
2030المبادئ الموجهة ألجندة 
والتقارير الطوعية

أديب نعمه: إعداد
 2030الوحدة المعنية بأجندة 



مضمون العرض

، والتي يمكن 2030هذا العرض هو عن المبادئ الرئيسية الموجهة ألجندة 
وية اعتمادها في عملية التكييف الوطني لألجندة وصياغة الخطط التنم

.  الوطنية العامة والقطاعية

نفسها، والتقارير  2030هذه المبادئ مستوحاة من القراءة المتمعنة ألجندة 
ظومة التحضيرية، كما جملة الوثائق المرجعية التي استندت السيما من
التحليلية  حقوق اإلنسان ومفهوم التنمية البشرية، وبعض التقارير العلمية

. ، كما استناداً الى خبراتنا اإلقليمية والوطنية2030ألجندة 



2030خمس نقالت تحويلية كبيرة، ومجاالت ديباجة أجندة 

 ميةعال شراكة :بعنوان العام األمين الى البارزة الشخصيات تقرير
 كبيرة تحويلية نقالت خمس إحداث إلى حاجة وجد ،)2013( جديدة

 صداها وجدت التحويلية النقالت هذه .2015 بعد ما أجندة إلى لالنتقال
 للتنمية 2030 خطة ديباجة أوردتها التي الخمسة المجاالت في

 :المستدامة

)الناس( .أحد إهمال عدم1.

)الكوكب( .االهتمامات قلب في المستدامة التنمية وضع2.

 .)ضمينيةالت االقتصادية التنمية( الوظائف خلق نحو االقتصادات تحويل3.
  )االزدهار(

  .للمساءلة وخاضعة وتضمينية فاعلة عامة ومؤسسات السالم بناء4.
  )السلم(

 )الشراكة(.جديدة عالمية شراكة صياغة5.



للتنمية  2030خصائص أجندة 

تنطبق على كل البلدان النامية منها والمتقدمة عالميةأجندة  -1

ال النتائج فقط والدينامياتأي تعالج األسباب : transformative، تحويليةأجندة  -2

HRBAالمقاربة الحقوقية تتبنى قيم مبادئ حقوق اإلسنان وتعتمد  إنها -3

LNOBال تهمل أو تستثني أحداً،  inclusive،إنها أجندة تضمينية -4

comprehensiveلكل المستويات واألبعاد،  شاملةإنها أجندة  -5

تحترم حقوق األجيال القادمة وصديقة للطبيعة، مستدامةإنها أجندة  – 6

  .قواعد إجرائية ناظمة لها في الممارسة والتطبيق وال بد من احترامها/إن لها مبادئ – 7



والمبادئ الرئيسية 2030مكونات أجندة 
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UNRISD 2016تقرير -تعريف التغيير التحويلي 

 للجميع، المنتج العمل فرص لتوليد األولوية :االقتصاد في هيكلي تحول1.
.الدولي االقتصاد منظومة ذلك في بما

.وكبالك على والحفاظ مستدامة واستهالك وإنتاج حياة أنماط الى التحول2.

 العدالة محورها ليكوناالجتماعية والسياسات والعالقات الهياكل تحويل3.
.والمساواة

 المزيد اهباتج األطراف بين القوة وعالقات المؤسسية الهياكل في تغيير4.
 ختلفم وعلى واألمن، السلم ظل في والديمقراطية، الحقيقية المشاركة من

.والوطنية الدولية المستويات

 ماعاتوالج األفراد لفعل الموجهة القيم ومنظومة السلوكيات في تغيير5.
  .اإلنسان حقوق منظومة وكونية الحقوق منظور من انطالقا والمؤسسات



 ICEالمبادئ اإلجرائية لألجندة التنموية 

مة لعام خمسة مبادئ إجرائية تشكل ركائز المنطق الداخلي لخطة التنمية المستدا•
صالً عن ال بد من احترامها، كي ال يكون التخطيط الوطني عشوائياً أو منف 2030

.  السياق الكوني أو متطلبات البلد المعني

، أي عدم جواز اجتزائها؛Integrityللخطة   الكليالطابع  1.

