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  ���ع ا��ون ا��������
  إدارة ا������ وا������ت ا��������

  وجزةم - مفاهيم رقةو 
 في ٢٠٣٠ المستدامة التنمية أجندة تنفيذ" حول الوزاري لمؤتمرل

  "األبعاد االجتماعية" – "العربية الدول
  

  خلفية:  أوًال 

المــدى الزمنــي الــذي اتفقــت عليــه دول العــالم  ، انتهــى٢٠١٥بحلــول ســبتمبر/ أيلــول 
لفقــر المــدقع؛ ل القضــاء علــى اوهــي أهــداف ترتكــز حــو  ،لتحقيــق األهــداف التنمويــة لأللفيــة

ى مفهـوم واسـع للتنميـة  باعتبارهـا استندت صياغة تلك األهداف عل ،كهدف محوري للتنمية
وقـد قامـت الـدول العربيـة  ،ليعيشـوا الحيـاة التـي يرغبـون فيهـا ،تنويع الخيارات المتاحة للبشر

ـــة  - هـــداف اإلنمائيـــة بجهـــود حثيثـــة لتنفيـــذ أأل -وكـــإقليم تحـــت قيـــادة جامعـــة الـــدول العربي
قـــام مجلـــس وزراء الشـــؤون االجتماعيـــة العـــرب، بالتنســـيق مـــع المجـــالس الوزاريـــة  ،لأللفيـــة

التابعــة للجامعــة والمنظمــات العربيــة المتخصصــة ووكــاالت األمــم المتحــدة المعنيــة،  بــدور 
مـــــن خـــــالل إصـــــدار التقـــــارير الوطنيـــــة  -بشـــــكل دوري  -محـــــوري لتنفيـــــذ تلـــــك األهـــــداف 

  واإلقليمية.

أسهمت  ،ومنذ إطالق المفاوضات األممية واسعة النطاق ألجندة التنمية المستدامة 
وأحيطــت القمــة العربيــة التــي  ،الــدول العربيــة بجهــود كبيــرة للتحضــير لتلــك األجنــدة الهامــة

بجهــود أجهــزة العمــل  ، فــي شــرم الشــيخ، علمــاً ٢٠١٥مــارس  / آذار ٢٩ -٢٨عقــدت فــي 
المجموعـة العربيـة فـي نيويـورك، وأصـدرت القمـة  جهـود ككافة، بما فـي ذلـ العربي المشترك

لتنفيـذ أجنـدة التنميـة المسـتدامة  ،)، الـذي تضـمن وضـع خطـة عمـل عربيـة٦٣١القرار رقم (
، وطلبـــت فيـــه مـــن األمانـــة العامـــة التنســـيق مـــع الـــدول األعضـــاء ٢٠١٥العالميـــة لمـــا بعـــد 

ــــة فــــي نيويــــورك لتضــــمين األولويــــات العربيــــة ــــدة التنميــــة المســــتدامة أج والمجموعــــة العربي ن
، مــــع التأكيــــد علــــى عــــدم المســــاس بالمبــــادئ واألعــــراف العربيــــة المتعلقــــة باألســــرة العالميــــة
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والصــــحة والعالقــــات االجتماعيــــة الطبيعيــــة، كمــــا دعــــا القــــرار منظمــــات المجتمــــع المــــدني 
يرة لتعزيـز المسـ ،لخـاص الـى مواصـلة الجهـودومؤسسات التمويل العربيـة والدوليـة والقطـاع ا

ويؤكــد صـدور قــرار القمـة التــزام القيـادة السياســية  ،التنمويـة االقتصـادية واالجتماعيــة العربيـة
وقـد كـان للمجموعـة العربيـة فـي نيويـورك ، يـة المسـتدامة فـي الـدول العربيـةبدعم مسيرة التنم

