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 ملخص تنفيذي

 

خطة  لتنفيذدات الدول العربية في لدعم مجهو عربي  سترشاديا هو توفير إطار كما ورد بالفصل االول هذه الوثيقة الرئيسي منالهدف 
 الحالية لدول المنطقة بما يحقق اهداف التنمية من خالل اعداد االستراتيجيات، او موائمة االستراتيجيات 2030التنمية المستدامة 

. كما تتضمن الوثيقة المبادرات العربية المشتركة لتنفيذ تلك االولويات وآلية التشاور لتحقيق ذلكالالزمة المستدامة وكذلك االليات 
 . لتنفيذها

الثالثة للتنمية، البعد البيئي واالجتماعي  بعادلقد برز مفهوم التنمية المستدامة في القرن الحادي والعشرون ليشمل دمج وتكامل األ
القادمة في  األجيالواالقتصادي مع مفاهيم التنمية المتكاملة واإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية وصون النظم البيئية بما يضمن حقوق 

والذي تم اعداده من قبل اللجنة العالمية للبيئة 1987 نتالند في عام  و . وهذا ما أكده تقرير بر استخدامات الموارد والثروات الطبيعية
  1983.والتنمية التي انشأتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

 17على  2016 في اغسطس وريةاق المجتمع الدولي من خالل عملية تشولمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات العالم فلقد اتف
 .2030غاية حتى عام 169هدف للتنمية المستدامة و

من خالل مجالسها  2012الهامة منذ عام  ألجندةلهذه ا عداداألعضاء باإل مع الدول جامعة الدول العربية بالتنسيق ولقد قامت
ة آلي(، وأعضاء UNDGالمتحدة للتنمية ) األممالمتحدة أعضاء مجموعة  األممن مع وكاالت ومنظمات او الوزارية المتخصصة وبالتع

وعرض الجهود  لوياتو األ لهذهالعامة لجامعة الدول العربية على تبني القمة العربية  ةاناألم. وقد حرصت (RCMالتنسيق اإلقليمي )
، وقمة شرم 2014، وما تم من إجراءات على قمة الكويت عام 2013اض عام على القمة التنموية في الري 2012المبذولة منذ عام 

  .ن مع المجتمع المدنيو ابالتع ألجندةاالتي رحبت بالجهود المبذولة وأكدت على مواصلة العمل على تنفيذ  2015الشيخ عام 

بالقاهرة تم  2016 ناأبريل/نيس 7-6الفترة من في في هذا الصدد. فجامعة الدول العربية عدد من القرارات والتوصيات  أصدرتولقد 
. وقد تم اعتماد ةفي الدول العربي 2030ل مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة أو عقد 

تنفيذ خطة التنمية  الصادر عن المؤتمر الوزاري حول« االجتماعية بعاداأل: 2030العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  ناإلعال»
العامة بالتنسيق مع الجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة وكافة الشركاء بتنفيذ ما ورد  ةاناألموتكليف  2030المستدامة 

 «. االجتماعية بعاداأل 2030العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  ناإلعال»في 

لدورة التاسعة والعشرين للجنة في االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في الدوحة في اولقد اجتمع ممثلي الدول األعضاء في اللجنة 
حيث جددت الدول المشتركة تعهدها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2016من ديسمبر  لو األون ناك 15 الى 13الفترة من 

 ملكية الوطنية لعملية التنمية.لويات التنموية للمنطقة وخصوصياتها وبما يحقق الأو بما يتفق مع  2030

اعتمدت جامعة الدول  2001تشرين أكتوبر  25الوزاري الخاص بالتنمية المستدامة الصادر في القاهرة في  نوبناء على اإلعال
من  الس الوزارية المتخصصة وكذلكجالعربية منهجا إقليميا  متكامال  من خالل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والم

مبادرة التنمية "ن مع المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية بهدف تطوير برنامج إقليمي للتنمية المستدامة والمسمى و اخالل التع
ولقد  .ينامؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كمبادرة من النوع الث ولقد تم تقديم هذه المبادرة الي". المستدامة في المنطقة العربية

الوزاري العربي مجددا  االلتزام بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومواصلة تنفيذ المبادرة العربية على  ند اإلعالأك
التي تواجهها المنطقة  جازات والعمل على مواجهة التحديات الراهنةناالصعيدين الوطني واإلقليمي والبناء على ما تم تحقيقه من 



 

ة المستدامة ما بعد التنمي ة قد نتج عنها موقف عربي موحد حيال تنفيذ اهدافهود المجالس الوزارية المتخصصج أنهذا و  .العربية
2015. 

 الفترة عقد فيفلقد  دد من المؤتمرات في هذا الصدد.من ع المنبثقة جامعة الدول العربية عدد من القرارات والتوصيات أصدرتولقد 
في  2030ل مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة أو  بالقاهرة 2016ن انيس /أبريل 7-6من 

الصادر عن المؤتمر « االجتماعية بعاداأل: 2030العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  ناإلعال»وقد تم اعتماد . ةالدول العربي
العامة بالتنسيق مع الجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة  ةاناألميف وتكل 2030الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

ولقد اجتمع ممثلي الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في  ن.اإلعالهذا وكافة الشركاء بتنفيذ ما ورد في 
حيث جددت الدول المشتركة  2016من ديسمبر  لو األون ناك 15 الي 13الدوحة في الدورة التاسعة والعشرين للجنة في الفترة من 

لويات التنموية للمنطقة وخصوصياتها وبما يحقق الملكية الوطنية أو بما يتفق مع  2030تعهدها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 15-13ن والمنعقد في الدورة في الفترة من التاسع والعشري لإلسكواولقد أكد الوزراء العرب في االجتماع الوزاري . لعملية التنمية

 .للتنمية المستدامة 2030 أجندةمن خالل وثيقة الدوحة على التزام الدول العربية بتنفيذ  2016ديسمبر 

طالقا  بتوصيات القمة العالمية للتنمية المستدامة على هامش أعمال الجمعية ناوفي ضوء االهتمام الدولي بقضايا التنمية المستدامة و 
، الشيخ في شرم 2015( المنعقدة في مارس 26قرار القمة العربية ) اليوباإلشارة  2016العامة لألمم المتحدة والمنعقد في سبتمبر 

 ن الدولي".وا"إدارة التنمية المستدامة والتعتسمى ة العامة ناصبح من الضروري استحداث إدارة داخل الهيكل التنظيمي لألمأ

تنفيذ الخطة مستندة على مبدأ أساسي متمثال  في الحفاظ على الطابع الكلي للخطة وعدم  ومن المهام الرئيسية لهذه اإلدارة متابعة
التنفيذ وتوافق النتائج، وتجميع الجهود ات يآلوالغايات، وتكامل السياسات و  هدافتجزئتها وضرورة اتساق عناصرها، والترابط بين األ

ولقد تم في شهر . " على المستوى العربي، واالقليمي، والدولي 17وبناء الشراكات في مجال التنمية المستدامة اتساقا مع "الهدف 
التنمية  أهدافتنفيذ شاء اللجنة العربية لمتابعة أناصدار قرار من قبل المجلس االقتصادي االجتماعي بالموافقة على  2017فبراير 

 في المنطقة العربية. 2030المستدامة 

 2030التنمية المستدامة  أهدافري لنقاط اتصال الدول العربية المعنيين بمتابعة تنفيذ و اتم عقد اجتماع تش 2016بر منوف 28وفي 
اإلطار العام المقترح للخطة العربية للتنمية  إعدادن الدولي للمساهمة في و اتم تكليف أدارة التنمية المستدامة والتع والذي ة العامةنامباأل

 .المستدامة

التنمية المستدامة  أهدافي لنقاط اتصال الدول العربية المعنيين بمتابعة تنفيذ ناري الثو اتم عقد االجتماع التش 2017يناير  9وفي 
استراتيجية  إعدادة ليوالذي تضمن مقترح إل« المستدامةاإلطار العام للخطة العربية للتنمية »العامة وتم مناقشة مقترح  ةانباألم 2030

 إعدادبالدولي ن و االمستدامة والتع تقوم إدارة التنمية أنصى الحاضرون باالجتماع على أو ولقد . للتنمية المستدامة للمنطقة العربية
لمبادئ والتوجهات الرئيسية ا، الغاية من اإلطار يتضمن 2030التنمية المستدامة  أهدافلتنفيذ لدعم إطار استرشادي عربي 

التنمية المستدامة في  أهدافلويات تنفيذ أو ، و 2030التنمية المستدامة  أهدافالتحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق و ، رلإلطا
 .لمتابعةواور والتنسيق الية التش، وآلوياتو األالمبادرات العربية المشتركة لتنفيذ و ، ةالمنطقة العربي

دمج ابعاد التنمية المستدامة في عملية  االسترشادي والتي تشمل المبادئ والتوجهات الرئيسية لإلطار يستعرض الفصل الثانيو 
واتساق السياسات  ،تضمين الترابطات بين القطاعات المختلفةو واالجتماعية، والبيئية،االقتصادية، شاملة االبعاد  التخطيط التنموي

نظام مؤسسي يضمن تحقيق المحاسبة، والشفافية، والمشاركة  توفير، و اقتصاد المعرفة واالبتكار واالبداعالتحول الى ، و وتكاملها



 

ضمان ان تحقق استراتيجيات التنمية المستدامة العدالة االجتماعية، ، واالستثمار في الموارد البشريةتشمل كذلك . كما المجتمعية
تحديد األهداف، والغايات، والمؤشرات، والمسؤوليات، والمدد الزمنية، والموارد ، و الشعب اتسانية، والمساواة بين مختلف فئوالكرامة االن

وضع اآلليات ، و تنفيذ الدول العربية اللتزاماتها الدولية واالقليمية تجاه االتفاقيات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، و المالية الالزمة
 .لتنفيذ، والمتابعة، والتقييمآليات ا والسياسات التمكينية بما فيها

تحديات مؤسسية، واقتصادية،  داف التنمية المستدامة وتشملتحديات التي تواجه الدول العربية لتحقيق اهال الفصل الثالثويتضمن 
قليمية ودولية. وتنفيذ استراتيجيات متكاملة طويلة األمد،  وتشمل التحديات المؤسسية نظام حوكمة جيد، اعداد واجتماعية، وبيئية، وا 

وجود منهجية إلعداد الخطط، نظام مالي مستدام، ومنظومة لألمن القومي والسلم. وتشمل التحديات االقتصادية تأثير االزمة 
اضي الصالحة للزراعة، االقتصادية العالمية على المنطقة العربية، انخفاض سعر البترول وحجم االستثمارات، ندرة المياه والطاقة واألر 

االمن الغذائي، حجم الدعم لالحتياجات األساسية للمواطن العربي، وحجم االستثمار في البحث العلمي. وتشمل التحديات االجتماعية 
م والخدمات النمو السكاني، ومقاومة الفقر، حجم البطالة، العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة ومستوى التعلي

الصحية، وظاهرة انتشار العشوائيات في المدن الكبرى. وتشمل التحديات البيئية ندرة المياه، وتدهور األراضي وزيادة معدالت 
التصحر، واآلثار السلبية تتغير المناخ، وزيادة معدالت المخاطر واألزمات والكوارث. وتشمل التحديات اإلقليمية والدولية استمرار 

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية العربية، عدم استقرار األوضاع السياسية، دعم االستراتيجيات العربية لدعم التعاون والتكامل االحتالل 
          ية.           العربي، وتنفيذ االلتزامات واالتفاقية الدولية، االنسجام السياسي بين الدول العربية حول القضايا الجوهرية واألزمات بالمنطقة العرب

ولويات "ا ٢٠١٤ أكتوبر/تشرين األول في "ويستند في هذا الي إعالن شرم الشيخ أولويات التنمية المستدامة  الفصل الرابعويتناول 
عمان، ، عالن مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرباألولويات العربية كما جاءت في إ مصفوفةو  تنمية الشعوب العربية"

عدد من األوليات المشتركة لدول المنطقة العربية ككل وهي تمثل كذلك اولويات على المستوى الوطني، ولكن  هناك. 2014مايو/أيار
. فعلى الرغم من ان القضاء على الفقر المدقع وخفض معدالت الفقر بصفة عامة الي اخرىهمية تلك االولويات تتفاوت من دولة أ

لهدف لن يتحقق اال من خالل نمو اقتصادي للقطاعات والمنتجات ذات الميزة النسبية يعد من أولويات المنطقة العربية، اال ان هذا ا
والذي يعتمد على االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتنويع لمصادر اإلنتاج، وتحفيز لقطاع التجارة، الذي ينتج عنه خلق لفرص 

وجاذب لالستثمار يتحقق من خالل توفير االمن، والسالم، ولتحقيق ذلك يجب ان يسود المنطقة مناخ داعم للتنمية . عمل جديدة
   .والعدالة االجتماعية في ظل نظام حوكمة جيد

لقد تم صياغة وتحديد اهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة على أساس ان يتم تحقيقها والتعامل معها بصورة مجملة ومتكاملة، 
وال تتجزأ وان تحقيق هدف من اهداف التنمية المستدامة يؤدي الى ويساهم في تحقيق  بمعني انها كتلة مترابطة ومكملة بعضها اآلخر

األهداف األخرى. ولكن على كل دولة او منطقة تحديد األوليات األساسية والتي تشكل المداخل الرئيسية لتحقيق اهداف التنمية 
 .المستدامة السبعة عشر

اف التنمية المستدامة فسوف يتم التعرض ألولويات التنمية المستدامة بالمنطقة العربية واهد ونظرا  للتشابكات والترابطات بين محاور
بما في ذلك القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين  االجتماعية ورفاهية االنسان العربيالعدالة  تحت العناوين الرئيسية التالية:

بينهما وبين  والترابطات بما في ذلك المياه، والطاقة بيعيةلموارد الطلالجنسين، وتوفير التعليم والرعاية الصحية للجميع. اإلدارة الرشيدة 
نتاج الغذاء. ويتناول  . تلفة ذات الميزة النسبية في المنطقة العربيةالقطاعات االقتصادية المخ هذا الفصل كذلكقطاع الزراعة وا 

 فباإلضافة الي قطاع الزراعة، يتناول هذا الفصل قطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والنمو الحضري والمدن المستدامة.



 

تغير المناخ، والحد من  ويشمل الفصل الرابع الحفاظ على البيئة بما في ذلك الحياة البرية والبحرية والتنوع البيولوجي. والتعامل مع
دارة المخلفات والكيمائية والنفايات الخطرة.  مخاطر الكوارث، وا 

ضرورة لتحقق اهداف التنمية المستدامة. ان الفترة ك السياسي بالمنطقة العربية واالستقرار السالم تحقيق ويتناول الفصل الرابع كذلك
الحالية التي تمر بها المنطقة العربية من استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والحروب واالضطرابات التي تعاني منها 

ول المنطقة تحقيق اهداف التنمية وحتى يتثنى لدبعض البلدان العربية يشكل تحديا  لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية. 
 دمج المهجرينو ، العمل على انهاء الصراعات واالضراباتو ، السعي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينيةالمستدامة يجب 

       ة،الُمضيف عاتموالحروب، واالضطرابات في المجت لألراضي الفلسطينية، والنازحين المتضررين من آثار االحتالل اإلسرائيلي
 .تعزيز التعاون والتكامل اإلقليمي لدعم االستقرار، واالمن، والسالم بالمنطقة العربيةو 

يوصي اإلطار و . لمؤسسات الالزمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامةابما في ذلك موضوع الحوكمة  الفصل الرابعكما يتناول 
لتحقيق اهداف  حاسبة، والتقييم، والمتابعةوجود نظام مؤسسي يعمل بكفاءة وبشفافية وفي إطار نظام فعال للم االسترشادي لضرورة
يواكب التحديات والمتغيرات المعاصرة وبما يدعم تحقيق اهداف التنمية كما يوصي بضرورة وجود هيكل اداري كفؤ  التنمية المستدامة.

محاربة الفساد ضرورة  تشاركية في صياغة السياسات، والخطط، والبرامج، و على اتباع عمليةاإلطار التأكيد  . وهذا يشملالمستدامة
 .وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ،والبيروقراطية 

ويعد االستثمار في التنمية البشرية والبحث العلمي من الضروريات التي يجب ان توليها الدول العربية أولوية خاصة إلحداث نقلة 

رفع القدرات من خالل . وتشمل عملية التنمية البشرية تطوير التعليم، والفصل التاسع، وهذا ما يتناوله لتنمية المستدامةنوعية نحو ا
إعادة تأهيل المعلم لرفع قدراته  . هذا ويوصي اإلطار االسترشاديالتعليم الجيد، وبرامج التدريب المهني، والتدريب اثناء العمل

تطوير التعليم و التعليمية والثقافية والحضارية لالرتقاء بمستوى التعليم ونشر القيم السامية النابعة من الثقافة والحضارة العربية االصيلة، 
، عليمية عوضا عن الحفظ والتلقين، تشجيع البحث، والتفكير، واالبداع في العملية التوربطها مع سوق العمل واالرتقاء بنوعية مخرجاته

 .تعزيز التعاون اإلقليمي في مجال التعليم ليشمل المنح الدراسية وتبادل الطالب والُمعلمينو 

للبحث العلمي وتوفير اما بالنسبة للبحث العلمي فيوصي اإلطار االسترشادي بضرورة إيالء أهمية خاصة لرصد الميزانيات الكافية 
األمد اعداد استراتيجيات طويلة و ، والصديقة للبيئة لدعم عملية التحول إلى االقتصاد األخضر والتنمية المستدامةالتقنيات المتقدمة 

 وضع السياسات التي تشجع علي نقل، و دعم القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال البحث العلميو للبحث العلمي والتكنولوجيا، 
تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال ، و المتطلبات واالحتياجات الوطنية واإلقليمية التكنولوجيا المالئمة وتكيفها مع وتوطين

 .البحث العلمي ونقل التكنولوجية

التنمية المستدامة وآليات التنفيذ. وتشمل تلك السياسات وضع  أهدافالسياسات التمكينية الالزمة لتحقيق  الخامس للفصويستعرض ا
آلية للمشاركة المجتمعية، وتكامل ودمج السياسات، والخطط والبرامج، والتنسيق بين كافة أجهزة الدول العربية على المستوى الوطني 

ة المستدامة. كما تشمل تلك السياسات نشر الوعي واإلقليمي، والقوانين واللوائح، وحوافز السوق، والتمويل الالزم لدعم مسار التنمي
العام ألهمية تحقيق اهداف التنمية المستدامة لدول المنطقة، ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق تلك االهداف، 

ييم، واألدوات والمؤشرات، والبيانات والمعلومات الالزمة لدعم اعداد الخطط والبرامج وتنفيذها، وكذلك آليات للرصد والمتابعة والتق
والمحاسبة البيئية كأدوات لقياس تحقيق األهداف وبلوغ غايتها. كما يتناول هذا الفصل دور الدولة في تشجيع االستثمار في المنتجات 

لقطاع الخضراء من خالل توجه القطاع العام نحو المشتريات الخضراء والذي من شأنه تشجيع االستثمارات في هذا المجال وتوجه ا



 

االقتصاد السياسي وضرورة التعامل مع  ات اسوة بالقطاع العام. كما يتناول الفصل موضوعالخاص واالفراد نحو شراء تلك المنتج
 التحديات التي تعوق التحول الي مسار التنمية المستدامة.

البعد االقتصادي، والتأكيد على وحيث ان تحقيق اهداف التنمية المستدامة يستوجب ضمان دمج البعد االجتماعي والبيئي مع 
الترابطات والتكامل بين مختلف القطاعات فالبد من وجود آلية وطنية تضمن تحقيق ذلك وهذا ما قد يتطلب تكليف/تشكيل كيان 

 «.  مجلس وطني للتنمية المستدامة»مؤسسي في صورة 

ويتناول الفصل السادس دور جامعة الدول العربية متمثله في مجالسها المتخصصة ومنظماتها النوعية واللجنة العربية لمتابعة تنفيذ 
في مراجعة وصياغة في المنطقة العربية. ويشمل ذلك تقديم الدعم الالزم للمجالس الوزارية  2030اهداف التنمية المستدامة 
، ودعم مجهودات بها والترابطات بين مختلف القطاعات صة بها لضمان دمج أبعاد التنمية المستدامةلخااالستراتيجيات القطاعية ا

، العربي ناو التعتشجيع ودعم السياسات الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز الدول العربية في إعداد وتنفيذ االستراتيجيات، والخطط، 
ارية ز دعم المجالس الو و ، والتقنيات والبحث العلمي الجيدة الممارساتو العربي في مجال تبادل الخبرات  ناو التع دعمتشجيع و و 

تعزيز جهود الدول العربية في الحصول على و ، وغايات التنمية المستدامة أهدافومؤسسات العمل العربي المشترك في جهودها لتنفيذ 
تنفيذ االلتزامات ، و بين المؤسسات البحثية والجامعات ناو التعفي نشر العلم والمعرفة عن طريق تعزير و  ،التكنولوجيا السليمة بيئيا

 .واالتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية باريس لتغير المناخ

يتعلق بالمبادرات ففيما تنفيذ االولويات. في  الدول العربية ودور جامعة شتركةالمبادرات العربية الم كما يتناول الفصل السادس

لدعم التعاون المشترك بين الدول العربية من اجل تنفيذ اهداف  دي الي عدد من المقترحاتسترشاة فيوجه اإلطار االالعربية المشترك

والمناخ  لتنسيق بين الدول العربية لتحقيق االستقرار واالمن والسالم في المنطقة العربية لتوفير البيئةاالتنمية المستدامة وعلى رأسها 
المالئم والجاذب لالستثمار، بما في ذلك انهاء حالة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وحالة االضطرابات والحروب التي 

قترح إقامة مشاريع عربية مشتركة في مجال المياه، والزراعة، الطاقة كما ي   ومحاربة اإلرهاب. تعاني منه بعض دول المنطقة

التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، و والسياحة، واالعالم،ة، المتجدد

مركز بحثي عربي في مجال التنمية المستدامة  إنشاء طار االسترشاديداف التنمية المستدامة. ويوصي اإلذ اهالالزمة لدعم تنفي

مشاريع التنمية وانشاء صندوق عربي لتمويل  التنمية المستدامة، مجالدر الالزمة في لتخريج الكواوجامعة عربية متخصصة 
التنسيق والتعاون بين الدول بضرورة  طن العربي يوصي اإلطارولمواجهة مشكلة الالجئين في الو .المستدامة في المنطقة العربية

 الالجئين العرب في مختلف البلدان العربية.العربية في اعداد استراتيجية متكاملة الستقبال وادماج الوافدين و 

من المؤسسات الوطنية يتم تزكيتها من والتي تشمل انشاء شبكة  لية التشاور والتنسيق لمتابعة تنفيذ االولوياتويتناول الفصل السابع آ
تقرير اعداد و ، الكترونية نصف سنويةنشرة اصدار و بالدول العربية،  قبل الدول األعضاء/ نقاط االتصال المعنيين بالتنمية المستدامة
تكوين صفحة/ شبكة الكترونية للتنسيق وتبادل و ، الوطني واالقليمي سنوي لتقدم االعمال في مجال التنمية المستدامة على المستوى

ماع عربي عقد اجت، و عقد ورش عمل في مواضيع ذات االولوية واالهتمام المشترك لدول المنطقة. كما تشمل المعلومات والخبرات
 .لتقييم فعالية تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامةو سنوي لتبادل الخبرات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خلفية

تحت اسم  1992عام  يونيو 14-3في الفترة من يرو بالبرازيل ناأصدر مؤتمر البيئة والتنمية لألمم المتحدة الذي عقد في ريو دي ج
مبدأ لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ  27، والذي يتضمن خطة عمل عالمية من 21القرن  أعمالريو وجدول  ن" إعالاألرض"قمة 

تأكيد المجتمع الدولي  نولقد جاء في اإلعال .والمستقبلية الحاليةعلى صحة الكوكب وسالمة موارده الطبيعية من اجل رفاه األجيال 
والذي  1972يونيو  16-5لبشرية والذي عقد في ستوكهولم في الفترة من المتحدة للبيئة ا األمممؤتمر  نلما جاء بإعال هتأييدعلى 

ن و ا" والذي زاد من الوعي بالقضايا البيئية، حيث أكد على ضرورة العمل على دعم التعنسانيةاالستوكهولم حول البيئة  نعرف " إعال
الشعور بالقلق إزاء "حول  1987د نتالنوالتنموي العالمي، كما وأكد على ما جاء بتقرير برو  البيئيالدولي للمحافظة على النظام 

 " .واالجتماعية التدهور المتسارع للبيئة البشرية والموارد الطبيعية وعواقب ذلك التدهور على التنمية االقتصادية

تقرير حول  عدادإلاللجنة العالمية للبيئة والتنمية  دنتالنكنتيجة لتقرير برو  1983في عام  الجمعية العامة لألمم المتحدة أنشأتوقد 
 لأللفيةالمتحدة  األممسبتمبر مؤتمر  8 -6خالل الفترة  في نيويورك ، وفي ذات العام عقد2000ة العالمية حتى عام لياشكالبيئة واال

 ناوالتي تضمنت بي لأللفيةالمتحدة  األمموكنتيجة الستمرار الفقر والجوع عند مستوى غير مقبول، تبنى رؤساء دول العالم وثيقة 
، شملت القضاء على الفقر أهدافي ان. وتضمنت الوثيقة ثمدولي للقرن الواحد والعشرون أعماللجدول  هدافواألبالقيم، والمبادئ 

بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات الطفل، وتحسين الصحة النفاسية،  المساواةوالجوع، وتحقيق تعميم التعليم االبتدائي، وتعزيز 
قامة شراكة عالمية.  وكفالة االستدامة البيئية، ومكافحة فيروس المناعة البشرية، وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على ضرورة إقامة شراكات بين  سبرج عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والذي ركزت فيه القمةنافي جوه 2002وفي عام 
 . عمالخطة تنفيذية لإلسراع في تنفيذ جدول األ ولقد أصدر المؤتمر ،21القرن  أعمالأصحاب المصلحة لتنفيذ جدول 

اتفاقية  ليا األعضاءوتوصلت الدول ( 20+ ريو )يرو ناريو دي ج المتحدة التنمية المستدامة في األمممؤتمر  2012ُعقد في عام 
لفية، وجاءت طموحة، سهلة الفهم تعالج بشكل متوازن مائية لألناال هدافاأل أساسهاالتنمية المستدامة التي  أهدافلوضع مجموعة من 

، ووضعت إطارا شامال للعمل ا  نابي 283مع ملحق من " المستقبل الذي نريده"الثالثة للتنمية المستدامة، وتتضمن وثيقة  بعاداأل
 وقد اقر المؤتمر, تجديد االلتزام السياسي بالتنمية المستدامة ضمانوالمتابعة في المجاالت الرئيسية والقضايا المشتركة بين القطاعات ل

ت في الحد من لفقر في مختلف و االمتفوبالتقدم  2015في  لأللفيةمائية ناال هدافتهاء التاريخ المستهدف لتحقيق األناباقتراب 
التنمية  أهدافالذين يعيشون في فقر ولذلك توافق المؤتمر على بدء عملية لتحقيق  ناالمناطق، والزيادة المستمرة في عدد السك

