
:  2030أجندة 
أجندة الجميع من أجل الجميع

أديب نعمه: إعداد
 2030الوحدة المعنية بأجندة 



أجندة لكل الشعوب واألطراف واألفراد

نحن "نا هي فاتحة الميثاق، فإن "نحن الشعوب"وإذا كانت العبارة الشهيرة "
.  2030نبدأ اليوم مسيرتنا في الطريق الذي يقودنا نحو عام  "الشعوب

لمتحدة ومنظومة األمم االحكومات والبرلمانات وسيرافقنا في رحلتنا كل من 
 ،والمؤسسات الدولية األخرى، والسلطات المحلية، والشعوب األصلية

ة واألوساط العلميواألعمال التجارية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، 
ين وقد تفاعل مع هذه الخطة ماليين الناس الذ. واألكاديمية والناس قاطبة

ذا ، وهخطة الناس وضعت على أيدي الناس لصالح الناسسيجعلون منها 
."في اعتقادنا ما سيكفل لها النجاح

2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا
52فقرة : نداء للعمل من أجل تغيير عالمنا



2030الشراكة في ديباجة 

يةشراكة عالمية للتنم

تضامن وعدالة 
اجتماعيّة

مشاركة الجميع

الشراكة
هJJJJJي مضJJJJJمون وأسJJJJJلوب 

. عمل المقاربة التنموية
تشJJJJJJJمل البعJJJJJJJد الJJJJJJJدولي، 
والمسJJJؤولية الدوليJJJة عJJJن 

ن تحقيق األهJداف والتضJام
Jات فJي بين الدول والمجتمع

سJJJبيل التنميJJJJة، مJJJJع لحJJJJظ 
ة مبJJدأ المسJJؤولية المشJJترك

.والمتفاوتة
يح تتضJJمن االلتJJزام بتصJJJح

 التشJJJJوهات فJJJJي االقتصJJJJاد
العJJJJJJJJJJJالمي ومسJJJJJJJJJJJاعدات 

.التنمية
ل تشJJمل الشJJراكة بJJين الJJدو

 والمجتمJع المJدني والقطJJاع
. االخاص داخل كل بلد أيض

نحن          
مصممون على  حشد

ذ الوسائل الالزمة لتنفي 
هذه الخطة من خالل 
 ةتنشيط الشراكة العالمي
مة، من أجل التنمية المستدا

روح من على أساس 
، المعززالتضامن العالمي 

مع التركيز بوجه خاص 
احتياجات الفئات على 

، فااألشد فقرا واألكثر ضع
من جميع  بمشاركةو

وجميع أصحاب البلدان 
.  وجميع الشعوبالمصلحة 



الشراكة ووسائل التنفيذ: 17مكونات الهدف 

الهدف 
17

الشؤون 
المالية

التكنولوجيا

التجارةبناء القدرات

المسائل 
العامة

اتساق السياسات 
والمؤسسات 

البيانات والرصد 
والمساءلة

الشراكات مع  أصحاب 
المصلحة



كل المجتمع... كل الحكومة.... الحكومة

ل أي انها تشمل ككل الحكومة الحكومة هي .... كما تحدثتم امس �
لة، مؤسسات الدولة من حكومة، وبرلمان، ومجالس وهيئات مستق

.... وسلطات محلية

سق بل تن.... وال تختزله او تحتكره.... المسار تقودالحكومة  �
... وتقود

 ليس تقريروالتقرير .... كل الحكومة ال تختزل المجتمع �
جب لذلك ي... تقرير وطنيأي هو ... بل هو تقرير الدولةالحكومة 

  –كما في مسار التنمية أصال  –ان يشارك كل المجتمع فيه 

....  باألشكال  الحقيقية المناسبة

من هي فئات األطراف الرئيسية؟ 



األطراف واالدوار والمسؤوليات

الدولة

المجتمع 
المدني

التنمية

القطاع 
الخاص

/  السلطة/مجالها االساسي هو السياسة�
اتشريعات/المؤسسات

بير مبدؤها الناظم هو التوصل الى سياسات هي تع�
عن تسويات بين االطراف وموازين القوى

على  كي تقوم بدورها التنموي يفترض ان تكون�
مسافة معقولة من كل االطراف وعدم االنحياز، 