لتضــمين األولويــات  ،خــالل عمليــة المفاوضــات التــي جــرت لصــياغة األجنــدة مقــدرةجهــودًا 
ما يدعم مسيرة التنمية العربية، واألخذ في االعتبار األوضاع التي تمـر بهـا بعـض بة العربي
  .وتأثير ذلك على الجهود التنموية الدول،

، ُيـنظم مجلـس وزراء الشـؤون وباستضـافة جمهوريـة مصـر العربيـةانطالقًا مما تقـدم  -
المتحـدة  مماألوبرنامج وزارة التضامن االجتماعي، االجتماعية العرب، بالتعاون مع 

، )UNDG) وبالتنســـيق مـــع مجموعـــة األمـــم المتحـــدة للتنميـــة (UNDP( اإلنمـــائي
". فــي الــدول العربيــة ٢٠٣٠المــؤتمر الــوزاري حــول "تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة 

 (األبعاد االجتماعية).

  ثانيًا أهداف المؤتمر:

بـــالفقر متعـــدد  تتعلـــقإن جميـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة رغـــم مجاالتهـــا المتعـــددة  -
ومقدمــة قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، األبعــاد، وهــو مــا نصــت عليــه ديباجــة 

 همن أن هـذه الخطـة جـاءت إدراكـًا مـن أن القضـاء علـى الفقـر بجميـع صـوره وأبعـاد
بمــا فــي ذلــك الفقــر المــدقع هــو أكبــر تحــدي يواجــه العــالم، وأنــه شــرط الغنــى عنــه 

ن المنشــود مــن هــذه األهــداف والغايــات هــو مواصــلة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وأ
مسيرة األهداف اإلنمائية لأللفية، وٕانجاز ما لم يتحقق في إطارها، كما أوضـح قـرار 
الجمعيـة العامـة أن المقصـود بأهـداف التنميـة المسـتدامة هـو إعمـال حقـوق اإلنسـان 

كافـة، ويؤكـد  ياتوالفتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء و الواجبة للجميع 
ذلــك أن األبعــاد االجتماعيــة موزعــة علــى أربعــة عشــر هــدف مــن األهــداف الســبعة 

 عشر لألجندة.
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لتنفيـــذ  ،يهـــدف المـــؤتمر إلـــى وضـــع تصـــور لخطـــة عمـــل عربيـــةانطالقـــًا ممـــا تقـــدم  -
، ودعــم جهــود الــدول العربيــة ٢٠٣٠جنــدة التنميــة المســتدامة األبعــاد االجتماعيــة أل
األجنــــــدة، بالتنســــــيق مــــــع وكــــــاالت األمــــــم المتحــــــدة أهــــــداف الراميــــــة إلــــــى تحقيــــــق 

المتخصصة، والقطاع الخاص والمنظمات العربية المتخصصـة ومؤسسـات التمويـل 
ومــن المنتظــر أن يــتم رفــع هــذه الخطــة، بعــد الموافقــة عليهــا مــن  ،العربيــة والدوليــة

 ،٢٠١٦لقمــة العربيــة ل )٢٧الــدورة ( مجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب، إلــى
لمجلــــــس االقتصــــــادي ، وذلــــــك تنفيــــــذًا لقــــــرار اإلقرارهــــــا والتوجيــــــه بالعمــــــل بموجبهــــــا

 .٢٠١٦فبراير  ١٨)، بتاريخ ٩٧) في دورته (٢٠٧٨(واالجتماعي رقم 

حــول  القــاهرةفمــن المنتظــر أن يصــدر عــن هــذا المــؤتمر إعــالن  ،وفــي هــذا اإلطــار -
 ، "األبعاد االجتماعية".، في الدول العربية٢٠٣٠لمستدامة تنفيذ أجندة التنمية ا

  :محاور المؤتمر ثالثاً 
وظـروف الـدول العربيـة  أوضـاعفـي االعتبـار التفـاوت بـين  في ضوء ما تقـدم وأخـذاً  -