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية بعادالمستدامة ودمج أل

 



 

الثالثة للتنمية، البعد البيئي واالجتماعي  بعاداألعشرون ليشمل دمج وتكامل لقد برز مفهوم التنمية المستدامة في القرن الحادي وال
القادمة في  األجيالالرشيدة للموارد الطبيعية وصون النظم البيئية بما يضمن حقوق  واإلدارةواالقتصادي مع مفاهيم التنمية المتكاملة 

ر و االنظر في البنية المؤسسية المسؤولة عن المح بإعادةومن ثم قامت العديد من دول العالم . استخدامات الموارد والثروات الطبيعية
ولقد برزت كذلك مجموعة من القضايا والمشاكل البيئية الُمّلحة على المستوى العالمي . التنمية المستدامة بعادألالمتكاملة والمترابطة 

التنوع : قيات الدولية واإلقليمية للتعامل معها ومعالجتها مثل اتفاقيات ريو الثالثةوالتي صاغ لها المجتمع الدولي العديد من االتفا
 .البيولوجي، والتغيرات المناخية، ومكافحة التصحر

الت استغرقت و ارية ومدو االتي تواجه اقتصاديات العالم فلقد اتفق المجتمع الدولي من خالل عملية تش الحاليةولمواجهة التحديات 
 هدافألخلفا   2030غاية حتى عام 169هدف للتنمية المستدامة و 17على  2016وحتى أغسطس  2015شهرا  من يناير عشرون 
 1.الثالثة للتنمية المستدامة بعاداألتكامل ودمج  وأهميةلفية التي افتقدت ضرورة التنمية لأل

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل مجالسها الوزارية  2012الهامة منذ عام  ألجندةلهذه ا عدادولقد بدأت جامعة الدول العربية بالتنسيق مع دولها األعضاء باإل
ة التنسيق يآل(، وأعضاء UNDGالمتحدة للتنمية ) األممالمتحدة أعضاء مجموعة  األممن مع وكاالت ومنظمات و االمتخصصة وبالتع

وعرض الجهود المبذولة  لوياتو األ لهذهالعامة لجامعة الدول العربية على تبني القمة العربية  ةنااألموقد حرصت . (RCMاإلقليمي )
، وقمة شرم الشيخ 2014، وما تم من إجراءات على قمة الكويت عام 2013على القمة التنموية في الرياض عام  2012منذ عام 

 . ن مع المجتمع المدنيو ابالتع ألجندةاالتي رحبت بالجهود المبذولة وأكدت على مواصلة العمل على تنفيذ  2015عام 

منظمات المجتمع المدني، ودورها كشريك في العملية التنموية، وافق مجلس وزراء الشؤون االجتماعية  أنبناء  على توجيهات القمة بش
 2016التنمية المستدامة في الفترة  أهدافدعم تنفيذ  -العرب على "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني العربية"، ومنهاج العمل 

ن مع المجتمع المدني، جاهزة لدعم جهود أو ة الدول العربية بكافة أجهزتها وبالتع، وباعتماد هذا العقد، تعد منظومة جامع2026 –
 التنمية المستدامة. أجندةتنفيذ  لياالدول األعضاء الرامية 

 أن(، بش29/3/2015 –( 26د.ع ) 631( رقم )ق.ق: 26كما نص قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة )
 ، على اآلتي:2015التنمية المستدامة العالمية لما بعد  ألجندة لويات العربيةو األ
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التنمية المستدامة  ألجندةللموقف العربي  عدادتثمين جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة على ما بذلته من جهود لإل .1
 .2015العالمية لما بعد 

العربية بمالحظاتها حول تقرير للجمعية العامة لألمم المتحدة المعني ة العامة لجامعة الدول أنموافاة األم ليادعوة الدول العربية  .2
 .12/8/2014، والصادر بتاريخ 2015التنمية لما بعد  أهدافب

المتحدة  األممن مع وكاالت أو دعوة المجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة وبالتع .3
، وذلك بعد إقرارها من الجمعية 2015التنمية المستدامة العالمية لما بعد  أجندةعربية لتنفيذ وضع خطة عمل  لياالمتخصصة 

 .2015العامة لألمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 

لويات العربية في و ة العامة بالتنسيق مع الدول األعضاء والمجموعة العربية في نيويورك العمل على تضمين األأنالطلب من األم .4
والصحة  األسرة، والتأكيد على عدم المساس بالمبادئ واألعراف العربية المتعلقة ب2015تنمية المستدامة العالمية ما بعد ال أجندة

 والعالقات االجتماعية الطبيعية.

المتحدة المتخصصة والمنظمات اإلقليمية والمجموعات الصديقة بما  األمممواصلة التنسيق مع وكاالت  لياالعامة  ةأناألمدعوة  .5
 يعزز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة.

مواصلة جهودهم لتعزيز المسيرة التنموية  ليادعوة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التمويل العربية والدولية والقطاع الخاص  .6
 االقتصادية واالجتماعية العربية.

اعتمدت جامعة الدول  2001تشرين أكتوبر  25الوزاري الخاص بالتنمية المستدامة الصادر في القاهرة في  نوبناء على اإلعال
الس الوزارية المتخصصة وكذلك من جن البيئة والمالعربية منهجا إقليميا  متكامال  من خالل مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤو 

مبادرة التنمية "ن مع المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية بهدف تطوير برنامج إقليمي للتنمية المستدامة والمسمى و اخالل التع
 .ينامؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كمبادرة من النوع الث لياولقد تم تقديم هذه المبادرة ". المستدامة في المنطقة العربية

الوزاري العربي مجددا  االلتزام بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومواصلة تنفيذ المبادرة العربية على  نولقد أكد اإلعال
دخال التعديالت جازات والناالصعيدين الوطني واإلقليمي والبناء على ما تم تحقيقه من  عمل على مواجهة التحديات الراهنة وا 

 .والتوجهات الالزمة لمواجهة تلك التحديات ولزيادة فاعلية الخطط والبرامج المعنية بتحقيق التنمية المستدامة

جهود المجالس الوزارية المتخصصة قد نتج عنها موقف عربي موحد في المجاالت االقتصادية واالجتماعية  أن لياويجدر اإلشارة 
 :والتي تضمنت 2015التنمية المستدامة ما بعد  ألجندة

 عتبار جودة الخدمات العامة المقدمة للشعوب العربية في كل المجاالت وبخاصة في مجال التعليم، ضرورة األخذ في اال
 .، والحد من البطالة، وزيادة التشغيلوالصحة

 .مواجهة اإلرهاب المتطرف، بما يّمكن من مواصلة مسيرة التنمية العربية، والحفاظ على المكتسبات التنموية 

  إدماج الفئات المهمشة واالشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع وحصولهم على حقوقهم  لياتعزيز الجهود العربية الرامية
 .المشروعة

  الجهود العربية الرامية لزيادة تمكين الشباب والمرأةتعزيز. 



 

  عدم المساس بالمبادئ األساسية للتنمية المستدامة وخاصة مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة وعلى حقوق الدول العربية في
 .التنمية

 يةاالقتصاد الثالثة هاأبعادفي  التنمية المستدامة التنمية المستدامة، فهناك التزام بتحقيق أهداف ن( من إعال2فوفقا  للفقرة )
 ومتكامل،  متوازن على نحو والبيئية واالجتماعية

 واحد،  أنفي  والمتباينة المشتركة المسؤوليات مبدأ التنمية المستدامة، تأكيد أهداف ن( من إعال12ووفقا للفقرة )

 داخل المساواة عدامنا بعاده، ومكافحةوا صوره بجميع الفقر عل القضاء أنالتنمية المستدامة،  أهداف ن( من إعال13ووفقا للفقرة )
 أمور االجتماعي، اإلدماج وتعزيز والمستدام، والشامل المطرد النمو االقتصاد وتحقيق األرض، كوكب وحفظ بينها، وفيما ناالبلد

 متصل بعضها ببعض،  مترابطة

عاش الشراكة العالمية أن نايقتضي وطموحها الجديدة الخطة نطاق اتساع أنالتنمية المستدامة،  أهداف ن( من إعأل39ووفقا  للفقرة )
را لكفالة تنفيذها، وهو أمر نلتزم به التزاما تاما،  وستعمل هذه الشراكة بروح التضامن العالمي ، وال سيما التضامن مع الفئات األشد فق

 هشة، ضاعأو ومع األشخاص الذين يعيشون في 

كل بلد تتحمل المسؤولية الرئيسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية،  أنالتنمية المستدامة، ف أهداف ن( من إعأل41ووفقا  للفقرة )
 الغايات كما ورد بخطة العمل، لياآخذين بعين االعتبار الوسائل المطلوبة للوصول 

يات ودورها في أنات الوطنية، من خالل سن التشريعات واعتماد الميز أنمعلى الدور األساسي للبرل ن( من اإلعأل45وأكدت الفقرة )
تعمل الحكومات والمؤسسات العامة عن كثب في المسائل  أنأهمية  لياكذلك  أشارتكفالة المساءلة عن فاعلية تنفيذ االلتزام، كما 

المؤسسات الدولية واألكاديمية، والمنظمات الخيرية للهيئات المتعلقة بالتنفيذ مع السلطات اإلقليمية والمحلية والمؤسسات دون اإلقليمية و 
 التطوعية وغيرها،

التنمية المستدامة وعلى أهمية  أهدافالمتحدة في دعم تحقيق  األممعلى الدور الهام لمنظومة  ن( من اإلعأل46الفقرة ) أكدتكما 
 تعزيز الملكية والقيادة الوطنية على الصعيد الُقطري. 

 ،شطة المتابعة على كل من الصعيد الوطنيأن( التأكيد على تحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية عن 47قرة )كما تضمنت الف
المنتدى السياسي الرفيع المستوى  أنوالغايات. كما أكدت على  هدافواإلقليمي، والعالمي فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق األ

(HLPF برعاية الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي سيضطلع بالدور المركزي في رصد ،)شطة المتابعة واالستعراض أن
 على الصعيد العالمي،

والغايات واستعراضها سيتم باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية،  هدافمتابعة األ أن ن( من اإلعأل75ضحت الفقرة )أو ولقد 
إطار  أن لياالمؤشرات بمؤشرات تضعها الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والوطني. كما أشارت كذلك  وستستكمل هذه

التنمية المستدامة، تم  أهدافالمؤشرات العالمية الذي تم صياغته من قبل فريق من الخبراء الممثلين عن الوكاالت المعنية بمؤشرات 
 اعي والجمعية العامة وفقا  لواليتهما في هذا الصدد.اعتماده من قبل المجلس االقتصادي واالجتم

 :من عدد من المؤتمرات والتي شملت االتي المنبثقة جامعة الدول العربية عدد من القرارات والتوصيات أصدرتولقد 

 3 ج –( 3)ع .د 32: ق.ق)رقم ( 2013الرياض، )االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة : قرار القمة العربية التنموية– 
22/1/2013      . 



 

  مجلس الوزراء العرب  ، المقر نتائجه بموجب قرار(2014 نانيس/إبريل: ناعم)المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة
 .15/6/2014ع م .غ.د) 8)عن شؤون البيئة في دورته االستثنائية، جمهورية مصر العربية رقم  المسؤولين

 30والمنعقد في شرم الشيخ،  2015التنمية العالمية ما بعد  أجندةضمن " لويات تنمية الشعوب العربيةأو "شرم الشيخ  نإعال 
 هدافبلورة األ"المؤتمر الوزاري لوزراء التنمية والشؤون االجتماعية العرب حول  أعمال، الصادر عن 2014ل و تشرين األ/أكتوبر

مجلس وزراء الشؤون  نلويات العربية كما جاءت في إعالو مصفوفة األ، "2015التنمية العربية ما بعد  هدافوالغايات أل
 (.2014أيار /، مايوناعم)االجتماعية العرب 

 المؤتمر الوزاري لوزراء  أعمالوالصادر عن " 2015لويات المنطقة العربية للتنمية الشاملة والمستدامة ما بعد أو " ناعم نإعال
لويات المنطقة العربية للتنمية الشاملة والمستدامة ما بعد أو  مؤتمر أعمالالتنمية والشؤون االجتماعية العرب المشاركين في 

 .2014 أيار /مايو 10،11، المملكة األردنية الهاشمية في ناوالمنعقد في عم" 2015

  (.5)و ( 660)قرارات مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أرقام 

  19/2/2015-95ع .د -2029ق )قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم. 

 (.26)ع .توصية المجلس االقتصادي واالجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة د 

 وكذلك المنتدى العربي للتنمية ٢٠١٥الذي عقد في البحرين عام  قرارات المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة ،
 .٢٠١٦الذي عقد في العاصمة ععمان في عام المستدامة 

 ل مؤتمر وزاري إقليمي على مستوى العالم حول تنفيذ خطة التنمية أو بالقاهرة تم عقد  2016 نانيس/أبريل 7-6من  في الفترة
« االجتماعية بعاداأل: 2030العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  ناإلعال»وقد تم اعتماد . ةفي الدول العربي 2030المستدامة 

العامة بالتنسيق مع الجالس الوزارية  ةنااألموتكليف  2030الصادر عن المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 بعاداأل 2030العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  ناإلعال»والمنظمات العربية المتخصصة وكافة الشركاء بتنفيذ ما ورد في 

 «. االجتماعية

ولقد اجتمع ممثلي الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا في الدوحة في الدورة التاسعة والعشرين للجنة في 
حيث جددت الدول المشتركة تعهدها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2016من ديسمبر  لو األون ناك 15 ليا 13الفترة من 

الدوحة  ن. ولقد أكد إعال2 لويات التنموية للمنطقة وخصوصياتها وبما يحقق الملكية الوطنية لعملية التنميةأو بما يتفق مع  2030
يستند على مبدأ أساسي متمثال  في الحفاظ على الطابع الكلي للخطة وعدم تجزئتها وضرورة اتساق  أنتنفيذ الخطة يجب  أنعلى 

ن و اعلى ضرورة التع نات التنفيذ وتوافق النتائج. كما أكد اإلعالليآوالغايات، وتكامل السياسات و  هدافاألعناصرها، والترابط بين 
واالحترام  المساواةوطني، واإلقليمي، والدولي، وبناء شراكات دولية تقوم على الوثيق بين كافة األطراف المعنية على المستوى ال

على ضرورة المشاركة بين الحكومات، والقطاع الخاص،  نوااللتزام بمرجعية الخطة الدولية والعمل بتوجيهاتها. كما حث اإلعال
 3قليمية ذات الصلة.والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة وعلى التنسيق مع المنظمات اإل
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3
كانون  15الي 13، الدورة التاسعة والعشرين للجنة االقتصادية واالجتماعية، الدوحة 2030إعالن الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  

 .2016االول/ديسمبر 



 

من  2016ديسمبر  15-13التاسع والعشرين والمنعقد في الدورة في الفترة من  لإلسكواولقد أكد الوزراء العرب في االجتماع الوزاري 
التنمية  أهدافتنفيذ  وركز االجتماع على سبل. للتنمية المستدامة 2030 أجندةخالل وثيقة الدوحة على التزام الدول العربية بتنفيذ 

 المنطقة نتيجة الصراعات واالضطرابات السياسية ناالسلبية التي تتعرض لها عدد من بلد واألثارالمستدامة على المستوى الوطني 
 أهدافتعمل على تحقيق  أنها أنواألدوات التي من ش اآللياتل االجتماع و اكما تن. التنمية المستدامة أهدافعلى معدالت تنفيذ 

 4.التنمية المستدامة

الجمعية  أعمالطالقا  بتوصيات القمة العالمية للتنمية المستدامة على هامش ناوفي ضوء االهتمام الدولي بقضايا التنمية المستدامة و 
في شرم الشيخ  2015( المنعقدة في مارس 26قرار القمة العربية ) لياوباإلشارة  2016العامة لألمم المتحدة والمنعقد في سبتمبر 

التنمية المستدامة، وبناء  أهدافن مع الدول األعضاء والمجالس والمنظمات المتخصصة فيما يتعلق بتنفيذ و اوالذي أكد على دعم التع
واالهمية الكبيرة التي توليها جامعة الدول العربية  على التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ونظرا  لتشعب

ة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات نالعملية التنمية المستدامة ووقوع مسئوليتها ضمن اختصاصات عدد من االدارات داخل األم
"إدارة التنمية المستدامة  ة العامة تسمىناالعربية المتخصصة، اصبح من الضروري استحداث إدارة داخل الهيكل التنظيمي لألم

  ن الدولي".واوالتع

تنفيذ الخطة مستندة على مبدأ أساسي متمثال  في الحفاظ على الطابع الكلي للخطة وعدم  ومن المهام الرئيسية لهذه اإلدارة متابعة
وتوافق النتائج، وتجميع الجهود  ات التنفيذيلآوالغايات، وتكامل السياسات و  هدافتجزئتها وضرورة اتساق عناصرها، والترابط بين األ

" على المستوى العربي، واالقليمي، والدولي وكذلك من قبل  17وبناء الشراكات في مجال التنمية المستدامة اتساقا مع "الهدف 
عدادمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص و  عدادطار استرشادي و إ ا  التنمية المستدامة للدول  أهدافبرامج ومشاريع لدعم تنفيذ  ا 

عدادة الفنية للجنة الدائمة للتنمية المستدامة و نااألم أعمال. وتشمل مهام اإلدارة كذلك القيام بالعربية التقارير عن مجهودات دول  ا 
المشاركة في المنطقة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، واهم المستجدات، والتحديات وطرح الحلول وخطط العمل لتذليل العقبات، و 

 5التنمية المستدامة. أهدافن مع المجالس الوزارية المنظمات المتخصصة في تنفيذ و اشطة اإلقليمية والدولية، والتعنالمؤتمرات واأل

شاء اللجنة العربية لمتابعة أناصدار قرار من قبل المجلس االقتصادي االجتماعي بالموافقة على  2017ولقد تم في شهر فبراير  
 في المنطقة العربية. 2030التنمية المستدامة  أهدافتنفيذ 

 2030التنمية المستدامة  أهدافري لنقاط اتصال الدول العربية المعنيين بمتابعة تنفيذ و اتم عقد اجتماع تش 2016بر منوف 28وفي 
. لتجارب الدول العربية في هذا المجالة العامة والذي تم في عرض تصور لمالمح الخطة العربية للتنمية المستدامة واستعراض نامباأل

 .اإلطار العام المقترح للخطة العربية للتنمية المستدامة إعدادن الدولي للمساهمة في و اولقد تم تكليف أدارة التنمية المستدامة والتع

التنمية المستدامة  أهداففيذ ي لنقاط اتصال الدول العربية المعنيين بمتابعة تنناري الثو اتم عقد االجتماع التش 2017يناير  9وفي 
استراتيجية  إعدادة ليوالذي تضمن مقترح آل« اإلطار العام للخطة العربية للتنمية المستدامة»العامة وتم مناقشة مقترح  ةناباألم 2030

 إعدادبالدولي ن و االمستدامة والتع تقوم إدارة التنمية أنصى الحاضرون باالجتماع على أو ولقد . للتنمية المستدامة للمنطقة العربية
 :ةياليتضمن المكونات الرئيسية الت 2030التنمية المستدامة  أهدافلتنفيذ لدعم إطار استرشادي عربي 

 الغاية من اإلطار .1

                                                      
4
 2017االسكوا،   

5
 2016جامعة الدول العربي،   



 

 المبادئ والتوجهات الرئيسية لإلطار .2
 2030التنمية المستدامة  أهدافالتحديات التي تواجه الدول العربية في تحقيق  .3
 التنمية المستدامة في المنطقة العربية أهدافلويات تنفيذ أو  .4
 لوياتو األ لتنفيذ المشتركة العربية المبادرات .5
 اإلطار هذا تنفيذ لمتابعة والتنسيق رو االتش ةليآ .6

 الغاية من اإلطار: الأو 

التنمية  أهدافتحقيق هدف من  أنالمتحدة للتنمية المستدامة كوحدة متكاملة و  األمم أهدافه يجب التعامل مع أنمن المتفق عليه 
على عاتق  التنمية المستدامة أهدافلتحقيق  لوياتو األمسؤولية تحديد األخرى. وتقع  هدافتحقيق األ لياالمستدامة يؤدي بالضرورة 

، وطبيعية، وماليةالمتاحة من موارد بشرية،  واإلمكانياتاالقتصادية، واالجتماعية، والبيئية لكل دولة،  ضاعو واألالدول بما يتناسب مع 
 ونظام مؤسسي.

المتحدة للتنمية  األمم أهدافسترشادي لدعم مجهودات الدول العربية في تحقيق اي من هذه الوثيقة هو توفير إطار والهدف الرئيس
التنمية المستدامة،  أهدافلدول المنطقة بما يحقق  الحاليةموائمة االستراتيجيات  أواالستراتيجيات،  إعدادالمستدامة من خالل 

 6الدوحة. بإعالنلتحقيق ذلك كما ورد  اآللياتو 
 
 

 ثانيًا: المبادئ والتوجهات الرئيسية 
، نسانيةاالوتحسين ظروفه المعيشية في ظل نظام اجتماعي يضمن الكرامة  األنسان رفاهية الهدف األساسي للتنمية المستدامة هو أن

ويأتي الفقر في مقدمة . ، وتكافؤ الفرص، وتحسين الصحة، وتوفير التعليم الجيد لكافة فئات الشعبالمساواةاالجتماعية، و  والعدالة
التنمية  أهدافلفية و لأل اإلنمائية هدافمته والحد منه كما تضمنته األو اتولي الدول أهمية خاصة لمق أنالتي يجب  لوياتو األ

الشعب في اتخاذ القرار  كافة فئات إشراكتهاج منهجا  للتنمية يعتمد في األساس على ناقيق ذلك يجب ولتح. المستدامة لألمم المتحدة
التوزيع العادل للثروة والدخل القومي، وتحقيق العدالة في توفير الخدمات  ضمانيرتكز على  أنوفي العملية التنموية، كما يجب 

األساسية من مسكن، ومياه، وصرف صحي، ومواصالت، وكذلك الخدمات االجتماعية من تعليم، وصحة، وثقافة، وخلق فرص عمل 
 .لكافة فئات الشعب

امة: البعد البيئي، واالقتصادي، واالجتماعي لتحقيق التنمية المتكاملة التنمية المستد أبعادويشمل تحقيق التنمية المستدامة دمج وتكامل 
حقوق االجيال القادمة في استخدامات الموارد  ضمانالشاملة والتي تحقق االدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وصون النظم البيئية، مع 

صبح ألمسئولة عن هذه المجاالت المتعددة والمترابطة، كما تعيد النظر في بنياتها المؤسسية ا أنالطبيعية. وأصبح على جميع الدول 
لتستجيب مع تطلعات الدول. كما برزت مجموعة من القضايا والمشاكل البيئية  أيضا متتوائ أنعلى المؤسسات والمنظمات الداعمة 

الُمّلحة على المستوى العالمي والتي صاغ لها المجتمع الدولي العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية للتعامل معها ومعالجتها مثل 
  ، والتغيرات المناخية، ومكافحة التصحر.اتفاقيات ريو الثالث: التنوع البيولوجي جانب لياطار عمل سنداي إ
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 فيما يلي المبادئ الحاكمة األساسية لتحقيق التنمية المستدامة:

  في جميع القطاعات االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية،  بعادالتنمية المستدامة في عملية التخطيط التنموي شاملة األ أبعاددمج
الفقر، ورفع مستوى معيشة ورفاهية وصحة، مع  مقاومةالتنمية المستدامة متضمنة  أهدافتحقيق  ضمانمع ضرورة تكاملها ل

 . من مأكل، مسكن، وخدمات صحية وتعليمية وتوفير المتطلبات األساسية

  تعزيز الترابطات بين القطاعات المختلفة واتساق السياسات وتكاملها ودعم بعضها البعض بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي
 اإلنتاج، وثروات معدنية، ومدخالت وأراضيمستدام من خالل تعظيم الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية من مياه، وطاقة، 

، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الدخل اإلنتاج، وزيادة التنافسية، وزيادة نتاجاإلاألخرى، وبما ينتج عنه تنويع مصادر 
 والظروف المعيشية للمواطن العربي.

  وتوطين  والذي يرتكز على االستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة واألبداعاقتصاد المعرفة واالبتكار  إلىالتحول
في المجاالت المختلفة بما فيها الخدمات العامة، والخدمات الصحية، والتعليم  الباحثين والعلماءالتقنية الحديثة وتشجيع ورعاية 

دارة ورصد التنمية. ضمانواالستثمار كذلك في تكنولوجيا المعلومات، مع   7استمرارية تحديثا وتحليلها لدعم عملية اتخاذ القرار وا 

 والشفافية، والمشاركة المجتمعية.نظام مؤسسي يضمن تحقيق المحاسبة،  توفير 

  .تفعيل دور المنظمات العربية المتخصصة والمجتمع المدني في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 

 وية تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية واإلدارة الرشيدة والمستدامة لزيادة االستفادة منها في دعم جميع القطاعات التنم
 .والتنوع البيولوجي األيكولوجيةوالمخلفات والحفاظ على توازن النظم  االنبعاثاتواالقتصادية مع خفض 

 الشعب فئاتستويات ونشر الوعي لمختلف والصحة على كافة الم االستثمار في الموارد البشرية من خالل تحسين مستوى التعليم 
بما يضمن توفير مستوى تعليم جيد، ومنصف، وشامل مع تعزيز فرص التعليم مدى الحياة، وتأمين حق التعليم للجميع دون 

وتعليم الكبار، وتحسين أداء المعلم  األميةتهميش، وربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية المستدامة، ومحو  أوتفرقة  أوتمييز 
 .العربي

 الشعب  بين مختلف فئات المساواةو ، اإلنسانيةتحقق استراتيجيات التنمية المستدامة العدالة االجتماعية، والكرامة  أن ضمان
دماج المرأة، والشباب، والفئات المهمشة في صنع القرار مع تعزيز تكافؤ الفرص للجميع خاصة للمرأة في الحضر والريف،  وا 
 .بين الطبقات الفقيرة والغنيةوالحد من الفقر، وتقليص الفجوة  ومقاومة

  انتاجيةماط االستهالك وضعف الكفاءة، وتحسين أنالغذائي والطاقة، والعمل على تغيير  واألمنالمائي  األمنتحقيق الترابط بين 
 قم بسبب تأثيرات التغير المناخي.المحاصيل والمياه، وهي التي ستتفا

 وجود تأكيد قوي على إدارة مخاطر الكوارث على عكس التركيز على إدارة الكوارث، والحد من مخاطر الكوارث باعتبار  مراعاة
وتعزيز القدرة على  الحاليةذلك نتيجة متوقعة، عن ووضع هدفُ يركز على اتقاء حدوث مخاطر جديدة، والحد من المخاطر 

بشكل كبير ليشمل التركيز على األخطار الطبيعية واألخطار التي من صنع المواجهة، وتوسيع نطاق الحد من مخاطر الكوارث 
 .وما يتعلق بها من مخاطر وأخطار بيئية، وتكنولوجية، وبيولوجية األنسان
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 نتاجاستهالك  لياالممكنة الضرورية للتحول تدريجيا  لوية والشروطو تحديد التدابير ذات األ  لي امستدامين، من خالل الوصوال وا 
واالستثمارات، والبحث والتطوير، ورفع الوعي العام، واالستثمار في التربية وتغيير العقليات، وتغيير سلوك  الماليالقطاع 

 عوامل التغيير.  باعتبارهمالمستهلكين، وخاصة الشباب 

  ي الدول العربية. وتأمين المستدامة فج لدعم تنفيذ التنمية للسياسات والخطط والبرام الماليةاالستدامة  يال الماليتحول النظام
عادةمحلية،  ماليةموارد خارجية إضافية مع التركيز على تعبئة موارد  توجيهها لتحقيق التكامل بين القطاعات غير الرسمية في  وا 

سعار، االقتصادات العربية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واالصالحات الضريبية ، وتعديل نظم دعم األ
 المؤسسات الخيرية واالستثمارات الخاصة. أدواروتعزيز الشفافية والمشاركة العامة، وتعديل 

 التنمية المستدامة،  أهدافالالزمة لتحقيق  المالية، والغايات، والمؤشرات، والمسؤوليات، والمدد الزمنية، والموارد هدافتحديد األ
 ودور القطاعين العام والخاص.