شاركية وان تتشكل بشكل ديمقراطي، وتلتزم بالت
.وسيادة القانونومبادئ الحقوق 

مجاله االساسي هو المجتمع بفئاته �
وتشكالته المختلفة

مبدؤه التعبير والدفاع مع مصالح �
عة المنف/الناس، بعيدا عن مبدأ الربح

.ةوعن الدخول في سبق من اجل السلط
ن كي يقوم بدوره التنموي يفترض ا�

ن تكون منظماته مستقلة عن الطرفي
االخرين وعن المانحين، وان يكون 

مرجعها الناس ومنظومة القيم 
.والحقوق

مجاله االساسي �
هو االقتصاد 
وتحقيق النمو

الناظم مبدؤه �
هو  الربح

كي يكون �
شريكا في 

التنمية عليه 
 االلتزام بخدمة
اهداف تنموية 
ابعد من هدفه 
ق الخاص بتحقي

.الربح



بين الشراكة والشراكات

فس مفهوم نوعي ونقلة من تنا: الشراكة
تكامل االدوارالدولة والسوق الى 

هوم تفعيل عملي لمف: الشراكات
 9. الشراكة في الممارسة

القطاع : مجموعات رئيسية
ع الخاص، األكاديميون والمجتم

العلمي، السلطات المحلية، 
المنظمات غير الحكومية، 
النساء، الشباب واالطفال، 
 الفالحون، النقابات، السكان

.  االصليون

هذا التعداد هو تطبيق للشراكة بما هي مبدأ 
تعداد ال. تنموي، وللتحقق من عدم نسيان أي فئة
مي وهي هو للفئات الرئيسية على المستوى العال

جب في كل بلد ي. على سبيل المثل ال الحصر
ر القيام بتمرين تحديد الفئات المنظمة وغي

المنظمة التي ال بد من الحرص على عدم 
مثال : اهمالها واستبعادها من المسار التنموي

 األشخاص ذوي اإلعاقة، كبار السن، الالجئون
، والنازحون، العاملين األجانب، البدو والرحل

.ألخ...سكان الناطق المعزولة، االعالميون
هي مسألة روحية عمل ومنهج تضميني 

.  وحقوقي اكثر مما هي مسألة تعداد حصري
ر مما والمهم تمثيل للفئات الفعال والمؤثر، اكث

.   هو عدد المشاركين



ومنظماته... المجتمع المدني 

المشاركة المواطنية المباشرة

النقابات العمالية والحرفية

اتحادات رجال 
االعمال النقابات المهنية

الجمعيات والشبكات

األندية واللجان 
الشعبية

الحمالت والتشكالت غير المنظمة  

وغيرها من اشكال الفعل المجتمعي العام او الفئوي

ماذا عن القطاع الخاص؟



من النمو الى االزدهار

 االزدهار ال يعني النمو�
االقتصادي، بل 

انه يعني . يتجاوزه
م ازدهار الناس وتفتحه

من خالل نشاطهم 
 االقتصادي، وافادتهم

من عوائده، باالنسجام 
مع الطبيعة

الناس

االقتصاد

االزدهار

الطبيعة

موحاتهم، طتلبي  ها الرخاءلبحياة يظل الناسجميع يتمتع كفالة أن على  مصممون نحن
.بيعةانسجام مع الطواالجتماعي والتكنولوجي في  التقدم االقتصاديوأن يتحقق 



لماذا يهتم القطاع الخاص بأجندة التنمية العالمية

:2030خمسة اسباب لتبني اجندة 

فرصة للتوسع في مجاالت  -1
جديدة مبتكرة

تطوير المنتجات والعمل من  -2
منظور االستدامة

تعزيز العالقة مع الشركاء  -3
ومواكبة تطور السياسات

استقرار المجتمعات واالسواق -4

لغة وغايات مشتركة مع  -5
المجتمع

:ثالث مبادئ موجهة

احترام القوانين -1
ية احترم المعايير الدول -2
احترام حقوق االنسان -3

ةفاشلال تنجح االعمال في مجتمعات منهكة او 



2030 الجندةمقاربة القطاع الخاص 



للتنمية  2030خصائص أجندة 



للتنمية  2030خصائص أجندة 



وما هي معايير الشراكة معه؟... من هو القطاع الخاص

الوطنية،  الخاص ال يقتصر على الشركات العمالقة العابرة للقوميات او القطاع -1
ت القطاع بل هو يشمل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تشكل غالبية مؤسسا

.الخاص في بلداننا

يجب عدم اغفال التعاونيات، واالشكال األخرى من مؤسسات االقتصادي  -2
  . التضامني او الشعبي

لاللتزام ة بمبادئ المسؤولية االجتماعية والبيئية، والمبادئ التوجيهي االلتزام -1
.  بحقوق االنسان في القطاع الخاص

ال نتعاون معه من اجل التمويل أوال وحصرا، بل من اجل ان يقوم بدوره  -2
. التنموي كقطاع منتج ومولد لفرص العمل الالئق

وع يفترض بالقطاع الخاص ان يكون متبينا لألهداف التنموية، وهي موض -3
ن هذه يجب ان تكو. الشراكة، ال تعاقد او شراكة من اجل الربح والمنفعة حصرا

.  عنصرا الى جانب الهدف التنموي وااللتزام بمعايير تحقق االزدهار



Economic And Social Commission For Western Asia

شكراً 