وتفــاوت األوضــاع االجتماعيــة لــيس فــي ســعيها لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
داخـل فقط بين الدول العربية بعضها البعض بل التفاوت فـي األوضـاع االجتماعيـة 

: التخطـيط التنمـوي المتكامـل ل أجندة المؤتمر المحـاور التاليـةستشمالدولة الواحدة، 
السياسـات الالزمـة لتنفيـذ  –النظم اإلحصائية المطلوبة للتخطيط والرصد والتقييم  –

ل الـالزم التمويـ –األطر المؤسسـية القـادرة علـى التنفيـذ والرصـد والتقيـيم  –األهداف 
، وســــوف تركــــز تلــــك المحــــاور علــــى األبعــــاد والمنظــــور ادرهلتنفيــــذ االهــــداف ومصــــ
 االجتماعي لألهداف.
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  الجهات المشاركة: رابعاً 
 باألبعـــاد االجتماعيـــة يســـتهدف المـــؤتمر مشـــاركة جميـــع الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة -

باإلضـــافة إلـــى المجلـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي بموضـــوعات التنميـــة المســـتدامة، 
ـــة  ـــدول العربي ـــة المتخصصـــة ووكـــاالت األمـــم المتحـــدة و لجامعـــة ال المنظمـــات العربي

 المتخصصة.  

  أن يشارك في أعمال المؤتمر:  المنتظروبناء عليه فمن 
 وزراء التنمية والشؤون االجتماعية العرب.  �

 وزراء الصحة العرب. �

 وزراء الشباب والرياضة العرب. �

 لعربية.الوزراء أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول ا �

 المعنية. لمتخصصة ومؤسسات التمويل العربيةالمنظمات العربية ا �

 .البرلمان العربي �

 وكاالت األمم المتحدة المتخصصة أعضاء مجموعة األمم المتحدة للتنمية. �

  خامسًا تنظيم أعمال المؤتمر: 

سيناقش المؤتمر محاوره من خالل جلسات عمل، يترأس ُكـٍل منهـا أحـد الـوزراء مـن  -
العربيـــة، ويقـــوم الخبيـــر الـــذي أعـــد ورقـــة عمـــل حـــول المحـــور/ محـــل النقـــاش  الـــدول

خالصـة  إعـدادباستعراض أبرز نقاطها، ثم يفتح باب النقاش حـول الموضـوع، يليـه 
  للنقاش، وما يقترح تضمينه من توصيات خالل أعمال الجلسة.

، القـاهرةإلقرار نتائج أعمال المؤتمر بما في ذلك إعالن  ،ستعقد جلسة عمل أخيرة  -
ووثيقــة بــاإلجراءات المقتــرح اتخاذهــا مــن الــدول العربيــة بالتنســيق مــع جامعــة الــدول 

، بما فيهـا القطـاع الخـاص ومنظمـات م المتحدة واألطراف المعنية كافةالعربية واألم
المجتمــــع المــــدني ومؤسســــات التمويــــل العربيــــة والدوليــــة وغيرهــــا مــــن الجهــــات ذات 

 العالقة.
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  ظمة:الجهات المن سادساً 
 -(إدارة التنميـة والسياسـات االجتماعيـة القطـاع االجتمـاعي – جامعة الـدول العربيـة -

 .)األمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

 وزارة التضامن االجتماعي في جمهورية مصر العربية. -

 ).(UNDPاإلنمائي  برنامج األمم المتحدة -

 مخرجات المؤتمر:  سابعاً 

متعلقـة بآليـات تنفيـذ السياسـات التنمويـة الخاصـة بأهـداف التنميـة  صياغة توصيات -
، وكيفيـــة متابعتهـــا مـــن الناحيـــة المؤسســـية لضـــمان "األبعـــاد االجتماعيـــة" المســـتدامة

التنسـيق، ورفعهـا لمجلـس وزراء التنميـة االجتماعيـة العـرب، لترفـع فيمـا بعـد لمــؤتمر 
 .  ٢٠١٦القادة العرب 