 الالزمة لذلك  اآللياتعربية اللتزاماتها الدولية واالقليمية تجاه االتفاقيات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ووضع تنفيذ الدول ال
 .توافقها مع السياسات المحلية ودعمها لمسار التنمية المستدامة في الوطن العربي ضمانمع 

  اتساق السياسات وعدم تعارضها وتحديد  ضمانالتنفيذ، والمتابعة، والتقييم مع  آلياتوالسياسات التمكينية بما فيها  اآللياتوضع
 المسؤوليات ودور القطاعات المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة.

 
 التنمية المستدامة أهدافالتي تواجه الدول العربية لتحقيق  ثالثًا: التحديات

في مجال التنمية المستدامة متمثلة في التوجه نحو  اإلنجازاتحققت المنطقة العربية العديد من  1992قمة االرض في عام  انعقادمنذ 
استراتيجيات للتنمية  إعدادولقد قامت العديد من الدول العربية في . الفقر ومقاومةاالستثمار في الموارد البشرية وفي تحسين الصحة 

 إحداث يالالتنمية. وهناك حاجة  ليامقاربة كلية وشاملة  لياولكن افتقرت االستراتيجيات العربية . خضرالمستدامة واالقتصاد األ
يمها، وبشكل عام مازالت هناك عدد من التحديات خططها ورصدها وتقتغييرا في عقلية وثقافة تصميم استراتيجيات التنمية وسياساتها و 

 :وتتمثل تلك التحديات في االتي. التنمية المستدامةالتي تواجه المنطقة العربية لتحقيق 

 تحديات ذات صبغة مؤسسية 

  وفي ظل إطار من الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المجتمعية. بكفاءةنظام حوكمة جيد يعمل من خالل مؤسسات تدار 
  التمويل والتنفيذ، والمتابعة والتقييم. آلياتمترابطة طويلة األمد والتي تشمل استراتيجيات متكاملة و 
 الخطط، والبرامج، ومتابعة تنفيذها. عدادمنهجية واضحة إل 
  للسياسات والخطط والبرامج لدعم تنفيذ التنمية المستدامة. الماليةعلى تحقيق االستدامة  الحالي الماليضعف النظام 
  القومي والسلم واالستقرار. األمنمنظومة  
  القرار قة وفى صورة مناسبة لدعم اتخاذالمعلومات والبيانات الدقيعدم توافر. 

 تحديات ذات صبغة اقتصادية

 على اقتصادات الدول العربية. وانعكاساتهااالقتصادية العالمية  األزمة تأثير 
 أسعار البترول والغاز وتأثير ذلك على الدخل القومي للدول العربية المصدرة لهما.  انخفاض 
 العربية. البلدانضاع السياسية في عدد من و حجم االستثمارات نتيجة للنزاعات، االضطرابات، وعدم استقرار األ انخفاض 



 

  الصالحة للزراعة والتي من المتوقع تفاقمها مع التغير المناخي. واألرضندرة المياه والطاقة 
  وشح المياه وضعف كفاءة استخدامها في الزراعة األراضيالغذائي، بسبب تدهور  األمنتهديدات 
  في المئة من الحاجات الغذائية للمنطقة. 100و 50االعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة لتغطية ما بين 
 حجم االستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.  انخفاض 
 سلوكيات استهالكية غير رشيدة، واستنفاذ لرأس المال الطبيعي  يال الدعم الضخم ألسعار الطاقة والمياه والغذاء والذي أدى

 للموارد.  الخاطئالمحدود، والتوزيع 

  لتحقيق التكامل بين القطاعات غير الرسمية في االقتصادات العربية، ومشاريع  اليالحبتصميمها  الماليةعدم جاهزية النظم
تعزيز الشفافية والمشاركة الضريبية، وتعديل نظم دعم األسعار، و  واإلصالحاتالشراكات بين القطاعين العام والخاص، 

 .لدعم التنمية المستدامة المجتمعية

 تحديات اجتماعية

  في المئة. 2.2البالغ نحو  السكانيالنمو 
  انالسكالتوازن في توزيع  إلضفاءتشجيع االستثمارات في المناطق األكثر فقرا  و  مسألة التعداد الديمغرافي لياتهيئة المنطقة 

 وتوجيه االستثمارات حسب خصوصيات كل دولة. 
 الفقر والحد من الفجوة بين الطبقات الفقيرة والغنية بالمجتمعات العربية. مةاو مق 
  8 .النساءو حجم البطالة المتزايد خاصة بين الشباب   
  الطبقات الفقيرة في عملية اتخاذ القرار وفي عملية التنمية.العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص ودمج كافة فئات الشعب خاصة 
 في بناء المجتمع والتنمية المستدامة. األسرةبين الرجل والمرأة ودعم وتعزيز دور  المساواة 
 9 وذوي االحتياجات الخاصة في التنمية المستدامة. دور المرأة والشباب والطبقات المهمشة 
 مسار التنمية المستدامة. القدرات والكفاءات الالزمة لدعم 
 .مستوى التعليم واهمية النهوض به ونشر الوعي والثقافة الداعمة لعملية التنمية المستدامة 
  مستوى الخدمات الصحية والتأمين الصحي لكافة فئات الشعب خاصة للمرأة والفئات الفقيرة والمهمشة، وذوي االحتياجات

 الخاصة وأصحاب المعاشات.
 لمتوسطي الدخل والطبقات الفقيرة والمهمشة من سكن، ومواصالت، ووظائف، وخدمات اجتماعية من تعليم،  الخدمات الالزمة

 وصحة، وخدمات ثقافية.
  .ظهور العشوائيات في المدن الكبرى وظهور جيوب واحياء الفقر في بعضها نتيجة للهجرات الداخلية باتجاه المناطق الحضرية 
  العربية ودمجهم اجتماعيا واقتصاديا في الدول المستقِبلة وتوفير الخدمات الالزمة لهم. ناالبلدحجم الالجئين في عدد من 

 تحديات بيئية

 الفقر المائي بالمنطقة العربية 
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، بتعزيز دور المرأة والشباب في 2013يونيو/حزيران،  26-24توصيات المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية، جمهورية مصر العربية،   

 عملية التنمية
9
بتعزيز وحماية االستقالل الذاتي 2013يونيو/حزيران،  26-24توصيات المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية، جمهورية مصر العربية،    

 لألشخاص ذوي اإلعاقة  



 

  وتنامي  وتصب في دول عربية أخرىتنبع في دول مائية جوفية مشتركة  وأحواضهار متشاطئة أناالعتماد على موارد مائية من
 . هار موسميةنوتحول بعضها أل المنطقة العربية يهار فنظاهرة موت األ

  اإلنتاجيةوقدراتها  التربة الزراعيةوتراجع صفات  األراضيتدهور. 
  ،يانالسكالغطاء النباتي، والتنوع البيولوجي، والثروة السمكية ومدى توافرها وعالقة ذلك بالتوزيع  انوفقدزيادة معدالت التصحر 

 .ومستوى التبادل االقتصادي بين الدول العربية
 .اآلثار السلبية المتوقعة من تغير المناخ 

 ة.لنزاعات المسلحة بالمنطقة العربياالثار السلبية البيئية الناتجة عن االستعمار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، والحروب وا 
  حفورية.ي نتيجة االستخدام المتزايد للطاقة االر غازات االحتباس الحرا بعاثاتانزيادة معدالت 
  المناطق الخضراء فيها، وارتفاع تكون الجزر الحرارية. حسارانو للمدن الكبرى  يةانالعمر توسع الرقعة 
  والكوارث البيئة. األزماتو المخاطر زيادة معدالت 
 ودعم مسار التنمية المستدامة  وعالقته بتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية الوعي لدى الشعوب بأهمية البعد البيئي نقص

 . انسناألعلى رفاهية  وأثر ذلك

 تحديات إقليمية ودولية 

  راضي الفلسطينية والعربية.لأل اإلسرائيلي حتاللاالاستمرار 
 ضاع السياسية في بعض دول المنطقةو االضطرابات وعدم استقرار األ . 
  والتكامل العربي.  ناو التعاستراتيجيات عربية تعمل على دعم  لياالحاجة 
  .تنفيذ االلتزامات واالتفاقيات الدولية 
  على اقتصادات الدول الُمضيفة. إضافيةمشكلة الالجئين وما تشكله من أعباء 
 السياسي بين الدول العربية حول العديد من القضايا الجوهرية واألزمات في المنطقة العربية مما يحد من آفاق وبرامج  سجامناال

 التكامل في المجاالت التنموية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هناك وقائع يجب ان تلفت انتباهنا بالمنطقة العربية:

التنمية  المستدامة توجية االهتمام نحو التغييرات المتوقعة في المنطقة العربية، خاصة بالمناطق الهشة او مناطق تنامي يتطلب التعامل مع 
% من سكان الوطن العربي بدرجات مختلفة؛ كما وعلينا استيعاب حجم الخسائر الناجمة عن 48الصراع والتي اصبحت تؤثر على حياة  

ت التنمية وتتطلب بذل جهود وايجاد حلول غير تقليدية وقياس كيفية تحقيقها؛  )تقدر بعض االرقام حجم ذلك وآثارها على تراجع مستويا
 مليار دوالر(. 900 – 700عاما  من التنمية وما يتراوح بين  40الخسائر في سوريا بأنها تتطلب 

ستويات المتوقعة للتنمية المستقبلية في دول مجلس االنخفاض الحاد في أسعار النفط خالل السنوات األخيرة ستكون لها آثارها في الم
التعاون الخليجي في العقود القادمة وتتطلب اعداد خطط عملية تراعي الحفاظ على ما تحقق من مستويات تنموية، كما وسيكون لها آثارها 

تسارع وتيرة المخاطر الطبيعية وما تشكله  على الدول المرتبط نموها االقتصادي بالعمالة في دول الخليج او بالدعم المباشر؛ فضال عن ان
 من تأثيرات سلبية وضغوط على االنسان والبيئة اإلقليمية تشكل مزيدا من الضغوط المتوقعة على الموارد. 

يشكله من  لعله من االهمية بمكان التأكيد على واقع التدهور الجاري على الغطاء النباتي في المنطقة العربية واثاره في األمن الغذائي وما
زيادة حالية ومستقبلية في حجم  الخسائر بتنوعها في المنطقة العربية؛  وذلك بسبب تدهور األراضي وتراجع معدالت اإلنتاج وارتفاع 
إجمالي الخسائر مع تزايد الموجات الحرارية والجفاف وتدهور األراضي، فضال عن انخفاض نوعية المياه واألراضي واثارها على العديد من 

بين لمجاالت الحيوية والنتاجية الهامة، وال سيما في المناطق المروية بالمياه الجوفية. مما يستدعي ضرورة إعادة توزيع استخدامات المياه ا
% لصالح االستخدام بالمناطق الحضرية والصناعة 20القطاعات الرئيسية، حيث من المتوقع أن يقل سحب المياه الغراض الزراعة بنسبة 

 لألولويات. استجابة 
2015  التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر:   



 

 لويات التنمية المستدامة في المنطقة العربيةأو رابعًا: 

يتم تحقيقها والتعامل معها  أنالمتحدة للتنمية المستدامة على أساس  األمم أهدافه سابقا ، فلقد تم صياغة وتحديد ليآكما تم اإلشارة 
التنمية المستدامة  أهدافتحقيق هدف من  أنها كتلة مترابطة ومكملة بعضها اآلخر وال تتجزأ و أنبصورة مجملة ومتكاملة، بمعني 

 ضاعو بما يتناسب مع واألليات األساسية و منطقة تحديد األ أوولكن على كل دولة . األخرى هدافويساهم في تحقيق األ ليايؤدي 
 االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية لكل دولة، واإلمكانيات المتاحة من موارد بشرية، ومالية، وطبيعية، ونظام مؤسسي.

لويــات علــى المســتوى الــوطني، ولكــن أهميــة تلــك أو ليــات المشــتركة لــدول المنطقــة العربيــة ككــل وهــي تمثــل كــذلك و هنــاك عــدد مــن األ
لويـات أو القضـاء علـى الفقـر المـدقع وخفـض معـدالت الفقـر بصـفة عامـة يعـد مـن  أنخـر. فعلـى الـرغم مـن آل بلدمن  تاو تتفلويات و األ

هذا الهدف لن يتحقق اال من خالل نمو اقتصادي للقطاعات والمنتجات ذات الميزة النسـبية والـذي يعتمـد علـى  أنالمنطقة العربية، اال 
تـاج، وتحفيــز لقطــاع التجـارة، الــذي ينـتج عنــه خلـق لفــرص عمـل جديــدة. وهــذا نر االاالسـتخدام الرشــيد للمـوارد الطبيعيــة، وتنويـع مصــاد

بدوره لن يتحقق بدون القضاء على االمية، وتطوير المعرفـة العلميـة والبحـث العلمـي، وتحسـين مسـتوى التعلـيم والصـحة. ولتحقيـق ذلـك 
ل تــوفير االمـن، والســالم، والعدالــة االجتماعيـة فــي ظــل يســود المنطقـة منــاخ داعــم للتنميـة وجــاذب لالسـتثمار يتحقــق مــن خـال أنيجـب 

تعزيز النمو االقتصادي )الصناعة، الزراعـة، السـياحة( مـع تـوفير البنيـة التحتيـة الالزمـة مـن ضرورة  لياضافة اإلفبنظام حوكمة جيد. 
تعزيـز  ضـمانالتغيـر المنـاخي و لتصـدي لتـأثيرات ظـاهرة ا شبكات طرق ونقل، ومياه، وطاقة، وصرف صحي في الوطن العربي، يعتبـر

 .تاج واالستهالك المستداميننماط االأن
 

 30والمنعقد في  2015التنمية العالمية ما بعد  أجندةلويات تنمية الشعوب العربية" ضمن أو شرم الشيخ " نعالإ هتضمنلعل ما 
 هدافالمؤتمر الوزاري لوزراء التنمية والشؤون االجتماعية العرب حول بلورة األ أعمال، والصادر عن 2014ل و أكتوبر/تشرين األ

وقد نتج عن هذا المؤتمر  ، (2014، مايو/أيار نا)عم لويات العربيةو األ مصفوفةو  ،2015التنمية العربية ما بعد  هدافوالغايات أل
ات الصادرة في المنطقة العربية حول نلوياتها مع العديد من االعالأو ة، وتتماثل في للمنطقة العربي االجتماعية لوياتو تحديد األ

 لويات التنمية من المنظور السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي ، والتي يمكن ايجازها كما يلي:أو 

 القضاء على الفقر المدقع وخفض معدالت الفقر األخرى (1

 من الرجال والنساء خفض معدالت البطالة وتوفير الوظائف والعمل الالئق للجميع بما فيهم الشباب  (2

 تحقيق األمن الغذائي والتغذية السليمة وتعزيز الزراعة المستدامة )وفقا  للمجلس الوزاري المختص(  (3

 التعليم الجيد للجميع والقضاء على األمية ضمان (4

 ة والجيدة والشاملة بما فيها الصحة النفسية وصحة األمهات واألطفالتأمين الخدمات الصحية المناسب (5

 بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات المساواةتحقيق   (6

 توفير الحماية االجتماعية لألطفال والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهم (7

 لة للجميع )وفقا  للمجلس الوزاري المختص(الحّق في السكن الالئق للجميع وتعزيز التجمعات البشرية المستدامة والشام ضمان (8

الحصــول علــى الميــاه والصــرف الصــحي للجميــع وتعزيــز االســتعمال واإلدارة المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة )وفقــا  للمجلــس  ضــمان (9
 الوزاري المختص(

  تطوير المعرفة العلمية وتشجيع البحث العلمي واالبتكار والتقدم التكنولوجي (10



 

 حصول الجميع على خدمات الطاقة، والمياه، والصرف الصحي ضمان (11

 التعامل مع قضايا االمن المائي والغذائي من خالل الحزم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه واالراضي (12

 يحضــر دالت النمــو الرات الديموغرافيــة وازديــاد معــبــالتغي أهميــة خاصــة وربــط ذلــك يننتــاج المســتدامســتهالك واالة ايــالء االر ضــرو  (13
 وتعديل سياسات الدعم وضرورة ماط الحياة، أنوتغير 

  مكافحة التصحر وتدهور التربة وحماية التنوع البيولوجي (14

للسياسـات والخطـط والبـرامج لـدعم تنفيـذ التنميـة  الماليـةعلـى تحقيـق االسـتدامة ليصـبح قـادرا  لياالحـ يالالنظام المـضرورة تطوير  (15
 تعزيز النزاهة والحوكمةو  الالزمة الماليةوحشد الموارد  المستدامة

 تعزيز التماسك االجتماعي بين فئات المجتمع بأطيافه المختلفة (16

السياسية في بعض الدول العربية وتداعياتها  اإلضراباتوالتعامل مع تداعيات ضرورة العمل على تحقيق استقرار المنطقة العربية  (17
 اب الالجئين لدى الدول المستضيفةاستيعاهتمام خاص بقضايا  إيالءمع  ،بعيدة األجل على تحقيق التنمية المستدامة

 
  تي:استراتيجيات التنمية المستدامة اآل إعدادتشمل عملية لويات السابقة و من األو 

  االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، في جميع القطاعات  بعادالتنمية المستدامة في عملية التخطيط التنموي شاملة األ أبعاددمج
 .التنمية المستدامة أهدافتحقيق  ضمانمع ضرورة تكاملها ل

  تحقيق نمو اقتصادي تعزيز الترابطات بين القطاعات المختلفة واتساق السياسات وتكاملها ودعم بعضها البعض بما يضمن
 .مستدام من خالل تعظيم الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية

  التنمية المستدامة بما في ذلك تعزيز القدرات المحلية لجمع  أهداف، والمعلومات، والمؤشرات الالزمة لمتابعة تنفيذ اتانالبيتوفير
 اإلحصائية واستخدامات التكنولوجيات الحديثة. اتانالبيوتحليل 

  ة للمشاركة المجتمعية وأصحاب المصلحة.لياوضع 
  التنمية  أهدافمع أصحاب المصلحة فيما يتعلق بكل هدف من  بالتعاونعلى المستوى الوطني  الحاليالقيام بتحليل الوضع

ليات. ولتيسير هذه العملية يمكن تحديد مؤشرات لكل و المستدامة وذلك من الناحية االقتصادية، االجتماعية، والبيئية لتحديد األ
 .الحاليهدف يتم على أساسه تحليل الوضع 

  ة مؤسسية على المستوى الوطني تضمن عمل، وتكامل، ياإالتنمية المستدامة فالبد من إيجاد  أهدافنظرا  لتشابك وتكامل
الشعب في  كافة فئات أشراك ضمانوالتنسيق بين الوزارات المعنية المختلفة وأجهزة الدولة على المستوى المحلي والقومي وعلى 

 عملية صياغة السياسات، والخطط، والبرامج وفي تنفيذها.
 على كافة المستوياتوالصحة  حسين مستوى التعليماالستثمار في الموارد البشرية من خالل ت ضمان. 

  والذي يرتكز على االستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وتوطين  واألبداعاقتصاد المعرفة واالبتكار  لياالتحول
 .التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء في المجاالت المختلفة

  التنمية المستدامة بما في ذلك حجم االستثمارات المطلوبة من قبل  أهدافالقيام بدراسة تقييم للموارد والخدمات المطلوبة لتحقيق
الغذائي والزراعة  األمنالقطاعين العام والخاص في كافة القطاعات والتي تشمل: الصحة، والتعليم، الحماية االجتماعية، 

والمعلومات  اتانالبي)الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل والمواصالت، االتصاالت(، وجمع  المستدامة، البنية التحتية
تاحتهاوتحليلها   ، وخدمات النظم البيئية والتنوع البيولوجي.وا 



 

 دة تكون تلك الخطط محد أنوالغايات وخطط للتنفيذ على  هدافلويات، واألو استراتيجية طويلة األمد تتضمن الرؤية، واأل إعداد
 .هدافبمواعيد للتنفيذ، مع تحديد السياسات، والبرامج، واالستثمارات المطلوبة لتحقيق األ

  السوق.  اتآليو التنفيذ بما فيها التشريعات  اتآليو وضع السياسات 
  ة للمتابعة، والتقييم، وتصحيح المسار. لياوضع 
  والشراكات الوطنية، والثنائية، واإلقليمية، والعربية، والدولية ناو التعدعم .
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لويات التنمية المستدامة بالمنطقة و التنمية المستدامة فسوف يتم التعرض ل  أهدافر و و اونظرًا للتشابكات والترابطات بين مح
 :ةاليالتالرئيسية  يناو العنالعربية تحت 

  العربي انسناألالعدالة االجتماعية ورفاهية 
  ،الالزمة لدعم تنمية اقتصادية مستدامة وأراضيالموارد الطبيعية من مياه، وطاقة 
 القطاعات االقتصادية المختلفة ذات الميزة النسبية في المنطقة العربية 
  تحقيق تنمية مستدامة ضمانوالتي تحقق التوازن و  األيكولوجيةالحفاظ على البيئة والنظم 
  نواألمالسالم واالستقرار 
 التنمية المستدامة أهدافوالمؤسسات الالزمة لتحقيق  الحكومة 
 التنمية البشرية والبحث العلمي 
  التنفيذ اتآليو السياسات التمكينية 
 
 العربي  انسنال : العدالة االجتماعية ورفاهية  1

 انسنال ورفاهيه  المساواةو القضاء على الفقر،  1-1

 أنالتنمية المستدامة على االتي:  "باسم الشعوب التي نحن في خدمتها، اتخذنا قرارا  تاريخيا  بش أهدافالخاص ب ناإلعالنصت مقدمة 
التحول. ونحن ملتزمون بالعمل  لياوالغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى التي تركز على الناس وتفضي  هدافمجموعة من األ

ه بما في ذلك أبعادالقضاء على الفقر بجميع صوره و  أن، ونحن ندرك 2030م دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عا
الفقر المدقع هو أكبر تحد يواجه العالم وشرط ال غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. ونحن ملتزمون بتحقيق التنمية المستدامة 

 مل".على نحو متوازن ومتكا –االقتصادي واالجتماعي والبيئي  –ها الثالثة أبعادب

 25المتحدة خالل الفترة  األممرؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مقر  انلسالذي جاء على  ناإلعال( من 3كما نصت الفقرة )
، ومكافحة أشكال انمك، القضاء على الفقر والجوع في كل 2030وحتى عام  ن، "نعتزم العمل من األ2015سبتمبر / أيلول  27 –

والعمل على تحقيق  انسناألوفيما بينها وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع، وحماية حقوق  انالبلدداخل  المساواةعدم 
بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وكفالة الحماية الدائمة لألرض ومواردها الطبيعية، ونعقد العزم أيضا  على تهيئة  المساواة

والمطرد الذي يشمل الجميع، ولالزدهار العميم وتوافر فرص العمل الكريم للكافة، مع الظروف المناسبة للنمو االقتصادي المستدام 
 مراعاة مختلف مستويات التنمية والقدرات الوطنية".
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التنمية المستدامة بما في ذلك تحسين مستوى الرعاية الصحية  هدافالعربية أهمية خاصة بالبعد االجتماعي أل انالبلدهذا وتولي 
( بشرم 26( الصادر عن دورتها )631للمواطن العربي. ولقد عبرت دول المنطقة العربية عن ذلك من خالل قرار القمة العربية رقم )

( 97( الصادر عن دورته العادية )2078وقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم )2030التنمية المستدامة  أهدافالشيخ المتعلق ب
يتضمن الملف االقتصادي واالجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته  أن، الذي وافق على 2016فبراير 

ماعية وعلى مشروع االجت بعادفي الدول العربية: األ 2030التنمية المستدامة  أجندة( نتائج المؤتمر الوزاري حول " تنفيذ 27العادية )
عقد أن، الذي أنهذه الدورة بهذا الش عمالالقرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في اجتماعه التحضيري أل

والموافقة على عقد منتدى وزاري عربي كل سنتين في إحدى الدول  2016مارس  2العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ  ةاناألمبمقر 
 ".2030التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة  أهداف" انعنو العربية األعضاء تحت 

خالل القضاء على الفقر، وخفض الفجوة بين  من انسناألالهدف األساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة هو تحقيق رفاهية  أن
توفير الخدمات الالزمة لكافة فئات الشعب خاصة للمرأة والفئات و مستوى الخدمات الصحية  تحسينالطبقات الفقيرة والطبقات الغنية، و 

من سكن، ومواصالت ووظائف وخدمات اجتماعية من تعليم، ، الفقيرة والمهمشة، وذوي االحتياجات الخاصة وأصحاب المعاشات
 التنمية المستدامة.  أهدافمن  ، والرابع، والعاشر، والحادي عشرل، والثالثو ويندرج هذا تحت الهدف األ وخدمات ثقافية. وصحة،

 اإليكولوجيةام للموارد الطبيعية والنظم هناك عالقة وثيقة بين االستخدام المستد أنيعد الفقر سببا  في التدهور البيئي ونتيجة له. كما 
تبعات التدهور البيئي على المستوى الوطني، واإلقليمي والدولي  لياوالتنمية االقتصادية واالجتماعية. وتتعرض عدد من الدول العربية 

زيادة معدالت الفقر في المنطقة العربية. ورغم تبني دول  اليوبالتالتنوع البيولوجي  انوفقدوالتي تتمثل في التصحر، وتدهور التربة، 
ل لأللفية والخاص بالقضاء على الفقر وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته المنطقة لتحقيق هذا و المنطقة العربية للهدف األ

الفجوة بين األغنياء والفقراء وتباين  اتساع أنكما  11للفقر. ةاليعمن معدالت  يانتععدد من الدول العربية مازالت  أن أالالهدف 
بين فئات الشعب المختلفة في عدد من الدول العربية من العوامل المسببة في وجود شرخ في النسيج  المساواةالطبقات وعدم 

قعون في دائرة في المنطقة العربية الذي ي انالسكاالجتماعي وعدم تماسكه مما يؤثر سلبا  على مسار التنمية المستدامة. وتقدر نسبة 
٪ في عام 5،5مقارنة بـ  2012٪ في عام 7،4 ليادوالر يوميا   1،52الفقر المدقع، أي فئات الشعب الذين يحصلون على اقل من 
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 مستويات المعيشة والتنمية المستدامة في منطقتنا العربية