 والتطبيقي بين كل عناصر الخطة في المفهومي Coherence االتساق2.
مراحل التخطيط والتنفيذ؛ 

القائم بين األبعاد واالهداف والمقاصد وداخل كل  Interlinkages الترابط3.
منها؛

الضروري في السياسات  Complementarity/synergyالتكامل 4.
نتائجها الذي يتيح تحقيق األهداف؛  تآزروالتدخالت و

يذ، وهي في التنفيذ وإمكانية التصحيح أثناء التنف  Effectiveness الفعالية5.
.  يةكل األطراف المعنية كأحد شروط الفعال مشاركةتشمل االلتزام بمبدأ 



عدم إهمال أحد من منظور الحقوق

مقاربة أهداف 
ةاأللفية اإلنمائي

التعرف الى 
الفئات التي 
تهمل عادة

استهداف هذه 
الفئات

وية المقاربة التنم
الحقوقية -

ة سياسات كوني
وعلى أساس 

الحقوق

:  2030أجندة 
االستهداف أداة 
ضمن سياسات 

شاملة

تتطلب دوراً جديداً للدولة بما هي ضامن  2030 جندةأ
لحقوق المواطنين اإلنسانية

كيف
؟

Leaving No One Behind (LNOB – HRBA)



خطر االنتقائية واالجتزاء: المساواة بين الجنسين

المقاصد  المطلوب التعامل مع الهدف الخامس في كليته، وتجنب االجتزاء واالنتقاء بين
تحقيق  بذريعة األولويات، فهذا أمر مختلف تماماً عن االجتزاء الذي يعني القصور في

اصد، يمكن تحديد األولويات أو المداخل مع لحظ التكامل بين المق. الهدف في كليته
.  والتدرج المنطقي الذي ال يخالف جوهر الهدف



مقاربة ثالثية المستويات: المساواة بين الجنسين

ه طبيعة كل بعد من األبعاد، والغايات المرتبطة به، وكل قضية أساسية، ل�
:مركبة ومتعددة المستويات، يمكن النظر إليه بصفته

بعداً أو قضية قائمة بذاتها،1.

بعداً أو قضية يجب إدماجها في األبعاد والقضايا األخرى،2.

.  Boundariesحدوداً أو معياراً لما يمكن أن تصل إليه التنمية 3.

طبق على غالباً ما ينظر إلى البعد البيئي على هذا النحو، ولكن ذلك ين�
غايات كل األبعاد المكونة للتنمية، كما ينطبق على القضايا الهامة وال
.  لجنسينالتنموية في صياغتها العامة أيضاً، مثل قضية المساواة بين ا



منظور ثالثي: المساواة بين الجنسين
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اساتيوالسياألدوار المتكاملة بين الفني : البيانات واإلحصاء

ة والفني السياساتيةالدورتان �
 ال يمكن القاء عبء: متمايزتان

القرار السياسي على األجهزة 
ير اإلحصائية، وال تحويل التقار
ى الطوعية أو تقارير المتابعة إل

تقارير إحصائية تتحمل 
.مسؤوليتها أجهزة اإلحصاء

 

التكامل في األدوار أمر �
ضروري، واإلحصاء هو وسيلة 

 وأداة مساعدة على توفير األدلة
.نيروالتحليل واتخاذ القرار المست



ة التعرف على هذه المبادئ يساعد على تحسين نوعي
ن تقدم تقارير الرصد والمتابعة، والتقارير التحليلية ع
ستندة الى العمل وطنيا في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية الم

وهي تجعل . ، كما تحقيق األهداف العالمية2030أجندة 
 2030التقارير الطوعية أكثر انسجاما مع روحية أجندة 
وأكثر توافقاً مع توجهات الخطط الوطنية



Economic And Social Commission For Western Asia

شكراً 


