ماممون على

تىع تمكين كل الناس مىن التم

ر ، وتطىىويبحقهببم فببي المعرفببة

مهىىىىىاراتهم و ىىىىىدراتهم لتوسىىىىىيع 

خيىىىارتهم ومسىىىا متهم اىىىناعة 

ن كمىا نحى. حا ر م ومستقبلهم

قببببيم ماىىىىممون علىىىىى نشىىىىر  

حقبببببوس االنسبببببان والتضبببببامن 

واالعتىىىىىىىىىىىىىىىرا  بىىىىىىىىىىىىىىىالتنوع 

، وتشبببببببببببببجيع واالخىىىىىىىىىىىىىتال 

التىىىىي تسىىىىهم فىىىىيالسببببلوكيات 

سىالم،التنمية المستدامة وبناء ال

.وتشجيع االبدا  واالبتكار
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2030مكون المعرفة في أجندة 

/المعرفة 
الثقافة

4

التعليم

5

المساواة 
الجنوسي ة

9

التانيع 
واالبتكار

10

المساواة

12

انتاج 
واستهال  
مستدلمان

16

مؤسسات 
فعالة 

ومجتمعات

مسالمة
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عن دور البرلمانات
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:اإلعالنمنمواضعثالثفيمباشرةالبرلماناتذكرتم▪

يالتشريعالبرلماناتدورعنمباشرةتتحدث45الفقرة✓

،الموازنةإقراروفيوالرقابي

المؤسساتكلجانبالىالبرلماناتتذكر52الفقرة✓

2030اجندةملكيةفيتشتركالتياألخرى

مسارفيللبرلماناتخاصدورالىوتشير79الفقرة✓

الوطنيةالتقاريرواعدادوالمتابعةاالستعراض

2030A2030 UNITالبرلمان ودوره في نص أجندة 

ESCWA
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ياألساسبالدورأيضاونعترف-45

ةالوطنيالبرلماناتبهتضطلعالذي

واعتمادالتشريعاتسنخاللمن

لةالمساءكفالةفيودورهاالميزانيات

تعملوس.التزاماتناتنفيذفعاليةعن

أيضاالعامةوالمؤسساتالحكومات

تنفيذبالالمتعلقةالمسائلفيكثبعن

والمحلية،اإلقليميةالسلطاتمع

اإلقليمية،دونوالمؤسسات

والمؤسساتالدولية،والمؤسسات

الخيرية،والمنظماتاألكاديمية،

.وغيرهاالتطوعيةوالهيئات

2030البرلمان ودوره في نص أجندة 

علىاألعضاءالدولأيضاونشجع-79

وشاملةمنتظمةاستعراضاتإجراء

نيالوطالصعيدينعلىالمحرزللتقدم

موتتحكتقودهاأنعلىالوطني،ودون

أنويمكن.ذاتهاالبلدانمسارهافي

ماتمساهمناالستعراضاتهذهتستفيد

المدنيوالمجتمعاألصليةالشعوب

ةصاحبالجهاتوسائرالخاصوالقطاع

والسياساتللظروفوفقاالمصلحة،

اتللبرلمانويمكن.الوطنيةواألولويات

أناألخرىالمؤسساتوأيضاالوطنية

.العملياتهذهكذلكتدعم

A2030 UNIT
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جرغيمرةكلفيولكناالجندة،نصفيكافياالبرلمانات كرليس▪

بلدفيالحكومةاوالدولةمسؤوليةوعلىالوطنيةالملكيةعلىالنص

كمةالحومنظومةمنجز ألنهاأيضا،البرلماناتيعنيذلكفإنمعين،

.الوطنية

راصدااوالتشريعاتتعديل رورةالىاإلشارةتجرغمرةكلفي▪

تحقي باناالستنتاجيمكناو،التنمويةاالجندةلتنفيذجديدةتشريعات

.معنياالبرلمانيكونتشريعياتتدخاليتطل معين د 

الوطنيةطالخطتنفيذومتابعةوالشفافيةالرقابةعلىينصمرةكلفي▪

.معنياالبرلمانيكونالحكومات،تعد االتي

A2030 UNITالوطنيةالحوكمةالبرلمان جز  من منظومة 

ESCWA



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

والحوكمةواالمنبالسالميتعل محدد د  وبما16الهدف▪

.رةمباشالبرلماناتيعني د  والمؤسسيوالتطويرالرشيدة

والعدالةاالنسانوحقوسواالمنالسلمعنكالمكل▪

يفالتنموغللمسارالموجهةالمبادئمنو ير االخ،...والمساواة

–للنااممثلهوبمامباشرةالبرلمانيعنيفهوالمعني،البلد

نمكوالبرلمانكونجان الى–التنمويةاالجندةمحور مال ين

. ل الىاالشارةسبقتكماالحوكمةمنظومةمنرئيسي

A2030 UNITينيةالبرلمان وتحقيق السلم وبنا  المؤسسات التضم

ESCWA
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منعليجوالكونيةواإلقليميةالوطنيةوالمستوياتوالمؤثراتالعواملتداخل▪

.الوطنيالحيتوأثرهتأثرهفيويتجاوتتعقيدا،اكثرالبرلماناتعمل

االستثمار،توات ا يابالتجارةالخااةاالت ا ياتفيهابما،الدوليةاالتفاقيات▪

يةاأل مبال ةمهامكلهاالخ،...(والداخلية)الخارجيةالديونوإدارةواال تراض

وعلى،التنميةمسارعلىلتأثيرشديدةعناارو  هالرا ن،العولمةعارفي

.المالئمةالوطنيةالسياسياتواختيارالتنميةتمويل

ومضمونها،اعدادها،آلياتعلىالتعرفمسؤوليةالبرلماناتعلىيقع▪

شأنبالنهائيالقراراتخاذالبرلماناتعلىيقعواحيانا،ومخاطرهاوفوائدها

.المجال  افيبد ةالحكومةأدا ومراقبةرفضها،اوتعديلهااوقبولها

A2030 UNITأدوار جديدة للبرلمان في ظل العولمة

ESCWA
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،المشكالتأسبا معالجةعلىتعملتحويليةاالجندة✓

تحقي نحواحداستثناءاوا  الوعدمالنسانامحور ا✓

،والمساواةالعدالة

ينها،بمافيوالتكاملاالبعادكلشمولالرئيسيةخاايتها✓

التن ي والتخطيطوحسنالمعرفةالىاالستنادفعاليتهاشرط✓

والتقييم،

عليه،والحياةوالكوك التنميةاستدامةنجاحهامعيار✓

.الناسوتمكينالمشاركة وعملهاأسلو ✓

2030A2030 UNITتذكير بمميزات اجندة : عود على بد 

ESCWA
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نظومةمفياوتهمعنوتعبرالناستمثل يئات يبماالبرلمانات❖

ز رارفيودور اوالر ابي،التشريعيدور اوبحكم،الحوكمة

وحبرااللتزامضمانفيرئيسيةمسؤولياتعليهاتقعالمواتنة،

.بهاالتنفيذيةالسلطاتالتزامعلىوالحرص،2030اجندة

تمكينعلىمنهجان فييتو  التنميةتحقي فيبلدأغنجاحان❖

اقتنا وعلىوجه،اكملعلى  ادورهاأدا منالبرلمانات

ديافربمتطلباتهاإلي اءاجلمنالجهدوب لبدورهمالبرلمانيين

.وكمؤسسةوجماعيا

A2030 UNIT؟2030هل من مهمة تحويلية للبرلمان في ضو  اجندة 

ESCWA



شكراً 
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