  التخطيط الطويل األجل لصالح المتطلبات واالحتياجات تنامي الصعوبات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تحول دون التركيز على
  .اليومية العاجلة  وتبطيء من الحصول على االستثمارات المطلوبة للتنمية المستدامة

  بمعدل   2015-2010رغم وجود مؤشرات بمعدالت متوسطة عن االنخفاض في معدل النمو السكاني في المنطقة العربية خالل الفترة
اال ان عدد السكان االجمالي يزيد بمعدالت تستهلك معدالت التنمية في العديد من البلدان  1995-1990لفترة % مقارنة با19.2
 .العربية

  دوالر ،  1.25المنطقة العربية لم تحقق أهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة في خفض نسبة الفقر عند السكان الذين يقل دخلهم عن مبلغ
%( أفضل من المتوسط العالمي. وهذا يشكل تحدي في تحقيق الهدف االول 7.4ققة  في المنطقة العربية )بالرغم من أن النسبة المتح

حول انهاء الفقر. فاالتجاه اإلقليمي بشكل عام غير مواتي، حيث يبين االتجاه اإلقليمي العربي لهذا المؤشر تغيير غير معنوي على 
 الصعيدين اإلقليمي وتحت اإلقليمي

2015  التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر:   
 



 

ضاع الغير و نظرا  لألحوال االقتصادية والسياسية واأل اليالحتكون هذا النسبة اعلى من ذلك في العام  أنومن المتوقع  1990.12
 االضطرابات والصراعات التي تمر بها بعض  دول المنطقة.مستقرة نتيجة 

في  ناليالمج. فبالرغم من التقدم الذي ُأحرز في هذين انسناألوالخدمات الصحية من الضروريات التي تحقق رفاهية  التعليم ويعتبر
دول المنطقة العربية. بالنسبة للتعليم  ه مازال هناك قصور في مستوى التعليم والخدمات الصحية في العديد منأن أال العربيةالمنطقة 

بالنسبة للخدمات الصحية فلقد تحسنت بصفة عامة والتي  أماالعربية دون المستوى المطلوب.  انالبلدمستوى التعليم في معظم  أنف
نفسية التي القلب، والسكري، والحاالت ال أمراضمثل  أمراض. ولكن هناك واألمهاتفي تحسن في معدالت وفيات األطفال  عكسنا

 13تمثل خطرا متزايدا  في المنطقة العربية. أمراضأصبحت 

هذا لم يواكب  أن أال 2015و 1990مليون نسمة في الفترة من  195وفي حين تم تحسين خدمات المياه والصرف الصحي لقرابة 
ه لم يكن هناك تحسن يذكر بالنسبة أنفي الدول العربية األقل نموا . وهذا ينطبق كذلك بالنسبة لخدمات الطاقة، حيث  السكانيةالزيادة 

اقل من نصف متوسط معدالت المنطقة ككل. كما تقدر الفجوة في  لياوالتي تصل الخدمة  200للدول العربية األقل نموا  منذ عام 
 مليون وحدة والتي تزايدت نتيجة الحروب والصراعات بالمنطقة.  3.5 بحواليبية الطلب على المساكن في المنطقة العر 

هناك مشكلة  أنحد كبير على االستيراد من الخارج لسد فجوة الغذاء، كما  لياعدد من دول المنطقة مازال يعتمد  أنوبالنسبة للغذاء ف
ه بالرغم من التقدم الذي ُاحرز في هذا الصدد في عدد أنومستوى التغذية حيث متعلقة بمدى قدرة المواطن على الحصول على الغذاء 

ه لم تتحسن ظرف التغذية في المنطقة العربية بصفة عامة، في حين تدهورت بين أطفال الدول العربية األقل أن أالمن الدول العربية 
نشوء جيوب فقيرة  ليا أدىها من الريف مما ليا، وارتفاع الهجرة انالسكشهدت المدن العربية زيادة مضطردة في عدد فلقد  14نموا  
  14.من نقص الغذاء والفقر المدقع، وكذلك الحال في مخيمات الالجئين الناشئة عن الصراعات في المنطقة العربية يانتع

، والسالم االجتماعي واألمن، المساواةق إدراكا ألهمية البعد االجتماعي بالمنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر، وتحقي
والتنمية في الدول العربية المنعقد في جمهورية مصر العربية  انللسكاإلقليمي صى المؤتمر أو التنمية المستدامة فلقد  أهدافلتحقيق 

بضرورة  بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، والحصول على الحقوق والحريات األساسية التي تمّكن   26 -24في الفترة من 
، وتعزيز دور المساواةو المواطن العربي من المشاركة الفعالة في التنمية االقتصادية والمجتمعية، وتعزيز مبادئ العدالة االجتماعية 

تاحة الفرصة لهم المرأة والشباب في المساهمة الفعالة في ع ملية التنمية المستدامة، واالستفادة من الخبرات المتراكمة لكبار السن وا 
دماجللمساهمة في عملية التنمية،  ذوي اإلعاقة في المجتمع ومن االستفادة من التقدم االقتصادي، واالجتماعي، والتكنولوجي والتمتع  وا 

تحقيق حياة صحية  ضمانل جابيةناإلوحماية الحقوق  جابيةنواإلحة الجنسية صى المؤتمر بتعزيز وحماية الصأو بحياة الئقة. كما 
 15سليمة. 

ها المساهمة في أنالتي من شعدد من السياسات واإلجراءات  العربي هناك انسناألورفاهيه  المساواةللقضاء على الفقر، وتحقيق و 
 ذلك وتشمل االتي:تحقيق 
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 2013يونيو/حزيران  26-24المؤتمر اإلقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية، جمهورية مصر العربية،  



 

 خطط، وبرامج التنمية بما فيها المرأة، والشباب، والفئات المهمشة،  إعدادمشاركة كافة فئات الشعب في اتخاذ القرار، وفي  ضمان
البعد البيئي، واالجتماعي، واالقتصادي، في صياغة  ة:لتنمية المستداما أبعادتؤكد على ضرورة دمج  أنوالتي يجب 

تكون متسقة مع الرؤية واالستراتيجية الشاملة للدولة والتي تأخذ في  أناالستراتيجيات، والخطط، والبرامج القطاعية والتي يجب 
 لكل دولة.  المحلي المستوىاالعتبار 

  االجتماعي فيما بين الدول العربية. ضمانونظم ال المتكاملةظمة الحماية االجتماعية أنتوفير 

 توفير الخدمات األساسية من تعليم، وصحة، وفرص عمل، ومسكن، ووسائل النقل التي تتناسب مع دخول مختلف فئات  ضمان
، المساواةيتم صياغة خطط التنمية المستدامة في إطار من المشاركة المجتمعية وتحت مظلة اجتماعية تضمن  أنالشعب، على 

 لة في توزيع الثروة، وتكافؤ الفرص. والعدا

 شاء وتأسيس جمعيات المجتمع المدني أنالمجتمع المدني بصورة فعالة في كافة المجاالت التنموية وتذليل العقبات نحو  إشراك
 صة الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية المستدامة، والتنمية المجتمعية والبيئية.خا

  مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووضع رؤية عربية بناء على األولويات العربية للتنمية تطوير السياسات اإلقليمية في
المستدامة بما في ذلك القضاء التام على مظاهر التميز واألقصاء التي يعاني منها بعض األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل 

بما في ذلك الصحة، والتعليم، والتمكين االجتماعي التشريعات والقوانين الخاصة لضمانا لحقوق المتكاملة لكافة فئات الشعب 
 16واالقتصادي، والتدريب بما في ذلك النساء ذوات اإلعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع.

 
 أهدافوثيقة " منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار  إعدادوالطفولة ب األسرةالمرأة و  إدارة، فلقد قامت األسرةوفيما يتعلق ب

التنمية المستدامة طبقا  أجندةعلى  األسرةل وثيقة على المستوى اإلقليمي والدولي تضع قضايا تمكين أو " ك2030التنمية المستدامة 
 األسرةولقد ُعرضت هذه الوثيقة على لجنة  .2030التنمية المستدامة  ألجندةالسبعة عشر  المحاورلمؤشرات قياس محددة ضمن 

الفنية  األمانةتقوم  أنالعربية ب األسرةصت الدورة السابعة للجنة أو بشرم الشيخ وقد  206فبراير/شاط  29العربية والتي ُعقدت بتاريخ 
مالحظاتهم عليه والتي تم بناء عليه  ألبداء األعضاءبتعميم الوثيقة على الدول  -والطفولة  األسرةو إدارة المرأة  –العربية  األسرةللجنة 

 أهدافوافاة الدول األعضاء بالصيغة النهائية للوثيقة.  وتم اعتماد وثيقة منهاج العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ م
( لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب والتي 36الدورة العادية ) أعمال( خالل 833بموجب القرار ) 2030التنمية المستدامة 

 17بالقاهرة. 2016ل و األ كانون/ديسمبر 15ُعقدت يوم 
 
  العربية في ظل التغيرات المعاصرة" والمنعقد في  األسرةصى المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "احتياجات وحماية أو ولقد

 في التنمية المستدامة من خالل:  األسرةبتعزيز دور  ، بشرم الشيخ2016فبراير/شباط 
o  لجعلها أكثر اتساقا  مع المعاهدات واالتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدول األعضاء بشكل  والقوانينمراجعة التشريعات

 يحترم القيم العربية.

o  في التنمية المستدامة. األسرةزيادة مستوى الوعي بدور 
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 30-29"، التي عقدت في تونس في يومي 2030األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار خطة التنمية المستدامة توصيات الندوة العربية حول "حقوق   

 2016نوفمبر/تشرين الثاني 
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o األسرةسياسات اجتماعية حول  إعداد. 

o .دعم تفعيل الشراكة بين مختلف القطاعات 

o  الرصد والمتابعة والتقييم. آلياتتعزيز 

o  والطفولة في األسرةو العربية في دعم المرأة  األسرةإقليمية للتنسيق والدعم الفني وتفعيل الدور التنسيقي للجنة  آلياتدعم ،
 .األسرةالوطنية والمنظمات الدولية، واإلقليمية، والوطنية المعنية ب اآللياتمع  بالتعاونجامعة الدول العربية 

o فير الغذاء لألسر.تو  ضمان 

o .تنمية القدرات والموارد االقتصادية والبشرية لألسرة في مختلف المجاالت 

o .دعم األسر المزارعة بالمعلومات والمعدات وفي الحصول على األراضي 

o  زراعية وتقديم القروض والمنح لتمكين األسر في تنفيذ المشاريع. تعاونياتشاء أنتيسير 

o  ليشمل التثقيف والتوعية في مجال الصحة. اإلعمارماط العيش الصحية وبالرفاهية في جميع أندعم 

o التعليم الجيد والعادل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع. ضمان 

o  للمساهمة الفعالة لها في التنمية المستدامة. بين الجنسين وتمكين المرأة وتوفير البيئة التمكينية المساواةتحقيق 

o توفير المياه، والصرف الصحي، والطاقة بأسعار ميسرة. ضمان 

o  تتيح لألسرة تنفيذ مشاريع منتجة. لياتوفير البنية التحتية الالزمة 

o توفير التدريب الالزم في مجال المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة 

o  الصمود وتحفيز التصنيع المستدام وتشجيع االبتكار.بناء بنية تحتية قادرة على 

o .دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في كافة المجاالت والتي تدعم التنمية المستدامة 

o  نو ماط استهالك أنعلى اتباع  األسرةتشجيع  مستدامة. تاجا 

o  18تدامة.للمشاريع المبتكرة والتي تساهم في عملية التنمية المس الماليةدعم سياسات 
 

، قدمت إدارة المرأة 2030التنمية المستدامة  ألجندةضاع األجيال القادمة وفقا  أو همية النهوض باما بالنسبة للرعاية بالطفولة وأل
الدورة العشرين  أعمالخالل  2015التنمية المستدامة للطفل في المنطقة العربية لما بعد  أجندة أنوالطفولة بندا  خاصا  بش األسرةو 

وذلك بهدف بلورة موقف عربي  2014نوفمبر  12ال  10العامة خالل الفترة من  األمانةبمقر  انعقدتللجنة الطفولة العربية التي 
والتحديات  اإلخفاقاتلويات التنمية الواجب توفيرها للطفل في الدول العربية وبحث أو تتضمن  2015التنمية للطفل لما بعد  أجندةتجاه 

 لفية.التنموية لأل هدافالتي واجهت المنطقة العربية عند تحقيق األ
 

"استراتيجية عربية شاملة للنهوض  إعدادطفولة العربية من اللجنة االستشارية العربية لحقوق الطفل الوقد طلبت الدورة العشرين للجنة 
مع كافة المنظمات العربية  بالتعاونتها كل خمس سنوات، يتم وضع إطار زمني لمراجع أنضاع الطفولة في المنطقة على أو ب

عقدت في ناواإلقليمية المعنية. وبعد اعتماد هذه التوصية خالل الدورة الرابعة والثالثين لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب التي 
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 ، شرم الشيخ2016المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "احتياجات وحماية األسرة العربية في ظل التغيرات المعاصرة" فبراير/شباط   



 

التنمية لالستثمار في الطفولة في الوطن العربي  أجندةمسودة اإلطار العام لـ " إعدادقامت اإلدارة ب 2014ديسمبر  22شرم الشيخ في 
حقوق  ضمانلوية من بينها حماية األطفال في مناطق النزاعات المسلحة و و " والتي تضمنت عدد من القضايا ذات األ2015لما بعد 

طفال من كافة اشكال األطفال في حاالت الطوارئ، ووضع األطفال الالجئين، والنازحين والعالقين بدول الجوار، وكذلك حماية األ
 19العنف واالستغالل الجنسي وسوء المعاملة.

 
 والصحة السكان 1-2

٪ سنويا. ويبلغ 1،5٪ سنويا  مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 2،4بلغ  السكانيتشهد المنطقة العربية زيادة مطردة في النمو 
عبئا  على الموارد الطبيعية والقدرة  السكانيويشكل هذا النمو  2015.20مليون نسمة عام  424الدول العربية  سكانعدد  أجمالي

االستيعابية للبيئة، والنظم االيكولوجية، وزيادة الطلب على المياه، والطاقة، والغذاء، وعلى الخدمات بصفة عامة بما فيها الخدمات 
 الصحية.

الذي هو  األنسانتبر عنصرا  أساسيا  لتحقيق رفاهية توفير الخدمات الصحية لمختلف طبقات شعوب المنطقة العربية يع أنوحيث 
 توفير الرعاية الصحية الالزمة من خالل االتي: ضمانالهدف األساسي للتنمية المستدامة فعلى الدول العربية العمل على 

  الشعب. توفير الرعاية الصحية لكافة فئاتالدول العربية ل بميزانياترصد التمويل الالزم 

  الدراسات واألبحاث الالزمة لتحديد األسباب الجذرية لألمراض المزمنة بالمنطقة العربية والتي قد يرجع السبب فيها القيام بعمل
عدادالغير مستدامين والتي ينتج عنها تلوث الهواء، والمياه، والغذاء، و  واالنتاجماط االستهالك أنسوء إدارة الموارد الطبيعية، و   ا 
 ة تلك االسباب.همواجالخطط والسياسات والبرامج ل

 الهواء النظيف، والغذاء اآلمن لكافة  توفير ضمانتوفير المياه النظيفة ومنع مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية، و  ضمان
 فئات الشعب من خالل منع والحد من الملوثات واستخدامات األسمدة والمبيدات الضارة بالصحة والبيئة.

  األمراضدعم نظم الرعاية الصحية من خالل توفير تغطية عادلة لتشمل كافة فئات الشعب مع تقديم خدمات الوقاية من ،
  وعالجها بأسعار ميسرة.

 الشعب بما فيها الفئات المهمشة، وذوي  زمة لكافة فئاتتوفير التمويل الالزم من خالل موازنة الدول لتوفير العناية الصحية الال
 ات الخاصة والمرأة.االحتياج

  21.ورعاية الطفل األسرةصياغة السياسات لتحسين خدمات الرعاية الصحية شاملة برامج التوعية لتنظيم 

  بما في ذلك االستراتيجية العربية  أنوتطبيق االستراتيجيات العربية في هذا الش األمراضمكافحة  يالتكثيف الجهود الرامية
 2020.22-2014لإليدز 

  المقترحة. لإلجراءاتتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير الموارد البشرية الصحية المؤهلة والمدربة 
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 201Eجامعة الدول العربية، إدارة المرأة واألسرة والطفولة،   
20

 2016البنك الدولي،   

 
21
بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  2015الوطن العربي لما بعد تم اعتماد اجندة التنمية للنهوض بأوضاع الطفولة في   

 في دورته االستثنائية الثالثة
22

 2014تم اعتمدها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب عام    



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 التعليم  1-3 

الذي يتطلب  األمريعتبر االستثمار في رأس المال البشري لرفع مستوى القدرات المحلية عنصرا  أساسيا  لدعم مسار التنمية المستدامة، 
أجيال تستطيع مواكبة المتطلبات  إعدادتأهيل الُمعلم بما ُيمّكنه من  بإعادةالنهوض بمستوى التعليم في المنطقة العربية بداية 

ألحداث تنمية متكاملة ومستدامة في  أساسياويعد التعليم محورا  . لويات الدول العربية، وتحديات التنمية المستدامةأو المعاصرة، و 
 المنطقة العربية. 

التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع فلقد عملت  ضمانولتحقيق الهدف الرابع والخاص ب
المتحدة وكافة الجهات المعنية بالتعليم على اعتماد جدول  األممووكاالت  ونسكواليمع  ناو بالتعالعامة لجامعة الدول العربية  ةاناألم

. وفي هذا اإلطار عقد المؤتمر اإلقليمي للتربية للمنطقة العربية 2030عام  يال 2015عالمي واحد للتعليم للفترة من عام  أعمال
العامة لجامعة الدول العربية، وتم وضع واعتماد تصور حول  ةاناألمبشرم الشيخ، تحت رعاية  2015يناير  29-27خالل الفترة 

 (.2030 -2015ة للمنطقة العربية )لويات والسياسات التعليميو ، شاملة األ2015العربية للتعليم لما بعد  ألجندةا

من خالل  األميةوالعمل على محو 23 بذل مجهودات من اجل تطوير التعليم طبقا لخطة تطوير التعليم لياولقد دأبت الدول العربية 
عن مجلس ( الصادر 636(، وذلك استنادا  للقرار رقم )2025 – 2015وتعليم الكبار ) األميةالعمل على تنفيذ العقد العربي لمحو 

 أنمن جامعة الدول العربية ب اانإيمشرم الشيخ(، وتحسين أداء الُمعلم  -29/3/2015) 26جامعة الدول العربية )على مستوى القمة( 
 24الُمعلم هو عنصر أساسي من عناصر التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع .
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بالكويت على  2009ي عام ، كما نص قرار القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية ف2008اقرت خطة تطوير التعليم في قمة دمشق/مارس   
 " 2019 – 2009"تنفيذ الدول العربية لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي خالل الفترة من 

24
 لحياة للجميع"إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي، جامعة الدول العربية، "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى ا  

 حول هدف ضمان حياة صحية تشير اوضاع المنطقة العربية للمالمح التالية

  تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية الداعية لخفض معدالت الوفيات بمقدار الثلثين، وذلك على الرغم من تلم على رغم الجهود الواضحة
والدة حية، وهي أفضل من  1 000حالة وفاة لكل  35.6الوفيات في المنطقة العربية  نسبة% ( حيث كانت 54.3التقدم المحرز )

المناطق تحت اإلقليمية ، مع إحراز تقدم أكبر في االنخفاض في  بلدان مجلس المتوسط العالمي للوفيات. وساد التجاه االيجابي كافة 
 %(46.1%(، وفي أقل البلدان نموا  )59.6%(، والمغرب العربي )64.7%(، يليها المشرق العربي )68.2التعاون الخليجي )

 معدل انتشار وسائل تنظيم الحمل كقيمة  حقق األهداف اإلنمائية لأللفية لوصول الجميع إلى وسائل تنظيم الحمل. حيث  ظلتلم ت
%( تقل كثيرا عن المتوسط العالمي. وكانت معدالت تنظيم الحمل  بالبلدان االقل نموا  باالتجاه األكثر مالءمة، مع زيادة في 46.7)

دول مجلس التعاون  % على التوالي، وفي 25.8% و 25.9استخدام وسائل منع الحمل، يليها المغرب العربي والمشرق العربي بزيادة 
 %.20.6الخليجي شهدت انخفاضا  بنسبة  

  أعلى من المتوسط العالمي. وكان االتجاه اإلقليمي للتحسن متوسط، 85.8التحصين ضد أمراض الطفولة المعدية في المنطقة كان ،%
% و 16الخليجي بزيادة  %. حيث أظهرت اتجاهات مواتية معتدلة في بلدان المغرب العربي ودول مجلس التعاون10.4بزيادة 
%، بينما المشرق العربي فلم تظهر 34.8% على التوالي. وأظهرت مستويات بأقل البلدان نموا  أكبر في مجال التحصين، بزيادة 12.4

 له أي تغير في االتجاه

 ( وهي نسبة  أسوأ بكثير من المتوسط العالمي11.3قدرت نسب السمنة بين األطفال في المنطقة العربية )%  عموما ال تحمل دول
%(، وكانت النسب بشكل ملفت لالنتباه في بلدان 34.4المغرب العربي اتجاها واضحا، في حين كانت هناك زيادة في المشرق العربي )

 %( عبر نفس الفترة.39.8%(. ولكن في البلدان االقل نموا  أظهر اتجاها مناسب بانخفاض  )112.9مجلس التعاون الخليجي )

2015سكوا التقرير العربي للتنمية المستدامة  لمصدر: االا  
 



 

وشهدت المنطقة العربية اعتماد سياسات لتحسين مستوى التعليم حيث حققت دول الخليج خاصة تقدما  في منظومة التعليم تمثلت في 
 15في سن  انالسكبين  األميةخفض كذلك معدل أنتسجيل أعلى مستويات اللتحاق الفتيات بالمدارس على كافة مستويات التعليم كما 

فاق الحكومي على ناأل أن ليافي المنطقة العربية هو األعلى بين مناطق العالم.  ويجدر اإلشارة  األميةفما فوق. ولكن مازال معدل 
عدم االقتصار على تحليل  ويجب 25 .العربية األقل نموا   انالبلد٪ في 31 ليا٪ في حين وصلت النسبة 17،6التعليم قد تراجع بنسبة 

النسب اإلحصائية لاللتحاق والقيد بل ضرورة متابعة مستويات الجودة من خالل إدماج تحليل مخرجات النظم التعليمية العربية على 
 . ضوء نتائج التقييمات الدولية

 :ةاليالت اإلجراءاتمستوى تعليم جيد فعلى الدول العربية العمل على اتخاذ  ضمانول

  26.تنفيذ خطة تطوير التعليم في العالم العربيدعم 

  التدريس بحيث يتم دمج البعد البيئي، واالجتماعي، والتنموي في المناهج التعليمية بما  باليوأسمراجعة وصياغة مناهج التعليم
 البيئية ومخاطر الكوارث والتعامل معها مع التأكيد على ضرورة األخطاروالتقنيات الالزمة لتفادي والحد من  اآللياتفي ذلك 
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26
 2008في قمة الجامعة العربية التي انعقدت في دمشق عام اعتمدت   

 حول هدف التعليم الجيد  تشير اوضاع المنطقة العربية للمالمح التالية

 لم تحقق المنطقة العربية األهداف اإلنمائية لأللفية في حق الجميع بااللتحاق بالتعليم االبتدائي، على الرغم من أن القيمة اإلقليمية 
%(، كما حققت البلدان 15%( أفضل من المتوسط العالمي. حيث اظهرت المنطقة العربية اتجاها إيجابية )بزيادة 91.4مثلت )

%(. و لم يظهر 25.4%( وبلدان مجلس التعاون الخليجي )زيادة 31.2%(، والمغرب العربي )زيادة 53.1االقل نموا  )زيادة 
 المشرق العربي أي تغيير ملموس. 

  المنطقة العربية لم تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية من في التعليم االساسي كحق، وعلى الرغم من رغم الجهود التي بذلت اال ان
%( أعلى من المتوسط العالمي. اال ان المنطقة العربية أظهرت اتجاها إيجابيا معتدال  بزيادة 94.5أن ما تحقق باإلقليم )

المشرق العربي، وال يوجد اتجاه واضحا كما لم تكن البيانات %(. في 42.8%، ال سيما في منطقة المغرب العربي، و )14.7
 متاحة لتحديد اتجاه التغير في أقل البلدان نموا  أو في دول مجلس التعاون الخليجي. 

 ي المنطقة العربية لم تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية لمحو األمية للكبار في القراءة والكتابة ، وعلى الرغم من االتجاه اإليجاب
% وهو أقل من المتوسط العالمي. وكان 78.1%(. ورغم االتجاه االيجابي اال ان اإلقليم حقق 41.4الواضح الذي مثل )

% 54% للمشرق العربي، و 34.5% لدول مجلس التعاون الخليجي، 31.3االتجاهات مواتية عبر المناطق تحت اإلقليمية )
 يث كانت البيانات غير كافية. للمغرب العربي(، باستثناء أقل البلدان نموا ، ح

  "أقل في التعليم من المتوسط العالمي  و اتجاه التناقص األكثر وضوحا  في أقل البلدان نموا  17.6تنفق "الحكومات العربية %
%(. ال يوجد اتجاه واضح للمشرق العربي و 27.2%(، تليها بلدان مجلس التعاون الخليجي )انخفاض 31)انخفاض نسبة 

 لعربي.للمغرب ا

 ( أفضل من المتوسط العالمي ، وهناك تحسن في االتجاه اإلقليمي بوجه 20.5نسبة التالميذ إلى المعلمين في المنطقة العربية )
%، 21.4%(. جميع المناطق تحت اإلقليمية أظهرت اتجاهات مواتية معتدلة لتقلص الفجوة  )أقل البلدان نموا  23عام )بنسبة 

%(، باستثناء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم التحسين كبير 19.2لمغرب العربي % وا21.1المشرق العربي 
(32.6.)% 

2015  التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر:   
 

 
 



 

 التركيز على اتباع منهجية في التعليم تعتمد في األساس على االبتكار، والتفكير، والبحث، وليس على التلقين والحفظ.        

 وتشمل عملية النهوض بالتعليم . تضمين أسس التنمية المستدامة في المناهج التعليمية بما في ذلك السياسات والتشريعات
عدادوالتدريب المهني والفني و   .الكوادر الفنية في مختلف التخصصات والتقنيات الخاصة بالتنمية المستدامة ا 

 وفي إطار نظام مؤسسي كفؤ وعادل ومتاحة للجميع دون تميز بين الرجل والمرأة عاليةتعليمية بجودة  توفير منظومة. 

  الكفاءات الالزمة لدعم مسار التنمية على تنمية القدرات الوطنية لتوفير  وتحفيزهدعم قدرات القطاع الخاص والمجتمع المدني
 .المستدامة

 الوطنية في كافة المجاالت  لالحتياجاتعملية تقييم وتحديد  ليابرامج تدريبية لدعم القدرات الوطنية واإلقليمية مستندا   إعداد
والتخصصات بما في ذلك تخصيص برامج تدريبية لدعم قدرات المعلمين بصفة مستمرة في الممارسات التعليمية الداعمة للتنمية 

جراءات تنفيذها داخل الصفوف  وتعزيز القيم المدنية في التعليم.  المستدامة وا 

  مبدأ تكافؤ الفرص في االلتحاق،  أساستهميش على  أوتفرقة  أوتأمين حق التعليم للجميع دون تمييز  ضمانالعمل على
والمعاملة، والنجاح، والمتابعة، وتعزيز جودة التعليم على جميع المستويات ولجميع عناصره وربط تطوير التعليم باحتياجات 

 .2008قرت في دمشق في مارس ة تطوير التعليم التي أا ورد بخطالتنمية الشاملة، والمتكاملة، والمستدامة كم

 بين الجنسين المساواةو العدالة االجتماعية  1-4

 حقوق والواجبات بين مختلف فئاتتعتبر العدالة االجتماعية والتي تتمثل في العدالة في توزيع الثروة والدخل القومي والعدالة في ال
الشعب بما في ذلك الفئات الفقيرة، والمهمشة، والشباب، والمرأة، وذوي االحتياجات الخاصة من الدعائم الرئيسية للتنمية المستدامة. 

ه تعزيز المشاركة أنالشعب والذي من ش نة، والمسئولية من قبل كافة فئات، والمواطتماءنااله بث روح أنتحقيق ذلك من ش أنو 
وتكافؤ  المساواةوالفعالة في تنفيذ وتفعيل استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة. ويتطلب ذلك التأكيد على تعميم مبدأ  اإليجابية

دماجالشعب وبين الرجل والمرأة، والفئات المهمشة،  الفرص بين مختلف فئات عملية الشعب في عملية اتخاذ القرار وفي  كافة فئات وا 
واعها لتشمل السكن الالئق، ومواصالت، وخدمات اجتماعية أنخالل توفير فرص العمل، والخدمات بكافة  التنمية والذي يتحقق من

 من تعليم، وصحة، وثقافة.

القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل  إعالن 2015( في سبتمبر 144ولقد اعتمد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته الـ )
، لتنفذ 2030تنمية المرأة في المنطقة العربية  أجندة" ك2015النهوض بالمرأة في المنطقة العربية لما بعد  أجندة" التنفيذيةاالستراتيجية 

بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على المستوى اإلقليمي. وتعتبر خطة العمل واضحة  المساواةالهدف الخامس المعني بتحقيق 
ضاعها على كافة المستويات السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية مستهدفة القضاء على العنف أو لنهوض بالمعالم لتمكين المرأة وا

الجهات المسؤولة عن التنفيذ. ت والمخاطر، والفئات المستهدفة، و النزاعات المسلحة كمحور خاص، محدد الفرضيا أثناءضد المرأة 
كة السياسية للمرأة العربية، والتمكين االقتصادي للمرأة العربية، والتحوالت هي: المشار  محاور أربعةولقد ركزت خطة العمل على 

 أهداف، والقضاء على العنف ضد الفتيات والنساء. ولقد حددت الخطة مؤشرات لقياس التقدم المحرز لكل هدف من االجتماعية
 27الخطة، والفترة الزمنية لكل محور.
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بين الجنسين وتمكين دور المرأة بما ال يتعارض مع  المساواةيد مؤتمر الدوحة الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتحقيق ولقد أ
 28ظمة والتشريعات الداخلية للدول العربية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجاالت.ناأل

التنموية  هدافمعة الدول العربية اجتماع رفيع المستوى حول األبين الرجل والمرأة عقدت جا المساواةولتفعيل دور المرأة وتحقيق 
الفرص  -2015التنمية لما بعد  أجندةبين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة العربية:  والمساوةلأللفية المعنية بالنساء والفتيات 

 . 2014فبراير/شباط  23بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة في  -والتحديات 

 :29بثق عن هذا المؤتمر االتفاق على االتيأنولقد 

  بين  المساواةالمتحدة فيما يتعلق ب األممكما طرحته  2015لما بعد  مائيةناإلالخطة  أهدافالمرأة وتمكينها ضمن  اةاو مستعزيز
 الجنسين وتمكين المرأة.

  تنفيذ سياسات العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر والتغطية الصحية. ضمانالعمل على 

  المشاركة السياسية للمرأة وعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة. اتآليتطوير ودعم 

  والمجالس الوطنية المعنية بالمرأة لزيادة فاعلية تمكين المرأة داخل المجتمعات العربية. اآللياتدعم صالحيات 

 من اجل دعم مشاركة المرأة على مختلف األصعدة. اتانبيالمعلومات وتوفير قواعد  لاو تد باليأسلعمل على نشر ا 

  ماط اجتماعية أكثر عدالة.أن تاجنإلتطوير الثقافة واألعراف االجتماعية 

 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات 
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 وتمكين النساء والفتيات في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين،
 ( ولكنه أقل من المتوسط العالمي. برغم ان المنطقة شهدت زيادة واضحة 70.0محو أمية الكبار من اإلناث في المنطقة العربية بلغ )%

البلدان %(. والبيانات ألقل 52.8%(، ودول مجلس التعاون الخليجي )83.2%(، والمغرب العربي )52.8%، بلغت في المشرق العربي )67.5
 نموا  غير كافية لتحديد اتجاه. 

 ( أقل من المتوسط العالمي. االتجاه اإلقليمي يشير لزيادة 85.6محو األمية بين البالغين الذكور في المنطقة العربية )%المغرب العربي 25.9 .%
%(. المعطيات غير كافية إلثبات 20.5ي )%( وبلدان مجلس التعاون الخليج23.3%، تليها المشرق العربي )36.7يشير  ألداء أفضل بزيادة 

 وجود اتجاه ألقل البلدان نموا . 
 ( تقل كثيرا عن المتوسط العالمي. بيد أن االتجاه اإلقليمي يشير التجاه ايجابي مع 18.6عمالة اإلناث إلى نسبة السكان في المنطقة العربية )

% زيادة على التوالي(. دول 26.5% و 19.4لعربي سجلت اتجاهات ايجابية )%. في أقل البلدان نموا ، وبلدان المغرب ا20.6زيادة بنسبة 
 %، بينما التغيير في المشرق العربي كانت ضئيلة.55.3مجلس التعاون الخليجي التي تحسن أكبر مع زيادة بنسبة 

 ( تقل قليال  عن المتوسط العالمي ولك67.9عمالة الذكور إلى نسبة السكان في المنطقة العربية )% ن  ال يوجد اتجاه واضح للمنطقة أو المناطق
 تحت اإلقليمية. 

 طقة المنطقة العربية لم تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في القضاء على أوجه التفاوت بين الجنسين في المجال السياسي. قيمة للمن
ي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية وضوح اتجاه للمنطقة %( أقل من المتوسط العالمي. ومع ذلك، يظهر نسبة المقاعد الت13.2العربية )

%؛ 741.2%؛ المغرب العربي 127.6%؛ المشرق العربي، 439.4٪( فضال عن األربع مناطق الفرعية )أقل البلدان نموا ،  429بأسرها )+
  %(.1,883.3ودول مجلس التعاون الخليجي، 
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  الحماية والوقاية والتعويض الناتج عن العنف على أساس النوع االجتماعي. اتآليدعم 

 .29اعتماد معايير للمؤشرات العامة مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي  
 :هذا وعلى الدول العربية صياغة سياسات التنمية المستدامة بحيث تتضمن االتي 

  عمل المرأة وتعزيز حقها في العمل ومساهمتها في عملية التنمية المستدامة.دعم 

 التمكين على المستوى االقتصادي والسيطرة على األصول والموارد والحصول على  ليافي وصول المرأة  المساواة ضمان
 المعلومات.

  استراتيجيات التنمية المستدامة. إعدادتعزيز دور ومشاركة المرأة في 

 مرأةلاحتياجات ال من استجابة الموازنات العامة التأكد . 

  تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسة وفي اتخاذ القرار 

 .تعزيز فرص المرأة في مجاالت التدريب المهني وتنمية المهرات وربط ذلك بسوق العمل 

 بين الجنسين الوطنية والقطاعية. المساواةلدعم خطط  الماليةالموارد  ضمان 

 .30توفير الرعاية االجتماعية والخدمات األساسية للمرأة من تعليم وصحة 

 العنف. أشكاللها وألسرتها وحمايتها من كافة  اإلنسانيةوالكرامة  ،مع الرجل المساواةحق المرأة في الحياة على قدم  ضمان 

  عربية.والعدالة االجتماعية في التشريعات وسياسات دول المنطقة ال المساواةتضمين تحقيق 

 .31إيالء اهتمام خاص لحماية النساء والفتيات في الدول التي تقع تحت االحتالل والالجئات من كافة اشكال العنف واالستغالل 

 

 : الموارد الطبيعية2

     (Sustainable Consumption and Production Patterns)المستدامين واإلنتاجماط االستهالك أن 2-1

في  حرازهإالعالمية المتعددة أصحاب المصلحة لتعزيز التقدم الذي تم  في مراكش المبادرة 2003المتحدة في عام  األمملقد أطلقت 
 32«.المستدامين واإلنتاجماط االستهالك أنإطار عمل السنوات العشر للبرامج المتعلقة ب»المستدامين ووضع  واإلنتاجمجال االستهالك 

  33«.المستدامين واإلنتاجاالستراتيجية العربية اإلقليمية لالستهالك »  أنكما قامت جامعة الدول العربية بإطالق مبادرة في هذا الش

رشيدة للموارد الطبيعية من  الهدر واالستخدامات الغير لياواالستهالك الغير مستدامين من األسباب التي تؤدي  تاجناإلماط أن أن
الغير مستدامين زيادة في حجم  واالنتاجماط االستهالك أناألخرى. وينتج عن  تاجناإلوطاقة، ومياه، وثروات طبيعية، ومدخالت 

 االحتباس الحراري المسبب الرئيسي في تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر مما يتسبب في غرق العديد من المناطق بعاثاتان
غازات االحتباس  بعاثاتانواالستهالك لخفض  تاجناإلماط أنه من الضروري تغير أنالساحلية والمنخفضة بالوطن العربي. ولذلك ف
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السوق، والتمويل، ونشر الوعي بين مختلف فئات  اتآليو الحراري وبما يدعم مسار التنمية المستدامة وذلك من خالل التشريعات، 
 . ها الحقا في هذا اإلطارلياإلشارة والمنهجيات التي تساهم في تحقيق ذلك والتي سيتم ا اتاآلليالشعب. وهناك عدد من 

نو ماط استهالك أن ليالدعم التحول  ةاليالت اإلجراءاتاتخاذ  يالاالسترشادي  يوجه اإلطار  أهدافمستدامين بما يدعم تحقيق  تاجا 
 التنمية المستدامة:

 واالنتاجاالستراتيجية اإلقليمية العربية لالستهالك »المستدامين تنفيذا  لـ  واالنتاجاستراتيجيات وطنية لالستهالك  إعداد 
 التنمية المستدامة. أهدافوبما يدعم تحقيق « المستدامين

 اتاناإلع(، الرسوم، عمالالضرائب )العقارية، القيمة المضافة، التجارية، االستهالكية، األالسوق لتشمل  اتآليحزمة من  إعداد ،
، والعالمات البيئية، والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية  Tradable Permits لاو للتد، والرخص القابلة اليالموالدعم 

Payment for Ecosystem Services  طالق مبادرة لتجارة الكربونالي اهذا باإلضافة Carbon Trading  التي تشجع
 كافة القطاعات. ماط استهالك أكثر استدامة فيأن لياالتحول 

 ماط استهالك أكثر استدامة في كافة القطاعات.أن لياحزمة من التشريعات التي تشجع التحول  إعداد 

 المستدامين. واالنتاجوتنفيذ سياسات معنية باالستهالك  عداددعم القدرات الوطنية واإلقليمية على كافة المستويات إل 

  المستدامين على كافة األصعدة. واالنتاجماط االستهالك أننشر الوعي للفوائد التي تعود نتيجة اتباع 

  المستدامين.  واالنتاجالعربية في مجال االستهالك  انالبلدبين  ناو التعدعم 
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باربيير( بنشر  وأدواردديا، و أنلقد ظهر مفهوم االقتصاد األخضر في التسعينيات حيث قام ثالثة اقتصاديين دوليين )ديفيد بيرس، مارك
. ولكن لم يلقى هذا المفهوم قبوال  كبيرا  من 1989في عام  ”Bluerprint for a Green Economy“  الُمسمى كتابا  تحت هذا 
المتحدة للبيئة بإعادة إطالق المفهوم مرة  األممالعالمية قام برنامج  الماليةاالزمة  دالعانعند  2008ذاك.  وفي عام نآالمجتمع الدولي 

ه اقتصاد يتخذ االستثمار في البيئـة مدخال  أنالتي تواجه العالم. ويرتكز مفهوم االقتصاد األخضر على  الماليةأخرى كمخرج لالزمة 
على حق األجيال  والتأكيدا استدامتها وعدم استنزافه ضمانللتنمية المستدامة من خالل تعظيم االستفادة من الموارد الطبيعية مع 

تحسين » المتحدة للبيئة فاالقتصاد األخضر هو ما ينتج عنه  األمموطبقا  لتعريف برنامج . القادمة في استخدامها واالستفادة منها
 34«.االجتماعية، في الوقت الذي يقلل بصورة ملحوظة المخاطر البيئية وندرة الموارد االيكولوجية المساواةو  انسناألرفاهية 

المستقبل الذي نصبوا »قة الختامية والوثي 2012والذي عقد في عام  جانيروولقد احتل هذا المفهوم أهمية خاصة في مؤتمر ريو  
ُاطر  أن لياويجدر اإلشارة هنا  35التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.ة هامة لتحقيق ليآوالذي افرد االقتصاد األخضر ك« اليه

 لويات كل دولة وظروفها االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية. أو متروك للدول التي تتبناه بما يتفق مع  األخضروتطبيقات االقتصاد 

وفي المنطقة العربية  36دولة تنتمي لعالم الدول النامية. 48دولة حول العالم  استراتيجيات لالقتصاد األخضر  65ولقد تبنت اكثر من 
العربية في التحول  البلداناستراتيجيات لالقتصاد األخضر، كما شرعت عدد من  إعدادبدأت بالفعل عدد من الدول العربية من فلقد 
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لك التطبيقات مشاريع ترشيد لالقتصاد األخضر من خالل تنفيذ مشروعات تعتبر تطبيقات لمفهوم االقتصاد األخضر، وشملت ت
استخدامات الطاقة والمياه، ومشاريع توليد الطاقة الشمسية ومن الرياح، ومشاريع تدوير المخلفات وتوليد الطاقة والسماد من المخلفات، 

 والزراعة العضوية، واألبنية والمدن الخضراء، والصناعات الخضراء. 

     للموارد المائية  االستخدام األمثل و  االنشطة فهوم االقتصاد األزرق وضرورة تفعيله لدعمولقد برز كذلك في السنوات القليلة الماضية م
ونظرا  ألهمية التنمية المستدامة للنظم البحرية البيئية فلقد أطلقت منظمة األغذية والبحيرات لصمان استدامتها.  محيطات والبحاربال

البيئة العالمي في ريو هذه المبادرة بغرض الحفاظ على سالمة المسطحات المائية خالل اعمال مؤتمر  ٢٠١٢لألمم المتحدة في عام 
استغالل لتنمية في زام بالتنمية المستدامة كمنهجية من التلوث والصيد الجائر وارتفاع منسوب المياه الناتج عن التغيرات المناخية وااللت

 موارد المسطحات المائية.

السياسات التي تساهم في التحول التدريجي لالقتصاد  إعدادتشجيع الدول العربية على النظر في  يلاسترشادي اال ويوجه هذا اإلطار
 وتعاونتبادل الخبرات  أنفلويات وظروف كل دولة. وفي هذا اإلطار أو التنمية المستدامة وبما يتفق مع  أهدافاألخضر بما يحقق 

  المنطقة العربية في هذا الصدد.ه دعم مجهودات أنالدول العربية في هذا المجال من ش
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في الدول  السكانيمن ازدياد مطرد في النمو  الحاليةلويات المنطقة العربية خاصة في ظل الظروف أو المائي من  األمنيعتبر تحقيق 
شطة نولدعم قطاع الزراعة واأل للسكان، وزيادة الطلب على المياه لسد االحتياجات المتزايدة عمرانيالعربية وما يتبع ذلك من نمو 

تأثيرات تغير المناخ على المياه في المنطقة العربية. وتصل معدالت توفر المياه للفرد في اثني  يالاالقتصادية األخرى. هذا باإلضافة 
العربية  األماراتية، تونس، ، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودعمانعشر بلد عربي )الجزائر، البحرين، الكويت، األردن، ليبيا، 

دون الحد األدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وفي المتوسط فيصل متوسط المياه المتاحة للفرد في  ليا( واليمنالمتحدة، 
سنويا  وهو دون مستوى الفقر  3م 7،240 ليامقارنة بـ المتوسط العالمي الذي يصل  3م 2011في عام  743،5لياالمنطقة العربية 
 3.37م1000المائي المقدر بـ 

والمستقبلية.  الحالية لألجيالتوفيرها  ضمانتوفير المياه اآلمنة والصالحة للشرب من الحقوق األساسية التي تعمل الدول العربية  أن
الالزمة للترشيد في استخدامات المياه والعمل على منع تلوث مصادر المياه المختلفة  اإلجراءاتالمنطقة اتخاذ  بلدانوتشمل مجهودات 
لقاء المخلفات الزراعية، والصناعية، والبلدية في المجاري المائية لتفادي اثاره السلبية كذلك على إالجوفية من جراء  أوسواء السطحية 

 العربية.  البلدانالريف والحضر في معظم  سكانالتي يعتمد عليها غالبية الثروة السمكية، والمنتجات الزراعية والمياه الجوفية 
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توافرها لدعم مسار التنمية المستدامة فعلى  ضمانفي المياه مع الزيادة المتوقعة للطلب على المياه و  الحاليةولمواجهة الفجوة 
  :ةاليالت اإلجراءاتالدول العربية اتخاذ 

  38«.استراتيجية األمن المائي في المنطقة العربية»تنفيذ  ليادعم الجهود الرامية 

  ات العميقة، أنتنمية الموارد المائية بداية من مناطق المنبع/ المصدر، والتخطيط المستدام الستغالل المياه الجوفية الضحلة والخز
عادة استخدام  اتانخز والتوسع فى مشروعات استكشاف  مياه جوفية جديدة، وكذلك تطوير نظم حصاد مياه األمطار والسيول، وا 

 شاء محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.أنمياه الصرف الزراعى والصحي المعالجة، والتوسع فى 

 ي التكنولوجيات الحديثة ذات توجيه االستثمارات نحو تحلية مياه البحر باستخدامات الطاقة المتجددة وتوجيه االستثمارات ف
 الجدوى االقتصادية. 

  وضع استراتيجيات وطنية لتشمل السياسات والتدابير الالزمة للترشيد في استهالك المياه وزيادة نسب استخدامات المياه المتجددة
خدام المياه بعد تدويرها في القطاعات المختلفة وتحديد االحتياجات من المياه ونوعياتها ومصادرها لكل قطاع وسبل إعادة است

 والتخلص اآلمن للمياه العادمة الغير صالح إلعادة استخدامها مرة أخرى.

  39«.المستدامين واالنتاجاالستراتيجية اإلقليمية العربية لالستهالك » تنفيذ السياسات المائية المعنية بـ 

 ومياه صارمة علي المصادر الملوثة للمجاري المائية تطوير النظام التشريعي المائي وتفعيل التشريعات وتطبيق المخالفات ال
 وتطبيق مبدأ الملوث يدفع. اآلبار

 المياه الجوفية ومدى استدامتها مع التأكيد على ضرورة استخدام المياه  اتانوخز خرائط وطنية لمصادر المياه المختلفة  إعداد
 الحاليةاآلبار الغير متجددة كمخزون استراتيجي للشرب، خاصة في ظل الظروف  بمياهالجوفية بطريقة مستدامة مع االحتفاظ 

 والمستقبلية من توقعات ندرة المياه نتيجة للتغيرات المناخية والطلب المتزايد عليها.

 .مكافحة تلوث الموارد المائية من خالل مضاعفة الجهود لترشيد استخدام األسمدة والمبيدات الكيمائية 
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39
 2010ء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة في تشرين الثاني/نوفمبر اعتمدها مجلس الوزرا  

 ضمان توافر اإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع
  نموا  استطاعت المنطقة العربية الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في وصول نصف السكان لمصدر محسن للمياه. إال أقل البلدان

 أظهرت انخفاضا طفيفا.

  كما ان المنطقة العربية استطاعت الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية  بالوصول الي نصف السكان المحرومين من إمكانية الوصول إلى
 21.9ربي )+%(، كما كان ايجابي في دول المشرق الع19.4مرافق الصرف الصحي المحسنة. االتجاه اإلقليمي العام كان ايجابي بنسبة )

%. ولم تظهر أي تغييرات ملموسة في دول 35.7٪(. وكان التقدم أكثر وضوحا  في أقل البلدان نموا ، بزيادة  21.6٪( والمغرب العربي )+
 مجلس التعاون الخليجي ، بعد أن كان أعلى معدل في التسعينات.

 لقلق، مع اتجاه االرتفاع المتزايد منذ التسعينات. االتجاه اإلقليمي تمثل معدالت السحب السنوي من المياه بالمنطقة العربية وضعا مثيرا ل
%. واما المشرق العربي والمغرب العربي فلم يظهرا أي تغيير 74.6%. وكان وفي مجلس التعاون الخليجي، زيادة 12.6يمثل زيادة 

 ملموس، وأقل البلدان نموا  لم تدرج في التحليل بسبب االفتقار إلى البيانات.

 طاعت المنطقة العربية الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في رفع العدد لنصف السكان القادرين للوصول لمصدر محسن لمياه است
 في المناطق الحضرية. 

 ه في المنطقة العربية الوفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في خفض نصف السكان غير القادرين الحصول على مصدر محسن لميا
 المناطق الريفية.

2015  التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر:   
 



 

 ارسات والسياسات لإلدارة المتكاملة للموارد المائية على المستوى الوطني.تنفيذ المم 

 ون الدولي واالتفاقات القائمة لتعظيم ناهار والمياه الجوفية وفقا للقنحواض األاملة للموارد المائية المشتركة ألتشجيع اإلدارة المتك
 االستفادة من مصادر المياه المشتركة.

  تدريجيا على استخدامات المياه من قبل القطاعات المختلفة، مع التأكيد على عدم تأثر ذوي الدخول العمل على رفع الدعم
 المحدودة والطبقات الفقيرة والمهمشة من جراء ذلك.

  عادة استخدامها في األ شطة االقتصادية المختلفة بما في ذلك تدوير مياه الصرف نتوجيه االستثمارات نحو تدوير المياه وا 
عادة استخدامها لري المساحات الخضراء، والغابات الشجرية، ولزراعة المحاصيل الزراعية طبقا لمعاير صحية يتم الصحي  وا 

 تحديدها وتضمينها ضمن التشريعات الوطنية لكل بلد.

  المياه، لوية خاصة لالستثمار في البحث العلمي والتطوير لتشمل بحوث المياه ونظم الري التي ترشد في استخدامات أو إعطاء
للجفاف، وتقنيات تحلية المياه باستخدامات الطاقة الشمسية لدعم  والمقاومةواستزراع السالالت الزراعية الموفرة الستهالك المياه 

 شطة االقتصادية في حالة ثبوت جدواها االقتصادية.ناأل

 العربية من المياه  للبلدانواردات صياغة سياسات تجارية تأخذ في االعتبار المياه االفتراضية لتستهدف زيادة صافي ال
 االفتراضية.

 .نشر الوعي ألهمية الترشيد في استخدامات المياه في كافة القطاعات 
 

 الطاقة 2-4

ملوِثة بأسعار تتناسب ودخول مختلف فئات الشعب حق من حقوق المواطن التي  يعتبر توفير الطاقة خاصة الطاقة النظيفة الغير
لويات المنطقة العربية ويشمل ذلك أو في مجال الطاقة من  األمنتعمل الدول العربية على توفيرها لكافة فئات الشعب. ويعتبر تحقيق 

يالء أه ضمان مية خاصة لمصادر الطاقة المتجددة ليس فقط توفير مصادر الطاقة الالزمة من خالل تنويع مصادر الطاقة وا 
شطة االقتصادية بصورة دائمة ومستدامة وبما ال يؤثر سلبا  على البيئة من زيادة ن، والبلديات ولكن لدعم كافة األالعمرانيةللمجتمعات 

 معدالت تلوث الهواء، والتربة، والمياه واآلثار السلبية على تغير المناخ وتبعات ذلك.

حفورية والتي غازات االحتباس الحراري والذي ينتج عن استعماالت الطاقة اال انبعاثاتالرئيسية في تغير المناخ هو حجم  من األسباب
والمواصالت، وفي  واإلسكانشطة البلدية نشطة شاملة توليد الكهرباء، وتدوير المياه، وفي األنُتستخدم في العديد من القطاعات واأل

اعة، وصناعة، وسياحة. ولقد بدأت الدول العربية بالفعل في وضع التشريعات الالزمة لتشجيع القطاع شطة االقتصادية من زر ناأل
 السكانيتوفير الطاقة الالزمة لتلبية الطلب المتزايد لمواكبة النمو  ضمانواعها. ولأنالعام والخاص االستثمار في الطاقة المتجددة ب

شطة االقتصادية فلقد دأبت الحكومات العربية على تنويع مصادر الطاقة لتشمل الفحم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. نودعم األ
الستخدامات الطاقة النووية إجراءات وتدابير أكثر صرامة تعمل  أنالستخدام الفحم معايير بيئية وصحية تم اتخاذها ف أنوكما 

عند  أوالتشغيل  أثناءادي حدوث أي كارثة قد تحدث من جراء استخدامات الطاقة النووية سواء اتخاذها لتف ضمانالحكومة على 
للطاقة النووية والمخاطر المرتبطة بها فهناك توجهات في عدد  العاليةه نظرا  للتكلفة أنالتخلص من النفايات. هذا ويجدر اإلشارة اال 

هناك توجه عالمي نحو خفض استخدامات الفحم كمصدر  أنللطاقة، كما  مصدرالطاقة النووية ك ليامن دول العالم لعدم اللجوء 
 للطاقة.



 

 والتي شملت االتي:كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة  ماجليولقد قام المجلس الوزاري العربي للكهرباء بجهود في 

 الطاقة: كفاءةال: أو 

  ل عمل من نوعه على مستوى المنطقة العربية في مجال كفاءة أو وضع اإلطار االسترشادي العربي لترشيد كفاءة الطاقة، وهو
 .حالياالطاقة والذي يجري تحديثه 

  حول كفاءة الطاقة والطاقة  وبياناتإصدار دليل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية كل عامين ويتضمن معلومات
 ة في هذا المجال.ل وثيقة مرجعية عربيأو المتجددة في الدول العربية، ويعتبر 

  مايو من كل عام للتعريف بأهمية كفاءة الطاقة، وبناء شراكات وجسور من  21لليوم العربي لكفاءة الطاقة يوم  احتفاليةتنظيم
 العربية، واستعراض آخر التطورات على المستوى التقني واألكاديمي في مجال كفاءة الطاقة. البلدانبين  التعاون

  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كل عامي بهدف الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة تنظيم المنتدى العربي
 40الطاقة.

 : الطاقة المتجددة:ثانيا

  قام المجلس الوزاري العربي للكهرباء بتوسيع نطاق عمله ليشمل قطاع الطاقة المتجددة واستحداث لجنة خبراء الطاقة المتجددة
 وكفاءة الطاقة.

  والتي تم إقرارها خالل القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في  2030-210االستراتيجية العربية للطاقة المتجددة
والذي تم توسيع نطاق االستراتيجية لتصبح االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة وتكليف فريق العمل  2013الرياض عام 
 الطاقة المتجددة. جانب ليالالستراتيجية بإضافة كفاءة الطاقة  عدادالمعني باإل

  ومراجعة االستراتيجية العربية للطاقة المستدامة تمهيدا  إعداد حالياوتماشيا مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة يجري
يد المالمح المستقبلية لقطاع الطاقة تحد لياوالتي تعتبر الوثيقة الحاكمة والتي تهدف  2017لعرضها على المجلس في ابريل 

 في المنطقة العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

  اإلقليميين والدوليين لتقديم الدعم الفني للدول العربية من خالل اإلطار العربي للطاقة  الشركاءمع  بالتعاونالمجلس  أمانةتقوم
 41محددة. أهداففي هذا المجال من خال وضع  العربيلرصد تقدم الدول  محاور 8المتجددة والذي شمل 
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 201Eإدارة الطاقة، جامعة الدول العربية،   
41
 201Eإدارة الطاقة، جامعة الدول العربية،   

 ضمان إمكانية الحصول على الطاقة المستدامة بأسعار معقولة وموثوق بها

 ( أسوأ بكثير من المتوسط العالمي. شهدت المنطقة ات 0.2حصة استهالك موارد الطاقة المتجددة في المنطقة العربية )٪ جاه إيجابي، كما فعلت
 المشرق العربي والمغرب العربي. القيم كانت ضئيلة للغاية في جميع المناطق تحت اإلقليمية في التسعينات، األمر الذي يفسر هذا االتجاه

 اإليجابي النسبي.

 ( أفضل قليال  من المتوسط  1,843استهالك الطاقة للفرد في المنطقة العربية )لعالمي. االتجاه اإلقليمي غير مناسب كغم من مكافئ النفط
 بدرجة كبيرة ،. اتجاها مماثال  كان واضحا في جميع المناطق تحت اإلقليمية ومنخفض بدرجة كبيرة في أقل البلدان نموا .

 ( أفضل قليال  من المتوسط العالمي .  وعالوة على ذلك، يمكن 86.2إمكانية الحصول على الكهرباء في المنطقة العربية )% رؤية اتجاه ايجابي
 %(.38.8في المنطقة، وكانت أكبر زيادة مسجلة في  أقل البلدان نموا  )

2015  التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر:   
 



 

 في مجال الطاقة بالمنطقة العربية:  المنلتحقيق  التاليةاتخاذ الخطوات والتدابير  لياسترشادي االويوجه اإلطار 

 سترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة اإلطار اال»ات من خالل دعم تنفيذ لترشيد في استهالك الطاقة في كافة القطاعا
 «.الكهربائية وترشيد استهالكها لدى المستخدم النهائي

  والتي أصبحت جزءا  من  42«2030-2010المتجددة  االستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقات »دعم تنفيذ
 43ومن المزمع عرضها علي الدورة القادمة للمجلس. حالياها إعداداالستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي يجري 

 ( واأللواح الفوتو فولتية األلواحتنويع مصادر الطاقة مع نسب متزايدة الستخدامات الطاقة المتجددة شاملة الطاقة الشمسية 
، والطاقة الموَلدة الكهرومائيةالشمسية المركزة( طاقة الرياح، والطاقة الموَلدة من المخلفات العضوية، والطاقة الحرارية، والطاقة 

واالستهالك  تاجنلإللدعم مسار التنمية المستدامة كما ورد في االستراتيجية العربية اإلقليمية  واألمواجمن حركة المياه 
 .المستدامين

  العمل على رفع الدعم تدريجيا على استخدامات الطاقة في كافة القطاعات مع التأكد من عدم تأثر ذوي الدخل المحدود
 والطبقات الفقيرة والمهمشة بذلك.

  وضع استراتيجيات وطنية لتحديد احتياجات الطاقة لمختلف القطاعات ومصادرها وطرق ترشيدها وتشجيع استخدامات الطاقة
 بتلك القطاعات.المتجددة 

  االسترشادية الصادرة عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء خاصة المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة  واألطردعم االستراتيجيات
 المتجددة.

  تعتمد، حسبا هو مالئم على الصعيد الوطني، سياسات الطاقة المستدامة الواردة في ا الستراتيجية  أنالعربية على  انالبلدتشجيع
 المستدامين. واالنتاجالعربية اإلقليمية لالستهالك 

 تشجيع الدول العربية من االستفادة من الخبرات والخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الوطنية، والدولية، واإلقليمية ومن المركز 
 44اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

  السوق التي تحفز الترشيد في استخدامات الطاقة في كافة القطاعات وعلى االستثمار في  اتآليو وضع السياسات والتشريعات
 مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

  نتاجيةاإل، ورفع الكفاءة فاليوالتكات نشر الوعي ألهمية الترشيد في استخدامات الطاقة في تحسين الصحة، وخفض النفق ،
    وزيادة التنافسية، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

  بين الدول العربية في مجال الربط الكهربائي. ناو التعتعزير 

  ليااالستثمار في البحث العلمي وتنمية القدرات المحلية واإلقليمية في مجاالت ترشيد استخدامات الطاقة بصفة عامة والتوجه 
 استخدامات الطاقة. اليأجمزيادة نسبة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة من 
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 201Eإدارة الطاقة، جامعة الدول العربية،  
 

 



 

 الغذائي والمنالزراعة  2-5

التنمية المستدامة السالفة الذكر والمعنية بالقضاء على الفقر،  أهدافالغذائي متسقا مع  األمنويأتي القضاء على الجوع وتوفير 
٪ من الفقراء 70اكثر من  أن. وطبقا  لإلحصاءات العالمية فانسناأل، والعدالة االجتماعية، ورفع مستوى ورفاهية المساواةوتحقيق 

 األمن أن 45الفقر. مةاو ومقالنهوض بقطاع الزراعة يساهم بشكل فعال في عملية التنمية  أنيعيشون في المناطق الريفية ولذلك ف
لوية خاصة لتحقيق هذا الهدف لمواجهة أو الرئيسية التي دأبت الدول العربية على تحقيقه. وتولي الدول العربية  هدافالغذائي من األ

وارتفاع معدالت االستيراد لسد الفجوة بين المنتج المحلي والطلب، وما يمثله  انللسكالطلب المتزايد على الغذاء نتيجة االزدياد المطرد 
قد تنتج عن نقص في  ازمهدول المنطقة من نفقات ودعم للمنتجات األساسية من الغذاء. ولمواجهة أي  ياتانميز ذلك من أعباء على 

المواد الغذائية األساسية وما قد يستتبعه ذلك من تهديد لألمن والسلم االجتماعي فيجب على الدول العربية زيادة الرقعة الزراعية 
الدول  ميزانياتعلى  األعباءوتخفيف  األساسيةالمحلي خاصة من السلع االستراتيجية لتحقيق االكتفاء الذاتي من السلع  واإلنتاج

 أجماليمن  4،1المحاصيل الدائمة في المنطقة العربية بـ  وأراضين. وتقدر مساحة األراضي الصالحة للزرعة العربية والمواطني
 46٪.10.9العربية وهي اقل ن المتوسط العالمي الذي يقدر بـ  البلدانمساحة 

زيادة الواردات  أن أالل الزراعية الزراعي في المنطقة العربية في العقد الماضي وزيادة الصادرات لبعض المحاصي اإلنتاجورغم تحسن 
بالمنطقة. وهناك عدد من التحديات التي تواجه قطاع  السكانيت أكبر لتلبية الطلب المتزايد على السلع الغذائية لمواكبة النمو أنك

والتخزين واالستهالك،  جاإلنتاعملية  أثناءالزراعة في الوطن العربي متمثلة في سوء استخدام للموارد الطبيعية، والفاقد من المحاصيل 
التربة، واستخدامات سالالت للمحاصيل الزراعية، واالستخدام الكثيف  التصحر وتدهورالعشوائي، وزيادة معدالت  العمرانيوالتوسع 
 .والكيماوياتلألسمدة 
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 للتنمية المستدامة،  ي، العدد األول، التقرير العرب2015برنامج األمم المتحدة للبيئة واالسكوا  

 اوضاع االمن الغذائي في منطقتنا العربية:
  لم تحقق األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثل في خفض نسبة األطفال ناقصي الوزن دون المنطقة العربية على الرغم من الجهودالميذولة اال ان

%( أفضل من المتوسط العالمي. االتجاه متوسط المعنوية للمنطقة 12.7سنوات من العمر، على الرغم من أن القيمة في المنطقة ) 5سن 
%(، 62.1-%(، ودول مجلس التعاون الخليجي )58.7-لعربي )%(. والمغرب ا27.5-٪( وما تحقق في المشرق العربي )  1.7-ككل )

 بينما أقل البلدان نموا  )جزر القمر، وجيبوتي، وموريتانيا، والصومال والسودان واليمن( ال تظهر اتجاه ايجابي عبر الزمن.
 ( أفضل من المتوسط9النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية )%  العالمي.ويتزايد التحسن في االتجاه

%(. لكن هناك تباينات كبيرة في مقارنة المناطق تحت االقليمية: المشرق العربي أظهرت اتجاهاته غير مواتية 8.3اإلقليمي بمعدالت ضئيلة )
اه إيجابي واضح مع انخفاض %، ودول مجلس التعاون الخليجي حقق اتج24%، بينما المغرب العربي أظهرت انخفاضا معتدال  73.9بزيادة 
 %. المعطيات غير كافية إلثبات وجود اتجاه ايجابي في البلدان االقل نموا .43.8قدرة 

 ( أقل بكثير عن المتوسط العالمي. وسجلت تغيرات ضئيلة للمنطقة والمناطق تحت 4.1مساحة أراضي المحاصيل بالمنطقة العربية )%
مليون هكتار ويرجع ذلك أساسا إلى الفرق بين ما قبل  64.5المحاصيل الزراعية الدائمة بحوالي اإلقليمية. حيث انخفضت مساحات انتاج  

 وما بعد انفصال السودان. وهذا يفسر أيضا االنخفاض في مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل المسجلة في أقل البلدان نموا .
  دوالر(. المنطقة  311دوالر( أقل بكثير المتوسط العالمي ) 191.4منطقة العربية )متوسط القيمة السنوية إلنتاج األغذية للفرد الواحد في ال

%. ومع ذلك، هناك اختالفات واضحة. فالدول األقل نموا  والمشرق العربي تظهر اتجاهات 21أظهرت اتجاها إيجابيا معتدلة مع زيادة قدرها 
%. بينما أظهرت دول مجلس 43ب العربي يظهر  اتجاه مواتي بأكثر من  % على التوالي، والمغر 22.5% و 20.7إيجابية معتدلة بزيادات 

 %18.5التعاون الخليجي انخفاض بحوالي 
  المنطقة العربية ومعظم المناطق تحت اإلقليمية أظهرت اتجاها مواتي بتراجع  قيم الواردات الغذائية كنسبة مئوية من الصادرات السلعية 

% لدول مجلس التعاون الخليجي بينما كان 43% للمشرق العربي، و 51% ألقل البلدان نموا ، و 65.9% للمنطقة العربية، 42.2بحوالي 
 %،15.5يرا في  المغرب العربي قدر بحوالي االنخفاض صغ

 ( وهو رقم يفوق المتوسط العالمي. وكان االتجاه صعودا عبر المناطق تحت اإلقليمية: فدول 56.2شكل  االعتماد على واردات الحبوب )%
والمشرق العربي اظهرت   %، في حين أقل البلدان نموا ، والمغرب العربي130.3مجلس التعاون الخليجي أظهرت أعلى زيادة وبمقدار  

 % على التوالي.15.8% و 19.8% و 34.4زيادات أصغر قدرت بحوالي 
2015  التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر:   



 

  الزراعي في  اإلنتاجضروريا  لزيادة  أمراماط زراعة غير تقليدية وأكثر استدامة  ُيعتبر أندعم قطاع الزراعة عن طريق اتباع
ماط زراعية تعتمد على الكفاءة والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية من مياه، وطاقة، أنالمنطقة العربية. وهذا يستوجب اتباع 

 مع االعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع الزراعة والمياه المعاد تدويرها بما فيها مياه األخرىراعية ، والمدخالت الز وأراضي
تكون مطابقة للمعايير الصحية التي تضعها كل دولة بما يتفق مع الظروف المحلية لكل دولة  أنالصرف الصحي على 

 بالمنطقة.

  والمائية )الهيدروبونيك(. واألفقيةسماد وطاقة ومنع حرقها وتشجيع الزراعة العضوية،  لياتحويل المخلفات الزراعية ، 

 يعتمد الري على مصادر المياه المستدامة والمتجددة والتوجه نحو تحلية مياه البحر  أناستدامة قطاع الزراعة يجب  ضمانول
 كمصدر متجدد للمياه مع استخدامات الطاقة الشمسية لتحلية المياه.

  للجفاف، والحرارة، وملوحة التربة. مةاو المقدعم البحوث الزراعية الوطنية واإلقليمية الستنباط سالالت المحاصيل 

  أوالتخزين،  أوالحصاد،  أثناءالتي تساهم في خفض الفاقد من المنتجات الزراعية سواء  باليواألسالعمل على استخدام التقنيات 
 النقل.

 لمياه اآلبار في المنطقة العربية  واألمثلاالستخدام المستدام  ضمان 

  فوق أسطح المساكن. أودعم الزراعة الحضرية سواء في المساحات الفضاء 

  دعم التنمية الريفية من خالل توفير البنية التحتية والخدمات االجتماعية من صحة وتعليم لتشجيع االستثمار في قطاع الزراعة
 المستدامين. واالنتاجربية لالستهالك في إطار االستراتيجية اإلقليمية الع

 .تشجيع المشاريع الصناعية المرتبطة بالزراعة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية 

 47.دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين لتحقيق االمن الغذائي 

   الغذائي من خالل المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات وأفضل الممارسات  األمنالعربي في مجال  ناو التعتعزيز
 الزراعية.

 الربط بين المياه، والطاقة، والغذاء 2-6

لوية لألمن المائي، وامن الطاقة، واالمن الغذائي أو الدول العربية تعطي  أنهناك عالقة تبادلية بين المياه، والطاقة، والغذاء وحيث 
اإلدارة  ضماناالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية ل إعدادبعين االعتبار الترابطات بين الثالثة قطاعات في  األخذه من الضروري أنف

بما ُيرّشد ويعظم  تاجنلإلالسليمة والمستدامة للمياه، والطاقة، واألراضي. ولذلك فمن الضروري فهم العالقة الوثيقة بين الثالثة مدخالت 
 ناو التع. ولقد اتفقت الدول العربية في مؤتمر الدوحة على إيالء أهمية خاصة لتعزيز واألراضيات المياه، والطاقة، من استخدام

جراء حوار مستمر حول قضايا الطاقة، والمياه والغذاء باعتبارها من ركائز التنمية المستدامة.  48وا 

المياه، والغذاء،  تاجنإللغذاء والطاقة، واحتياجات الطاقة الالزمة لتحقيق ذلك فالبد من تحديد احتياجات المياه الالزمة لتوفير ا
 والكهرباء، وكذلك احتياجات المياه والطاقة الالزمة لتوفير الغذاء. 

 :ةاليالت اإلجراءاتالترابطات بين المياه، والغذاء، والطاقة لتحقيق االستخدام األمثل لهما فعلى الدول العربية اتخاذ  ضمانول
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 [A/RES/70/1hgvmp ،2030األمم المتحدة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام   



 

 المياه المتجددة والمستدامة في كافة القطاعات بما فيها قطاع الكهرباء والزراعة. سياسات ترشيد استخدامات إدماج 

 سياسات ترشيد استخدامات الطاقة المتجددة في كافة القطاعات بما فيها قطاع المياه، والزراعة، والكهرباء. إدماج 

 الغذاء.  إلنتاجخدامات األراضي سياسات ترشيد استخدامات المياه، والطاقة، واست إدماج 

  السياسات، والخطط، والبرامج التي تؤكد على تضمين  إعدادعلى كافة المستويات في مجال  واإلقليميةرفع القدرات المحلية
 التنمية المستدامة. أهدافترابطات المياه، والغذاء، والطاقة بحيث تساهم في تحقيق 

  وحدة غذاء، ووحدة طاقة، وكذلك لالستخدام األمثل لوحدة الطاقة  إلنتاجالمياه وضع مؤشرات لالستخدام األمثل من وحدة
 ، وحدة غذاء، ومياه، وكهرباء.إلنتاج

  ة على المستويين الوطني واإلقليمي لتضمين ترابطات المياه، والغذاء والطاقة بما يعظم من استخدامات تلك الموارد يآلوضع
 على المستوى القومي واإلقليمي. 

  المائي، وامن  األمنوالتكامل العربي لتعظيم استغالل واالستفادة من مصادر المياه، والطاقة، واألراضي لتحقيق  التعاونتعزيز
 الغذائي. واألمنالطاقة، 

 : القطاعات االقتصادية 3

 النمو االقتصادي وتوفير فرص عمل 3-1

التنمية المستدامة التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق رفاهية المواطن  محاورالرئيسية من  المحاورتعتبر التنمية االقتصادية أحد 
شطة االقتصادية في مختلف القطاعات، نزيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعدد األوذلك من خالل 
االت ه فتح مجأنحجم االستثمارات وهذا من ش، وتحفيز االقتصاد، وزيادة تنافسية المنتجات العربية، وزيادة اإلنتاجوتنوع مصادر 

 وفرص عمل جديدة. 

 ان منظمة العمل الدولية من المتوقع إحصائياته حسب أنفاألخيرة  اآلونةخاصة في  على مستوى العالم ويعد ارتفاع معدالت البطالة
بالنسبة للمنطقة العربية فقد وصل معدل ف 49مليون(. 3،4٪ ) 5،8مليون بزيادة  201،1 ليا 2017يصل حجم البطالة في عام 

٪  في الدول العربية األخرى في عام 15،4٪ في دول الخليج و4.7 ليا 2016القوى العاملة في عام  أجماليحجم البطالة من 
حجم البطالة مقارنة  ليا٪ من اجم55 لياة للبطالة في القوى العاملة للنساء والتي تصل لياالمعدالت الع ليا. هذا باإلضافة 2015

أي خمس اضعاف البطالة بين  2015٪ في عام 28.4وتصل البطالة بين الشباب ال ٪. 26توسط العالمي الذي يقدر بـ بالم
 50الكبار.

تعمل في القوى العاملة في الدول النامية  يالأكثر من نصف اجم أنويمثل القطاع الغير رسمي على المستوي الدولي قطاعا  هاما ، ف
. ويجدر اإلشارة أفريقيةسط وشمال و العمالة في منطقة الشرق األ يال٪ من اجم45هذا القطاع. وتمثل العمالة في هذا القطاع نسبة 

 51الفقر المدقع. مقاومةفي  وبالتاليمصدر رزق للعاملين بهذا القطاع  إيجادالعمالة الغير رسمية تلعب دورا  هاما  في  أن ليا

إيجاد مصدر دخل لمختلف  ضمانلويات المنطقة العربية والتي تعمل دول المنطقة على توفيرها لأو ويعد خلق فرص عمل جديدة من 
يكون النمو االقتصادي متسق مع  أنفئات الشعب وتفادى اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية نتيجة تفاقم هذه المشكلة. ويجب 
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 2017منظمة العمل الدولية،  
50

 IIED, Informality and inclusive green growth, Evidence for The biggest private sector event, 2016 
51

 Ibid   



 

في االعتبار مبادئ االستدامة في كافة  األخذال ينتج عنه آثار سلبية على المجتمع والبيئة، وهذا ما يتطلب التنمية المستدامة و  أهداف
 ه سابقا .لياالقطاعات االقتصادية كما تم اإلشارة 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

عمرية خاصة الشباب، والمرأة، والفئات المهمشة، وذوي االحتياجات الخاصة من أحد ويعتبر خلق فرص عمل جديدة لكافة الفئات الُ 
ولقد تضمن والسلم االجتماعي.  األمنشطة االقتصادية المستدامة مما يساهم في تحقيق نتَنتج عن األ أنالرئيسية التي يجب  هدافاأل
 52الدوحة على ضرورة دعم الدول العربية للخطط الوطنية واإلقليمية التي تلبي احتياجات التنمية للشباب. نعالإ
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 [A/RES/70/1hgvmp، 2030االمم المتحدة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام   

 تعزيز النمو االقتصادي المستدام وشاملة ومستدامة، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع
 
 دوالر( والمتوسط العالمي. ومع ذلك، شهدت المنطقة ككل  4,795كبيرة بين إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة العربية ) هناك فجوة

%(، مقارنة بالزيادات في كل من المشرق 24.1%(، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تم تسجيل زيادة متواضعة ) 51.5اتجاه للتزايد )
 % على التوالي.37.2% و 63.7% و 65.3وا  والمغرب العربي من العربي، وأقل البلدان نم

 ( وهو أفضل من المتوسط العالمي. وقد %26.6إجمالي تكوين رأس المال كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية )
 بحدود  %(. ووقع انخفاضا في المشرق العربي فقط 25.6وضح االتجاه العام االيجابي للمنطقة )

 (-29.9 +( بينما حدثت زيادة في المناطق الفرعية األخرى، لحد كبير ففي  أقل البلدان نموا  بلغت .)%؛ وفي المغرب العربي 55.9)٪
 %(.39.7٪( وفي دول مجلس التعاون الخليجي )+ 52.5)+

 ( وهي نسبة تقل عن المتوسط الع44.6بلغت نسبة العمالة للسكان في المنطقة العربية )% المي. ونالحظ عدم وجود اتجاه واضح للمنطقة
 %.11.9%( أو االقاليم المختلفة، ما عدا في بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت زيادة قدرها +4.5)+ 

 ( وهي  أسوأ بكثير من المتوسط العالمي. واالتجاه 23.7بلغت نسبة العمالة من الشباب إلى نسبة السكان في المنطقة العربية )% اإلقليمي
-%(؛ وفي المشرق العربي )8.1-%(.  وفي جميع تحت المناطق شهدت انخفاضا مماثال ، ففي أقل البلدان نموا  )11-غير ايجابي )

 %(1.8-%(، وفي دول مجلس التعاون الخليجي )15.2-%(، وفي المغرب العربي )3.7
 ( وهي أسوأ من المت60.2بلغت نسبة اإلعالة في المنطقة العربية )%وسط العالمي. والمتوسط اإلقليمي اتجاهه سلبي 
  (-30.8( كما في بلدان مجلس التعاون الخليجي ،)%-وفي 25.3-٪(. والمشرق العربي ) 37.4-٪( والمغرب العربي ) 51.6 ،)%

 %( .20.8-أقل البلدان نموا  )
 

2015المصدر: االسكوا التقرير العربي للتنمية المستدامة    

 تشجيع االبتكار البنية التحتية، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، مع  
 
 ( وهي أقل من المتوسط العالمي. 12.5بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية في المنطقة العربية )من % من الناتج المحلي اإلجمالي

%(. كما انه في أقل البلدان نموا  وبلدان مجلس التعاون الخليجي ظهرت اتجاهات ايجابية 12االتجاه اإلقليمي ايجابي )+ الواضح ان 
٪(. وفي المشرق العربي لم  15.7-% على التوالي(. بينما في دول المغرب العربي أظهرت اتجاها غير مواتية )33.7% و +27.7)+

 تظهر اتجاها واضحا.

 ( وهو أقل من المتوسط العالمي،  وعلى الرغم من الزيادات الكبيرة في االستخدام 34.4بلغ عدد مستخدمي اإلنترنت في المنطقة العربية )%
 لعربية وجميع تحت اإلقاليم، بالمنطقة ا

 ( وهو رقم أقل من المتوسط العالمي ،  وذلك على الرغم من الزيادة 8.1كما بلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت في المنطقة العربية )%
 الكبيرة في المنطقة العربية وفي كل من المناطق الفرعية

  ( أعلى من المتوسط العالمي. ومن الواضح ان المتوسط قد زاد زيادة 109العربية )عدد المشتركين في الهاتف الخلوي النقال في المنطقة%
 كبيرة في المنطقة وجميع المناطق تحت اإلقليمية.

  :2015 التقرير العربي للتنمية المستدامةاالسكوا المصدر  



 

 لتحقيق نموًا اقتصاديًا مستدامًا في المنطقة العربية:  ةاليالتاتخاذ الخطوات والتدابير  يالالسترشادي  ويوجه اإلطار

 شطة االقتصادية التي تمثل ميزة نسبية للدول العربية مثل الزراعة، والصناعات الداعمة للزراعة والمواد البترولية نتحديد األ
 والعالجية، وسياحة المؤتمرات. ، والبيئية، والعالجية، والتراثية، والثقافية،يةاو والصحر والتعدينية، والسياحة الساحلية، 

 .قليمية لدعم خطط طويلة األمد للتنمية االقتصادية المستدامة في الوطن العربي  وضع استراتيجيات وطنية وا 

 شطة االقتصادية الكثيفة العمالة لمواجهه معدالت البطالة المتزايدة في المنطقة العربية.نالتوجه نحو األ 

 واإلقليميعلى المستوى الوطني  تاجناإلتساهم في تنوع مصادر  ليا شطة االقتصاديةنالتوجه نحو األ. 

  تشجيع الصناعات الحرفية التي تعطي ميزة نسبية والصناعات الزراعية الجاذبة الستثمارات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر
 والتي ينتج عنها فرص توظيفية للقاعدة العريضة من شعوب المنطقة العربية.

  تشجيع التحول القتصاد اخضر احتوائي“Inclusive Green Economy” ة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة.آليك 

 شطة االقتصادية التي تمثل ميزة نسبية للدول العربية.ناالستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة لدعم األ 

 ة لدعم النمو االقتصادي في مختلف القطاعات.االستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديث 

  اإلقليمي في مجال تنمية القدرات، وتبادل التقنيات، والخبرات، والمنتجات في المجاالت االقتصاد المستدام في  ناو التعدعم
  القطاعات المختلفة.
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. ومن الصناعات الكثيفة االستخدام للطاقة بعاثاتنواالقطاع الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة والمفرزة للمخلفات  أن
، والحديد والصلب، والجلود، والسيراميك، والزجاج، والخزف الصيني، والحراريات، وصهر واإلسمنتوالملوثة هي صناعات األلومنيوم، 

، ومصافي البترول، والورق، والخشب. ولمنع والحد من اآلثار السلبية والتي قد واألسمدة، يةاو الكيمناعات وتكرير المعادن، والص
غازات االحتباس الحراري وكذلك المخلفات الناتجة عن الصناعات المختلفة وفي عملية التخلص من  بعاثاتانتحدث من جراء 

التي ُترشد  تاجناإل باليوأسعمرها االفتراضي. ولذلك يجب استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة  تهاءانو المنتجات بعد استعمالها 
 االحتباس الحراري. بعاثاتانو المخلفات  إفرازاألخرى والتي تخفض من  تاجناإلمن استهالك الطاقة، والمياه، ومدخالت 

 

 لوية في المنطقة العربية:أو ُتعطى  أنالمعاير المقترحة لتحديد الصناعات التي يجب 

 .التوجه نحو الصناعات الكثيفة العمالة لمواجهه معدالت البطالة المتزايدة في المنطقة العربية 

  تاجناإلالتوجه نحو الصناعات الغير ملوثة والتي تخفض من استخدامات المياه، والطاقة، ومدخالت. 

 شطة االقتصادية الداعمة للقطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية التي تتميز بها المنطقة العربية والتي تساعد على نتشجيع األ
زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية مثل الصناعات المرتبطة بالغاز والنفط، والموارد التعدينية، والمنتجات الزراعية، والثروة 

 .يةانالحيو 



 

 لحرفية التي تتميز بها المنطقة العربية، والصناعات الزراعية الجاذبة الستثمارات الشركات الصغيرة تشجيع الصناعات ا
تخلق أكبر عدد من فرص العمل بما والمتناهية الصغر والتي ينتج عنها فرص توظيفية للقاعدة العريضة من شعوب المنطقة و 

 في ذلك الشباب والمرأة والفئات المهمشة.

  المائي. واألمنفي مجال الطاقة،  واألمنالغذائي،  األمنتشجيع الصناعات المرتبطة بتحقيق 

 والكيمائية، والمعدنية،  والمواد النفطية ،وجات، والمالبس، والورق، والخشبدعم وتطوير الصناعات التحويلية مثل صناعة المنس
 والصناعات االلكترونية والكهربائية.

  تاجناإلتساهم في تنوع مصادر  لياتساهم بشكل سريع في دعم وزيادة الدخل القومي و دعم الصناعات التي. 

 ة في استخدامات الطاقة والمياه.يالتشجيع الصناعات النظيفة ذات الكفاءة الع 

 فراز بعاثاتناالوالتي تحد من  تشجيع االستثمار في الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة  المخلفات. وا 

  التكنولوجيات الحديثة والتي تدعم الصناعات المستدامة.االستثمار في 

 .تحديث قطاع الصناعة بالمنطقة العربية بما يسهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية في األسواق الخارجية 

  فيها الدول العربية التي تتمتع اإلقليمي في مجال تنمية القدرات، وتبادل التقنيات، والخبرات، والمنتجات الصناعية  ناو التعدعم
 بميزة نسبية.

السوق التي تشجع على استخدام التقنيات الحديثة والممارسات  اتآليو هذا وعلى الدول العربية العمل على وضع حزمة من التشريعات 
فرازاالحتباس الحراري  بعاثاتانمن  واإلقاللاآلمنة والصديقة للبيئة لتفادي وقوع الحوادث  الغازات الدفيئة  بعاثاتانو المخلفات  وا 

 . انسناألتدوير المخلفات والتخلص اآلمن لها مما ال ينتج عنه آثار سلبية على البيئة وصحة  إلعادةوالعمل علي وضع منظومة 

شطة االقتصادية والبلدية من مساكن، وطرق، نالبنية التحتية الالزمة لدعم األ شاءاتإنكما يجب كذلك دمج مبادئ االستدامة في 
 وصرف صحي، وشبكات كهرباء ومياه، ومنشئات اجتماعية من مدارس ومستشفيات ودور ثقافة.وكباري، 
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تصل نسبة النمو في مجال السياحة التقليدية لمعدل  أن٪ من االقتصاد العالمي. وفي حين يتوقع 10تمثل السياحة بصفة عامة قرابة 
ولقد قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة  53٪ سنويا .30 ليا٪ 10٪ في العقدين القادمين يمثل النمو في السياحة البيئية بين 4،1

سط وشمال و الشرق األ انبلدالعمالة في  ليا٪ من اجم10،1مليون فرصة عمل أي  10،5 اليبحو نسبة العمالة في قطاع السياحة 
شطة الداعمة نقطاع السياحة نشاط اقتصادي رئيسي يعمل على جذب االستثمارات وتنشيط األ . كما يمثل2009في عام  أفريقيا

، والساحلية وتوفير يةاو والصحر لقطاع السياحة مما ينتج عنه خلق فرص عمل جديدة. كما تساهم السياحة في دعم التنمية الريفية، 
العربية  البلدان، والساحلية. ولقد بدأت بالفعل عدد من يةاو والصحر خاصة الريفية،  يةانالعمر مصدر دخل وفرص عمل للمجتمعات 

 إطالق مبادرات خاصة بالسياحية البيئية المستدامة.

سط وشمال و ضاع التي تمر بها المنطقة حيث تعاصر منطقة الشرق األو العربية في حالة تباطؤ بسبب األ انالبلدالسياحة في  أن
في حين شهدت السياحة العالمية في عام  اليالتو ٪ على 8٪ و7السائحين الوافدين بنسبة  إعدادتراجعا في  2016افريقيا في عام 
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السياحة في  أنفي النمو وبما  آخذةالسياحة العالمية  أن٪. وبما  6، 5بين  حاو تتر بنسبة  اليالتو نسب نمو للعام السابع على  2016
 واالنتاجلوية اإلقليمية لالستهالك و رت كمجال من المجاالت ذات األالمنطقة العربية تشكل مصدرا  هاما  للدخل القومي فقد اختي

 54المستدامين.

العربية اتخاذ التدابير الالزمة لتعظيم االستفادة من  انالبلدالسياحة بمختلف مجاالتها تمثل فرصة اقتصادية للمنطقة فعلى  أنوحيث 
 الميزة النسبية لقطاع السياحة في المنطقة العربية والتي تشمل: 

 القومي لجذب السياحة. واألمنتحقيق االستقرار والسالم،  ضمان 

  العربية لتشمل السياحة الدينية، والبيئية، والشاطئية، والثقافية، وسياحة المؤتمرات، وسياحة  انالبلدتوسيع قاعدة السياحة في
 .يةاو الصحر اآلثار والتراث العربي القديم، والسياحة، والرياضية، والسياحة العالجية واالستشفائية، والسياحة 

  الحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البحرية الجاذبة التأكيد على توفير بيئة نظيفة والمحافظة على والنظم االيكولوجية، و
 للسياحة.

  الترشيد في استخدامات المياه،  لياتعزيز تطبيقات االقتصاد األخضر في قطاع السياحة لتشمل الفنادق الخضراء والتي تهدف
 والطاقة، واستخدامات الطاقة والمياه المتجددة.

  عادة يانالمباإلدارة المتكاملة للمخلفات )البلدية، والصناعية، والزراعية، والصحية، ومخلفات ( بداية بالحد منها، وتدويرها، وا 
 استخدامها.

  غازات االحتباس الحراري. بعاثاتانالعمل على الحد من 

  في مجال السياحة بمختلف مجاالتها. واإلقليميةتوفير القدرات الوطنية 

 شطة السياحية بين الدول العربية.نالعربي لتكامل األ ناو والتعتراتيجية عربية لدعم قطاع السياحة اس إعداد 
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مما أثر  2008في عام  الماليةاالزمة  اندالعاالقتصاد العالمي من ركود في النشاط االقتصادي وحركة التجارة العالمية منذ  يانيع
معدالت التجارة الدولية، والمساعدات الدولية  خفاضانتلك السلبيات في صورة  عكستانو ومازال يؤثر سلبا  على المنطقة العربية. 

، وحركة السياحة وحجم االستثمارات. وقد نتج عن ذلك تباطؤ  في النمو االقتصادي وزيادة حجم مائيةناإلالمباشرة، والمساعدات والمنح 
ة في بعض الدول العربية. ولذلك فيجب على الدول العربية اتخاذ االجراءات الالزمة للتعامل مع الظروف االقتصادية الدولية البطال
مسيراتها نحو  إكمالالمناخ االستثماري للمنطقة بما يمّكنها من  استقرار ضمانواآلثار السلبية الناتجة عن تلك المتغيرات ل الحالية
 التنمية المستدامة.  أهدافتحقيق 

 اتانالكيمن اقل  تعتبر التجارة، خاصة التجارة الدولية قاطرة النمو االقتصادي للدول بصفة عامة. ولكن مازالت المنطقة العربية ُتعتبر
٪ من حجم التجارة العالمية 8 اليحو اإلقليمية مساهمة  في التجارة العالمية حيث تمثل نسبة مساهمة الدول العربية من حجم الصادرات 

غالبية الصادرات من  أن لياهذا باإلضافة  55صادرات الدول العربية. يالمن اجم ةاليع.  ويمثل تصدير النفط نسبة 2012في عام 
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في زيادة   اليوبالتتضيف من قيمة للمنتج النهائي  إنتاجيةعملية  إدخاللية دون أو المنطقة العربية تتمثل في موارد طبيعية وسلع 
 العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، وما ينتج عنه من خلق فرص عمل جديدة.

هم باقي الدول العربية فيما بعد بتوقيع يال ضمتان 1962والوحدة االقتصادية العربية قامت خمس دول عربية في عام  ناو التعولدعم  
وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية واألجنبية، وحرية اإلقامة والعمل  األموالاألشخاص ورؤوس  تقالاناتفاقية تشجع "حرية 

، والمطارات المدنية، وحقوق ئانوالمو ، واستعمال وسائل النقل، زيتانوالتر واالستخدام وممارسة النشاط االقتصادي وحرية النقل، 
 ".المساواةلوحدة على قدم التملك، واإلبصار، واإلرث، لرعايا الدول العربية األعضاء في اتفاقية ا

شاء السوق العربية المشتركة لتحقيق الوحدة نأل 1964/ 13/8وقد قام مجلس الوحدة االقتصادية العربية بإصدار قرار بتاريخ 
ولقد جاء في االقتصادية بين الدول العربية، ولكنها لم تُفّعل على نحو كامل واقتصرت على بعض االتفاقيات بين دول المنطقة. 

       56الدوحة تأكيد الدول العربية ألهمية زيادة التجارة البينية العربية في السلع والمنتجات كمصدر لتمويل التنمية المستدامة. إعالن

 تعمل على: أنشطة االقتصادية القطاعية وخلق فرص عمل، على المنطقة العربية نولتفعيل دور قطاع التجارة وتحفيز األ

  التجارية  للمفاوضاتير التجارة بما يدعم مسار التنمية المستدامة وبما ال يتعارض مع جولة الدوحة التأكيد على ضرورة تحر
 العالمية.

  المشاركة الفعالة في برنامج منظمة التجارة العالمية والتي تعمل على رفع الحواجز لدى الدول المتقدمة للمنتجات لتيسير وصول
 األسواق العالمية. لياالمنتجات العربية 

 . القيام بدراسات مستفيضة للسوق الدولي لتحديد السلع التي يّمكن للمنطقة العربية ككل والدول العربية المنافسة فيها عالميا 

  األخرى. تاجناإلزيادة تنافسية المنتجات العربية من خالل الكفاءة والترشيد في استخدامات الموارد الطبيعية ومدخالت 

  والمخلفات. بعاثاتناالوالحد من وخفض  تاجناإل فاليتكاستخدام تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة تساهم في تخفيض 

 .اتباع سياسات تجارية تركز على إعطاء قيمة مضافة للسلع المصَدرة 

 وقابلة للتصدير. اتباع سياسات تجارية تدعم المنتجات المحلية خاصة التي تستعمل تكنولوجيات حديثة وصديقة للبيئة 

  تاج وتصدير السلع ذات الميزة التنافسية في األسواق العالمية. أنوضع حزمة من التشريعات والحوافز التي تشجع االستثمار في 

  وتصدير للسلع ذات قيمة مضافة وتشجيع استيراد التكنولوجيات  تاجنإلوضع سياسات جمركية تدعم القطاع العام والخاص
 الداعمة للصناعات المحلية.

 عيل منطقة التجارة الحرة العربيةدعم الجهود العربية لتعزيز التجارة بين الدول العربية من خالل تف. 

 النمو الحضري والمدن المستدامة 3-5

٪ من 54العالم  سكان يالالحضر من اجم سكانحيث تمثل نسبة  العمرانيو يشهد العالم بصفة عامة معدالت متزايدة من النم
وتمثل هذه النسبة في  1950.57٪ في عام 33مقارنة بـ  2050٪ بحلول عام 66 لياتصل النسبة  أن، ومن المتوقع السكان ليااجم

 2050.58تزيد هذه النسبة بحلول  أن، ومن المتوقع 1960٪ في عام 31مقارنة بـ   2015في عام   ٪58المنطقة العربية 
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٪ من الدخل القومي العام 80المدن تساهم بأكثر من  أنوتعتبر المدن منظومة لدفع عجلة التنمية على مختلف األصعدة، حيث  
التغيرات المناخية،  مقاومةهناك ارتباط وثيق بين المدن والفقر مما يستوجب إقامة مدن مستدامة قادرة على  أنالعالمي. ولذلك ف

المدن على مستوى  مقاومةاالخفاق في االستثمار في زيادة  أناآلثار السلبية على اقتصادات والمجتمعات العربية.  وبالتاليوالكوارث، 
ام مليون نسمة في دائرة الفقر بحلول ع 77يتسبب في وقوع قرابة  أنالعالم للتغيرات المناخية يعمل على عرقلة مسار التنمية و 

وتمثل عملية إدارة النمو السريع للحضر تحديا  كبيرَا تواجه العديد من المدن خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الالزمة  203059
سكانمن شبكات مياه وصرف صحي،  دارة المخلفات. ويزداد وقع هذه التحديات على المدن الصغيرة وا  ، ومواصالت، وكهرباء، وا 

 60مبادرات لتنمية البنية التحتية. اإلطالقالهياكل التنظيمية القادرة على  لياتي تفتقد بالدول النامية وال

ماط أن. وفي ظل العمرانيةمطردا  يستتبعه نموا  سريعا  للمجتمعات  سكانياالمنطقة العربية تشهد نموا   أنه سابقا  فلياوكما تم اإلشارة 
ماط أناتباع  أنغازات االحتباس الحراري.  النبعاثاتالمدن تشكل أكبر مستهلك للموارد الطبيعية ومصدر  أنالسائدة ف العمرانيةالتنمية 

اقتصادية  كياناتماط مدن ُترشد في استخدامات الموارد، وتعمل بكفاءة، وتشكل نلتصميم وتخطيط المدن المستدامة يمثل تحوال  أل
تكلفة الكوارث الطبيعية الناجمة عن عدم إقامة مدن مستدامة يقدر  أنبقا  للبنك الدولي فوط تدعم االقتصاد القومي والتنمية المستدامة.

ماط تخطيط المدن أنالعمارة اإلسالمية والعربية القديمة و  أن لياويجدر اإلشارة  2030.61بليون دوالر سنويا بحلول عام  250 بحوالي
ماط البناء والمدن الحديثة التي تتسم باالستخدام المفرط في الموارد الطبيعية أنت تتميز باالستدامة مقارنة بأنك السكانيةوالمجتمعات 

فراز  االحتباس الحراري. وانبعاثاتالمخلفات  وا 

العشوائيات على مستوى العالم  انسكوتعتبر ظاهرة العشوائيات من التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من دول العالم والتي يقدر عدد 
وتتفاقم هذه الظاهرة في الدول النامية بما فيها الدول العربية، حيث تشكل هذه الظاهرة تحديا  كبيرا  نتيجة  62بليون نسمة. اليبحو 

الحضر وزيادة عدد الالجئين لعدد من دول المنطقة نظرا  لالضطرابات والظروف السياسية  لياة للهجرة من الريف لياللمعدالت الع
و 1997ماليين الجئ بين عامي  8.5قرابة  لياالعربية. وقد بلغ عدد الالجئين للمنطقة العربية  انلدالبالتي تواجه عددا  من 

 يكون عدد الالجئين قد ازداد منذ ذلك التاريخ الستمرار حاالت اإلضرابات والحروب بالمنطقة العربية.  أنومن المتوقع  2014.63

 يال٪ 67ما بين  لياآخر، فقد تصل هذه النسبة  يال الذين يقطنون في العشوائيات في المنطقة العربية من بلد انالسكنسب  تاو وتتف
 64الحضر في بعض دول المنطقة. انسك٪ من نسبة 94

المجتمعات شاء تلك أنُتؤخذ في االعتبار عند  أنمجتمعات متكاملة ومستدامة يتطلب مراعاة عدد من االعتبارات التي يجب  إقامة أن
التنمية المستدامة،  أهدافتوفير حياه صحية وآمنة لقاطني هذه التجمعات وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية وتحقيق  ضمانل

 وتشمل االتي:
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 World Bank, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, Investing in Urban Resilience, Protecting and 
Promoting Development in a Changing World, 2015 
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 The World Bank, 2016 
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 World Bank, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, Investing in Urban Resilience, Protecting and 
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 UN Habitat, Finance for City Leaders, Handbook, 2016 
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 Investing in Urban Resilience: Protecting and Promoting Development in a Changing World 
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 UN Habitat, Finance for City Leaders, Handbook, 2016 
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 United Nations Environment Programme (UNEP), Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Arab 
Sustainable Development Report, First Edition, 2015 
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 UN Habitat, The State of Arab Cities 2012, Challenges of Urban Transition, 2012 



 

 الخدمات األساسية من مسكن ووسائل نقل، وتعليم، وصحة،  وضع استراتيجيات تشاركية تنموية للمدن بحيث يضمن توفير
 المجتمع بما فيها الفئات المهمشة وأصحاب االحتياجات الخاصة وخلق فرص عمل مناسبة. ومتطلبات مختلف فئات وثقافة تتفق

  تصميم المدن بما يضمن الترشيد في استخدامات المياه، والطاقة، والمدخالت األخرى، وزيادة االعتماد على استخدامات الطاقة
عادة استخدامها لر   الخضراء والزراعة الحضرية. األسطحي المناطق الخضراء بما في ذلك المتجددة، وتدوير المياه وا 

  لى على مواد البناء المحلية والصديقة للبيئة، ومصادر و يتم االعتماد بالدرجة األ أناستدامة المجتمعات الجديدة يجب  ضمانول
 الطاقة المتجددة، ومصادر المياه المستدامة بما في ذلك المياه الجوفية. 

   شطة المختلفة، ووسائل المواصالت داخل المجتمعات ومنها ناأل أماكنوتحديد  األراضيالتخطيط الرشيد والمستدام الستخدامات
 شطة االقتصادية والبلدية، والخدمات. نها، ونوعية المساكن ومواد البناء، ومصادر الطاقة، والمياه المستخدمة لدعم األلياو 

  ة. يالالطبيعية من خالل التوجه للبناء في مواقع بعيدة عن المناطق ذات القيمة الزراعية العتشجيع التخطيط للمناطق 

  تهاج نافي النسيج االجتماعي واالقتصادي للمجتمع، وذلك عن طريق  هاانوسكالتعامل مع ظاهرة العشوائيات لدمج تلك المناطق
 ومعيشيا . منهج متكامل ينهض بقاطني العشوائيات اجتماعيا ، واقتصاديا،

  تخطيط المجتمعات الجديدة بحيث يخفض من التنقل داخل تلك المجتمعات عن طريق تعميم فكر االستعمال المختلط الذي يتيح
الحصول على الخدمات المختلفة شاملة الخدمات الصحية، والتعليمية، والثقافية، والتجارية، وفرص  يةانالعمر المجتمعات  انلسك

 أماكن متقاربة.  أوواحد  انمكالعمل في 

  وركوب الدراجات الهوائية للحد من استخدام وسائل  األقداموالدراجات الهوائية المظللة لتشجيع السير على  للمشاةتوفير مسارات
 المواصالت.

 الساحلية بما يمكنها من التكيف مع التغيرات المناخية  خاص للمدن اهتمامث والمخاطر مع إيالء ر تصميم المدن لمواجهة الكوا
 بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحار.

 النقل 3-6

  التنمية المستدامة في التخطيط لشبكة من الطرق والمواصالت ترتكز على تشجيع ودعم التحول للنقل المستدام الذي  أبعادمراعاة
ة في استخدامات الوقود، ياليعتمد في األساس على استخدام وسائل النقل العام الصديق للبيئة، والمركبات ذات الكفاءة الع

 .والمسّيرة بالغاز والسيارات الهجين

 سهولة التنقل ويعمل على رفع مستوى التكامل االقتصادي مع  الذى يزيد منالنقل المستدام عن طريق النمو االقتصادي  تعزيز
 .ة في الوقت ذاتهيالبيئالنظم احترام 

  باعتبار منة والميسورة وسائل النقل السليمة بيئيا  واآل لياالوصول  أهميةاالهتمام بتحقيق الكفاءة في نقل األشخاص والبضائع مع
والمناطق  المراكز الحضرية  لى التكيف والوصالت القائمة  بينذلك وسيلة لتحسين العدالة االجتماعية والصحة وقدرة المدن ع

 .الريفية

  أهمية التطوير المؤسسي لقطاع النقل في الدول العربية من خالل برامج تدريبية لوضع سياسة تنفيذية لهذا القطاع لتحقيق التنمية
 .امةالمستد



 

  تطوير عمليات الشحن ونقل البضائع والركاب وجعلها أكثر مالئمة للبيئة خصوصا  في األسواق الناشئة مما ينعكس بصورة
 .حول العالم ئانللمو مباشرة على تحسينات بالبنية التحتية 

 : الحفاظ على البيئة4
 يةالبر  البيئات 4-1

ا  اجتماعية أهدافا  اقتصادية تحقق نموا  في الدخل القومي، و أهدافه تحقيق أنتّبني مسار التنمية المستدامة في كافة القطاعات من ش أن
، والعدالة االجتماعية، مع ةاو والمسمتمثلة في توفير خدمات صحية، وتعليمية، وثقافية، وخلق فرص عمل، وتوزيع عادل للثروة، 

في  األخذسوء استخدام الموارد الطبيعية وعدم  أنللموارد والثروة الطبيعية.  إهدارودون  األيكولوجيةوالنظم  صون الطبيعية ضمان
تاج واالستهالك تتسبب في تدهور البيئة والنظم االيكولوجية والتي قد نماط غير مستدامة لإلأناالعتبار اآلثار السلبية التي قد تنتج عن 

على  اليوبالتالتنوع البيولوجي،  انوفقدتلوث المياه الجوفية، والمجاري المائية، وتدهور التربة، وزيادة معدالت التصحر،  لياتؤدي 
 االقتصاد القومي. ولذلك فعلى الدول العربية سن ومتابعة تنفيذ التشريعات الالزمة وفرض العقوبات الصارمة للمخالفين. 

ماط سقوط أنشطة االقتصادية األخرى هو ازدياد ظاهرة التصحر، والتغير في نتغير المناخ واألومن اآلثار السلبية الناتجة عن 
الجفاف.  ليا أوغرقها  ليافي بعض المناطق، وقلة سقوط االمطار في مناطق أخرى مما يعرض تلك المناطق اما  االمطار والسيول

٪. كما تقل 30،8٪ عن المتوسط العالمي المقدر بـ 2،84 لياحد كبير حيث تصل  يالوتقل نسبة الغطاء النباتي في المنطقة العربية 
 ٪.14المنطقة( عن المتوسط العالمي الذ يقدر بـ  لياعن اجم9،3نسبة المحميات الطبيعية ) 

ر. ويساهم تغير وتواجه المنطقة العربية ثالثة تحديات فيما يتعلق باألراضي والتي تتمثل في: القحل، والجفاف المتكرر، والتصح
 تشار ظاهرة التصحر.ناماط االستخدام الغير مستدام لألراضي في أنالمناخ و 

 :ةاليالتظاهرة التصحر في المنطقة العربية، على دول المنطقة اتخاذ االجراءات  مةاو ولمق

المتحدة لمكافحة التصحر على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي وخاصة برنامج العمل الدون إقليمي  األممدعم تنفيذ اتفاقية  (1
 التصحر. أنالمنقح بش

طار العمل  (2 -2018المتحدة لمكافحة التصحر  األممللسنوات العشر والمعنية بتنفيذ اتفاقية  اناالستراتيجيدعم تنفيذ الخطة وا 
2008.65 

 السوق. اتآليو بما في ذلك التشريعات  يةاو الصحر  ياألراضنية باستصالح وضع وتنفيذ السياسات المع (3
 واستصالحها. يةاو الصحر تشجيع القطاع الخاص االستثمار في األراضي  (4
األراضي  وتدهورخصوبة التربة  انفقدعلى اتباع السياسات والممارسات الزراعية التي ال تتسبب في  التأكيدالعمل على  (5

 الزراعية.

 باتجاه المناطق الزراعية والغابات. يانالعمر العمل على وقف الزحف  (6
 .يةاو الصحر توجيه البحث العلمي في مجاالت زيادة خصوبة التربة الزراعية، واستصالح األراضي  (7
الساحلية معتمدة  على استخدامات المياه بطريقة مستدامة  يةاو الصحر متكاملة في المناطق  يةانعمر التوجه نحو إقامة مجتمعات  (8

 بما في ذلك تحلية مياه البحار بالطاقة المتجددة.   
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 البحرية والمناطق الساحلية البيئات 4-2

. وتتعرض بالسكانكيلومتر مناطق مأهولة  18،000كيلومتر من المناطق الساحلية و 30،000تتمتع المنطقة العربية بما يزيد عن 
آثار سلبية على النظم االيكولوجية، والثروة السمكية، والتنوع البيولوجي. ومن األسباب  لياالبيئة الساحلية والبحرية للمنطقة العربية 

مستدامة، والممارسات السلبية لقطاع الصناعة من  ماط السياحة الغيرأنالرئيسية لتدهور المناطق الساحلية في المنطقة العربية هي 
ق المكشوفة، والتخلص من المخلفات البلدية والصرف الصحي الغير والتخلص من المخلفات في مياه البحر وفي المناط انبعاثات

 العشوائي على المناطق الساحلية.  العمرانيالزحف  ليامعالج في البحار، هذا باإلضافة 

قيب شطة السفن، وعمليات التنأنشطة البحرية الغير مستدامة آثار سلبية على الحياة البحرية والشواطئ والتي تتمثل في نلأل أنكما 
شطة الغير مستدامة اثار سلبية على البيئة نترنت. وينتج عن هذه األنالحفر وتوصيل كابالت الكهرباء واأل أعمالعلى الغاز و 

التكلفة الناجمة عن التعامل معها وتكلفة تدهور البيئة البحرية والشاطئية والتكلفة االقتصادية على  أن ليا، هذا باإلضافة واألنسان
 قطاع السياحة. 

 وللحفاظ على الحياة البحرية والمناطق الساحلية على الدول العربية العمل على:

 شطة الغير مستدامة الضارة بالبيئة البحرية والساحلية بما يضمن السالمة، نسن ومتابعة تنفيذ التشريعات واللوائح المنظمة لأل
 ناسنلسمكية، والحياة البحرية بصفة عامة وحياة وصحة األ، والحد من اآلثار السلبية على المناطق الساحلية، والثروة اواألمان

 بصفة خاصة.

  على المستوى اإلقليمي.« شطة البريةنبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األ»تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ 

  قليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر الحفاظ على البيئة البحرية بما في ذلك مجهودات الهيئة اإل لياتعزيز الجهود الرامية
 األمموخليج عدن، والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، وخطة عمل البحر األبيض المتوسط التفاقية برشلونة لبرنامج 

 المتحدة.

 مع االخذ في االعتبار تغير  دعم الجهود المبذولة من قبل الدول العربية لتنفيذ استراتيجيات اإلدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
 المناخ وضرورة حماية التنوع البيولوجي والبيئة الساحلية والبحرية.

عادة تعزيز االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية األرضية، واالدارة المستدامة للغابات، ومكافحة التصحر، ووقف وعكس مسار ت دهور حماية وا 
 التنوع البيولوجي األراضي ووقف فقدان

 
 ( وهي أقل من المتوسط العالمي. ومع ذلك، شهدت المنطقة العربية 9.3تمثل المناطق المحمية في المنطقة العربية  )من مساحتة اإلجمالية %

 %. وكان هناك زيادة كبيرة في جميع المناطق تحت اإلقليمية، ال سيما في المشرق العربي189.2وضوح اتجاه مع زيادة قدرها 
 %(.320.6%(، ودول مجلس التعاون الخليجي )1,871.6)

  
 ( 23.0-%( وهو اقل من المتوسط العالمي. ويعتبر اتجاها  معتدال  سلبي للمنطقة العربية )2.84يمثل الغطاء النباتي في المنطقة العربية ،)%

 وان كان ايجابي في تحت المناطق الفرعية الثالث األخرى.%(. 33-الذي يرجع أساسا إلى االنخفاض في الغطاء النباتي في أقل البلدان نموا  )
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  التصدي الرتفاع مستوى سطح البحار، وحماية البيئة الساحلية والحياة البحرية بما فيها التنوع  يالتكثيف الجهود الرامية
 واشجار المنجروف. المرجانيةالبيولوجي والشعب 

 

 

 التنوع البيولوجي  4-3
شطة االقتصادية خاصة قطاع السياحة والزراعة، والذي نيعتبر التنوع البيولوجي عنصرا  هاما  القتصاديات المنطقة العربية ودعم األ
سلبي على التنوع البيولوجي في  تأثيرالعربية. وهناك  انللبلديشكل كذلك جزأ  من تراث المنطقة والداعم للنمو االقتصادي واالجتماعي 

الغير مستدام. وهذا ما يستوجب دمج الحفاظ على  يانالعمر شطة االقتصادية، والنمو نالمنطقة العربية نتيجة للخطط، والبرامج، واأل
 التنوع البيولوجي في االستراتيجيات، والخطط، والبرامج بما يضمن الحفاظ عليها ودعمها لمسار التنمية المستدامة.

 :التنمية المستدامة على الدول العربية العمل على أهدافولتحقيق 

  2020-2011المتحدة للتنوع البيولوجي  األممفي إطار عقد « آيتشي أهداف»تحقيق  ليادعم الجهود الرامية. 

  2020-2011دعم الجهود التي تبذلها الدول العربية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي. 

  شاء بنك إقليمي للموارد الوراثية وتنفيذ أنوضع برنامج إقليمي لحماية التنوع البيولوجي متضمنا  لياتعزيز الجهود الرامية
 بروتوكول قرطاجة الخاص بالسالمة اإلحيائية التابع التفاقية التنوع البيولوجي.

  بها. واإلتجارالكائنات المعدلة وراثيا تشجيع الدول العربية على وضع نظم للسالمة اإلحيائية التي تنظم إطالق 

  تشجيع دول المنطقة على التصديق على بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة
استخداما  مستداما  لدعم ه كاداه الستخدام الثروات الطبيعية ليا ضمامناال أوعن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي 

 االقتصادات العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

 

 تغـير المنـاخ 4-4

لتغير المناخ آثار سلبية مباشرة على المنطقة العربية والتي تتمثل في زيادة الندرة في الموارد المائية، وزيادة معدالت التصحر،  
شطة أنومعدالت السيول والكواِرث واآلثار االجتماعية المترتبة على ذلك والمتمثلة في إعادة توطين المجتمعات المتضررة وخلق 

توقعات ارتفاع مستوى البحار في المنطقة العربية وما قد ينتج عنه من غرق بعض  أنهذا و  66.جديدة لقاطنيهااقتصادية وفرص عمل 
شطة االقتصادية في تلك المناطق نالسواحل العربية والجزر والمناطق الزراعية الخصبة مثل الدلتا في مصر له آثار سلبية على األ

عادة توطين  انفقداعية قد يتسبب ذلك في مثل الزراعة والسياحة. ومن الناحية االجتم فرص العمل في القطاعات المتضررة وا 
 التنمية المستدامة. أهدافه االضرار وعرقلة مجهدات دول المنطقة في تحقيق أنالمجتمعات التي تتعرض للغرق، وهذا من ش

تنفيذ  يالاالسترشادي  الحراري فيوجه اإلطار االحتباس اتبعاثانمن األسباب الرئيسية في تغير المناخ هو زيادة معدالت  أنوحيث 
 :ةاليالتالسياسات واتخاذ االجراءات 

  تقوم بذلك ودعم الجهود التي تبذلها الدول العربية في تنفيذ االتفاقية. أنتشجيع الدول العربية التي لم ُتصدق على اتفاقية باريس 

                                                      
66

 United Nations Environment Programme (UNEP), Uncovering Pathways Towards Inclusive Green Economy, A 
Summary for Leaders, 2015 



 

  لوية لدول المنطقة لمواجهة اآلثار أو الالزمة للتكيف مع تغير المناخ كدعم مجهودات الدول العربية في اتخاذ التدابير واإلجراءات
 المترتبة على ذلك.

 مكلويات أو المناخ بما يتفق مع  تشجيع الدول العربية على وضع البرامج، والسياسات، والخطط للتخفيف من تغير الدول  ياتانوا 
 التنمية المستدامة. أهدافالعربية وبما ال يتعارض مع 

  لويات أو و  ياتانإمكاالحتباس الحراري في كافة القطاعات االقتصادية بما يتفق مع  بعاثاتانتبني السياسات التي تخفض من
 الدول العربية وبما ال يعوق مسار التنمية المستدامة.

  غازات االحتباس الحراري من خالل وضع منظومة خاصة بتجارة الكربون  بعاثاتانتشجيع الخفض من  يةانإمكالنظر في
Carbon Trading وضريبة الكربونCarbon Tax . 

 
 مخاطر ال إدارة 4-5

ولكن هناك كوارث يعود . األرضية هياراتناالدخل فيها مثل الزالزل، والبراكين، وموجات المد، والبرق،  انسنلإلهناك كوارث ليس 
االقتصادية والممارسات والسلوكيات الغير مستدامة والتي تؤثر بصورة سلبية على البيئية والنظم  شطةناأل لياالسبب األساسي لها 

غازات االحتباس الحراري مما يؤثر سلبا   بعاثاتانزيادة حجم  لياالغير مستدامين  واإلنتاجماط االستهالك أنوتساهم . االيكولوجية
غازات االحتباس الحراري والمسببة في تلوث  بعاثاتانعلى تغير المناخ وما يصاحب ذلك من كوارث طبيعية وبيئية وما ينتج عنه من 

 . انسناألالجو وآثاره السلبية على صحة 

 :وتشمل االتي للحد من مخاطر الكوارثالمخاطر  إدارةزيادة فاعلية العربية اتخاذ التدابير الالزمة  انالبلدعلى 

  67.سيناديوتعديلها لتتوافق مع اطار عمل  العربية للحد من مخاطر الكوارث االستراتيجيةتشجيع الدول العربية على تنفيذ 

  المستدامة وتشجيع  في االستراتيجيات الوطنية للتنمية وأدراجهادمج السياسات المعنية بالحد من الكوارث والمخاطر الناجمة عنها
 .دمجها في الخطط المحلية

   في كافة القطاعات وزيادة الكفاءة والترشيد في استخدام مصادر الطاقة  الفوريةالحد من االستخدام المفرط والمتزايد للطاقة
 .وتشجيع ودعم استخدام الطاقة المتجددة في كافة القطاعات

 وأدارتهاللحد من مخاطر الكوارث  واإلقليمية، الوطنية، دعم الجهود لتعزيز القدرات البشرية، والمؤسسية . 

 ضمانالمفاعل النووي، و  أنام ضماناحترازية خاصة ل تاإجراءالطاقة يتطلب اتخاذ  تاجنإلالطاقة النووية  ليااتجاه المنطقة  أن 
األمنية التي يجب  اإلجراءات لياهذا باإلضافة . التخلص من النفايات بصورة آمنة وكذلك المياه المستعملة في عملية التبريد

 .فنية ألسباب لإلشعاعاتتسرب  أياتخاذها لتفادي 
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 إدارة المخلفات والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة 4-6

، والمخلفات الزراعية بصورة آمنة يتسبب عانالمصمخلفات  أوالصحية،  أوسواء البلدية،  أشكالهاعدم التعامل مع المخلفات بكافة  أن 
بيئية وصحية.  فتراكم المخلفات البلدية بكميات كبيرة ولفترات طويلة قد يتسبب في اضرار صحية وحرائق نتيجة تفاعل  اختارفي 
بعض الممارسات الضارة والتي تتمثل في حرق المخلفات  أنوالمنشئات. كما  انسناألخطورة على حياة مما يشكل  انالميثغاز 

اآلثار السلبية على صحة  لياتشار الحرائق في المزارع والمساكن هذا باإلضافة ناالقري قد تتسبب في  أوالزراعية سواء في المدن 
االحتباس الحراري تعتبر من األسباب الرئيسية في تغير المناخ وما ينتج عنه من ارتفاع منسوب  انبعاثاتزيادة  أن. كما األنسان

عدم التخلص اآلمن من النفايات الصحية والصناعية وخاصة  أنه سابقا . كما لياالبحر واآلثار المترتبة على ذلك، كما تم اإلشارة 
لقائهاالخطرة منها  تها يتسبب في تلوث مياه الشرب والري مما له آثار سلبية على الثروة السمكية، في الممرات المائية دون معالج وا 

 والبيئة.  األنسانوالمنتجات الزراعية مما يتسبب في آثار سلبية على صحة 

والبيئة ولكنه يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية  األنسانه فقط الحفاظ على صحة أناإلدارة السليمة للمخلفات ليس من ش أن
 والترشيد في استخدامها.

 :التالية اإلجراءاتولتحقيق اإلدارة المتكاملة للمخلفات بما يدعم مسار التنمية المستدامة فعلى الدول العربية العمل على اتخاذ 

  المختلفة، وفي توليد الطاقة، وتصنيع السماد  اإلنتاجمليات كُمدخل في ع استخدامهدعم التوجه العتبار المخلفات موردا  يمكن
 العضوي.

  قليمية إلدارة المخلفات بكافة واعها البلدية، والصناعية، والصحية، والزراعية، والكيمائية بما يدعم أنوضع استراتيجيات وطنية وا 
 التنمية المستدامة. أهدافتحقيق 

 مخلفات ومصادرها.واع الأنوطنية لمختلف  بياناتشاء قاعدة أن 

 عادة تدويرها واستخدامها  اإلنتاجحزمة من التشريعات والحوافز التي تشجع من خفض المخلفات في عمليات  إعداد واالستهالك وا 
 طاقة. أوكسماد،  أو، اإلنتاجكمدخالت في  أما

 فات بيئيا وتعظيم االستفادة منها.دعم القدرات البشرية، والمؤسسية الوطنية واإلقليمية لإلدارة المتكاملة والسليمة للمخل 

  عادة االستخدام كمدخالت في  .اإلنتاجتشجيع فصل المخلفات من المنبع لتيسير عملية الفرز والتدوير وا 

  واستخدام المواد الكيمائية بطرق تخفض من اآلثار  بإنتاجدعم الجهود العربية لتحقيق الهدف المتفق عليه دوليا  فيما يتعلق
 «.النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيمائية»وذلك من خالل  2020والبيئة بحلول عام  األنسانالسلبية على صحة 

 .دعم الجهود التي يبذلها المركز اإلقليمي التفاقية بازل في القاهرة 

 اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيره
 
 ( أقل بقليل  1كجم لكل  0.33انبعاثات غازات الدفيئة في الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية )دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي

 من المتوسط العالمي . وقد حدث تغيير طفيف في المنطقة العربية أو في المناطق تحت اإلقليمية. 

  طن متري( أعلى من المتوسط العالمي. االتجاه اإلقليمي سلبي، مع زيادة قدرها  5.3العربية )انبعاثات غازات الدفيئة للفرد في المنطقة
 %. يمكن مالحظة اتجاه غير مواتي في جميع المناطق .54.5
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  عادة استخدامها والتخلص اآلمن  اإلنتاجنشر الوعي ألهمية خفض المخلفات في عمليات واالستهالك وضرورة تدويرها وا 
 للنفايات الخطرة.

 
 بالمنطقة العربية واالستقرار السياسي: السالم 5

. متغيرات سياسية بدأت باالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين والحروب التي تلت ذلك ليا األربعينياتلقد تعرضت المنطقة العربية منذ 
الفلسطينية العربية وما يترتب  األراضيفي استمرار احتالل  والمتمثلة ومازالت القضية الفلسطينية تشكل مشكلة أساسية للمنطقة العربية

عية، والموارد عن ذلك من تردي األحوال االقتصادية، واالجتمالألراضي الفلسطينية وتدهور للبيئة وما ينتج  إهمالعلى ذلك من 
هذا وتشدد الدول األعضاء على ضرورة دعم  .وتنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة لألراضي المحتلة إعدادمعه ذر الطبيعية مما يتع

قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك  ليا، واستعادة الحقوق استنادا  المساواةالشعب الفلسطيني ومؤسساته في السعي لتحقيق العدالة، و 
 68.وحق تقرير المصير الحق في التنمية

عدم االستقرار السياسي في المنطقة، والنزاعات وموجات الالجئين ُتشكل ضغطا   أنولقد أكد الدول األعضاء في مؤتمر الدوحة على 
 69.على االقتصاد الوطني والبنية التحتية لدول المنطقة

الفلسطينية مثل  يراضعدد من الحروب منها ما هو متصل باالحتالل اإلسرائيلي لأل ليا هذا ولقد تعرضت كذلك المنطقة العربية
، 1991-1990، وحرب الخليج عام 1956الثالثي على مصر عام  العدوانوحروب أخرى شملت  1973، 1967، 1948حرب 

   (2014 ,2012 ,2008)، والحروب اإلسرائيلية على غزة 2003، وغزو العراق عام 2006عام  لبنانواالعتداء اإلسرائيلي على 
. اضطرابات، وتدخالت خارجية، وحروب شملت عدد من الدول العربية يالكما تعرضت المنطقة العربية في السنين القليلة الماضية 

آثار سلبية على اقتصادات المنطقة وعلى البيئة متمثلة في تلوث شديد للهواء والتربة من جراء حرق آبار  األحداثلهذه  أنولقد ك
الحياة البرية والبحرية وكذلك البنية األساسية من طرق، وشبكات  أصابت وأضرارالعربية المتضررة،  البلدانالبترول في عدد من 
 . ، والبيئةاألنسانوصحة  على التنمية، األثر أسوءله  أنمما ك ومنشئاتكهرباء وصرف صحي 

عدد سواد حالة من عدم االستقرار في  لياكما يشكل تفشي ظاهرة اإلرهاب في العالم بصفة عامة وفي المنطقة العربية بصفة خاصة 
وكذلك على النسيج االجتماعي  الماليةللموارد البشرية و  واستنزافالمتضررة  للبلدانالعربية وتدهور بالغ في البنية التحتية  البلدانمن 

على مسيرة التنمية في الدول المتضررة  األثر أسوأ األحداثومازال لتلك  أنولقد ك. االقتصادي لتلك الدول وعلى المنطقة ككل والكيان
 .بصفة خاصة وعلى المنطقة العربية ككل

من وطأة االحتالل، والحروب، واالضطرابات مشكلة تتعرض لها المنطقة  تعانيكما تشكل هجرة المواطنين العرب من الدول التي 
ولذلك فقد وضعت عديد من الدول العربية سياسات  .تقع على عاتق دول المنطقة مسؤوليةالعربية والتي اعتبرتها الدول العربية 

. وخدمات اجتماعية اإلعاشةوبرامج الستقبال المهجرين العرب وتقديم يد العون لهم في صورة مساكن إليواء األسر الُمهّجرة، وسبل 
 . العمل على دمج المهاجرين العرب في المجتمعات العربية لياكما دأبت العديد من الدول العربية 
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الالجئين  أناالتفاق العالمي بش ليايتم التوصل  أنفمن المتوقع  ،ُتشكل تحديا  اجتماعيا  ذات طابع سياسي أنمسألة الالجئين قبل  أن
إطار التعامل  ليا، وذلك استنادا RCHN0من خالل عملية موجهة من قبل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 (.2016سبتمبر 19 (من اجل الالجئين والمهاجرين نيويورك بإعالن، المرفق N00C الشامل مع مسألة الالجئين

الالجئين في تقريره  أنيدرج االتفاق العالمي المقترح بش أن ليانيويورك المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  إعالنودعا  
مع قرارها  باالقتران، لكي تنظر في هذه األخيرة في دورتها الثالثة والسبعين 2018الجمعية العامة في عام  لياالسنوي الذي سيقدم 

المتحدة. ويحدد إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئين العناصر الرئيسية لالستجابة الشاملة ألي  األمممفوضية  أنالسنوي بش
قبال والسماح بدخولهم ودعم احتياجاتهم العاجلة والمستمرة مثل الصحة، والحماية، والتعليم، االست ليافباإلضافة  ،حركة كبيرة لالجئين

 بأمان وكرامة. بلدانهم لياتهيئة الظروف التي تساعد على عودة الالجئين  ليا أساسافهو يهدف 

التي تتعرض لها المنطقة العربية ورغم التقدم الذي ُاحرز في بعض المجاالت فلم تستطع المنطقة العربية  األحداثومما تقدم ففي ظل 
من األسباب الرئيسية  أنف األمروفي واقع . تحقق النتائج المرجوة من عملية التنمية والتي تلبي طموحات شعوب المنطقة أنمن 

، والعدالة االجتماعية، والحرية السياسية، المساواة لياساسها الفقر، واالفتقار أ األحداثلتعرض بعض دول المنطقة العربية لتلك 
 تتضمن استراتيجيات وخطط التنمية أنولذلك فالبد .  فرص العمل المناسبة في البالد المتضررة وفقدانومستوى التعليم والصحة، 

والعدل  بما في ذلك الحق في االمن، والسالم، انسناألالتركيز على االستثمار في رأس المال البشري مع إدماج حقوق  المستدامة
االجتماعي، والحق في التعليم الجيد، والتامين الصحي، والحق في فرص العمل المناسبة، والحق في الخدمات األساسية من مسكن، 

 .وطاقة صحي آمن،ومواصالت، وغذاء، ومياه نظيفة، وصرف 

لالستقرار السياسي له آثار وتداعيات ليس فقط على الدول  عدامانوالسالم وتعرض بعض الدول العربية لحالة من  األمنغياب  أن
هناك حاجة ُملحة  أنيعوق مسار التنمية المستدامة في المنطقة.  ولذلك ف أنه أنالمعنية ولكن على المنطقة العربية ككل والذي من ش

بين دول المنطقة في كافة المجاالت وتشمل  ناو التعتدعم  أنها أنتتخذ الدول العربية السياسات اإلقليمية الموحدة التي من ش نأل
بين دول المنطقة، والعمل على خلق فرص عمل جديدة خاصة للشاب والمرأة،  اإلقليميةتعزير االستثمارات العربية، ودعم التجارة 

 ، والعدالة االجتماعية، والقضاء على الفقر والجهل.المساواةسخ مبادئ واتخاذ السياسات التي ُتر 

 :التالية اإلجراءاتالتنمية المستدامة يجب اتخاذ  أهدافوحتى يتثنى لدول المنطقة تحقيق 

 هاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية.نالسعي أل 

  العربية.  انالبلدالتي تتعرض لها بعض  واإلضراباتهاء الصراعات أنالعمل على 

  بكافة صورها مع  األجنبيةاإلسرائيلي لألراضي العربية والتدخالت هاء االحتالل أنفي المنطقة العربية و  واألمنتحقيق السالم
 التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات الشرعية الدولية لدعم مسار التنمية المستدامة. 

  عات م، واالضطرابات في المجتالمتضررين من آثار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والحروبدمج المهجرين والنازحين
الُمضيفة من خالل وضع البرامج الحتواء المهجرين في المجتمعات العربية وتوظيفهم في دعم والمساهمة في مسار التنمية 

العربية بما في ذلك القطاعات االجتماعية مثل الصحة  انالبلدوتأهيلهم لسد احتياجات العمل في  المستدامة في المنطقة
 70والتعليم.
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 المجتمعات المستقبلة 



 

 لكافة فئات الشعب بما فيهم المرأة، والفئات المهمشة، والمسنين،  اإلنسانية، والكرامة انسناأل، وحقوق ونالقانسيادة  ضمان
 71 والشباب، واألطفال، وذوي االحتياجات الخاصة.

  بين الجنسين، والمرأة والرجل، مع  المساواة، و اإلنسانية، والعدالة االجتماعية، والكرامة المساواةالتأكيد على اتباع سياسات تحقق
 ضرورة إدماج الشباب، والفئات المهمشة، وذوي االحتياجات الخاصة في عملية التنمية.

  ريو من خالل حماية البيئة والموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية المحتلة والدول  نإعالمن  23العمل على تنفيذ المبدأ
 والتدخالت الخارجية.  انللعدو العربية التي تتعرض 

  والسالم بالمنطقة العربية.واألمنوالتكامل اإلقليمي لدعم االستقرار،  ناو التعتعزيز ، 

 
 التنمية المستدامة أهدافلمؤسسات الالزمة لتحقيق وا: الحوكمة 6

 لحـوكمـةا 6-1
التنمية  أهدافوجود نظام مؤسسي يعمل بكفاءة وبشفافية وفي إطار نظام فعال للمحاسبة، والتقييم، والمتابعة ضروري لتحقيق  أن

نظام  ضمانادخال إصالحات مؤسسية واتخاذ خطوات إيجابية وسن التشريعات ل لياالمستدامة. ولذلك فقد دأبت الدول العربية 
حوكمة جيد يعتمد على ترسيخ مبدأ الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المجتمعية الفعالة. وتعتبر تنمية الكوادر المحلية عملية 

 وكفاءة. ةاليفعدارة مؤسسات الدول العربية بصورة أكثر ضرورية أل

التنمية المستدامة، وهذا  أهدافالمناخ المستقر واآلمن من العناصر الضرورية لتحقيق و  لبيئـة االقتصاديـة الكليـةاتوفير  أن
لالستثمار في كافة القطاعات. ولقد دأبت العديد من  بانواألجالمحليين  عمالضروري كذلك لجذب االستثمارات واصحاب األ

 اذب لالستثمار والداعم لمسار التنمية المستدامة.الدول العربية على اتخاذ االجراءات الالزمة لتوفير المناخ المستقر والج

 :ةاليالتنظام حوكمة جيد وبيئة اقتصادية داعمة لمسار التنمية المستدامة اتخاذ االجراءات  يتطلب توفير

  .تعزيز جهود الدول العربية في وضع نظام حوكمة جيد يتسم بالشفافية، والمسائلة، والمشاركة المجتمعية 

  وتشريعي مستقر وواضح، وتشريعات خاصة بالتمويل واالستثمارات في مختلف القطاعات وتحويل  اليمتعزيز إرساء نظام
 األموال. 

  السوق واألطر التشريعية لتحفيز وجذب االستثمارات المحلية واألجنبية في مجاالت  اتليآلتشجيع وضع منظومة متكاملة
 صادية بما في ذلك البنية التحتية الضرورية لدعم مسار التنمية المستدامة.البنية البيئية، واالجتماعية، واالقت

  دارة المجتمعات السكنية  إعدادالنظر في تطبيق نظام الالمركزية في وتنفيذ المشاريع، والخطط، والبرامج التنموية، وا 
 التنمية المستدامة. أهدافل وتحقيق المحلية وبما يدعم توجه الدو  اتانواإلمكلويات و الحضرية والريفية بما يتفق مع األ

  في المنطقة العربية. انواألماإلقليمي لتوفير االمن، والسالم،  ناو التعدعم 
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 المؤسسات 6-2
والمحاسبة، وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية  المؤسسات التي تعمل في إطار من الشفافية،وجود  أنه سابقا  فلياكم تم اإلشارة  

يعمل ايضا  على توفير المناخ المالئم الذي يساهم في تشجيع  أنه أنهذا من ش أنف التنمية المستدامة.  أهدافضروري لتحقيق 
 وجذب االستثمارات المحلية والخارجية. 

  2030.72الدوحة يجب على الدول العربية تكثيف الجهود لوضع األطر المؤسسية للقيادة وحشد الموارد لتنفيذ خطة  نبإعالوكما جاء 
استقرار المجتمعات وتعزيز  ضمانويعتبر وجود مؤسسات وطنية تعمل بكفاءة من األساسيات التي يجب توافرها في المنطقة العربية ل

 73االمن واالستقرار مما يدعم مسار التنمية المستدامة.

دمج البعد االجتماعي والبيئي مع البعد االقتصادي، والتأكيد على  ضمانالتنمية المستدامة يستوجب  أهدافتحقيق  أنوحيث 
 انكية وطنية تضمن تحقيق ذلك وهذا ما قد يتطلب تكليف/تشكيل ليآالترابطات والتكامل بين مختلف القطاعات فالبد من وجود 

المؤسسية  اتانالكيل بتفعيل تلك ولقد قامت عدد من الدول العربية بالفع«.  مجلس وطني للتنمية المستدامة»مؤسسي في صورة 
ه ال يوجد صيغة واحدة أنالدوحة ف نبإعاللدعم صياغة وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات المعنية بالتنمية المستدامة. وكما ورد 

تجد  أنالعربية للتخطيط، والتنسيق، والتنفيذ، والمتابعة فعلى كل دولة  انيالبلديتبع في كافة  أنإلطار مؤسسي نموذجي يمكن 
 74اإلطار المؤسسي الذي يتناسب وظروف كل بلد.

 لتعزيز كفاءة أداء الجهاز الحكومي: ةاليالت اإلجراءاتاتخاذ  ليااالسترشادي  يوجه اإلطار

  التنمية المستدامة. أهدافمعاصر يواكب التحديات والمتغيرات المعاصرة وبما يدعم تحقيق  أداريدعم هيكل 

  بالنتائج  اإلدارةيعتمد على منهجية  أداريالنظر في اتباع نظام  Results-based Management 

  حكومي يتسم بالكفاءة في األداء، والتوظيف في أجهزة الدولة بناء على الكفاءة، والمؤهل مناسب للوظيفة،  أداريدعم نظام
 والقدرة على األداء المتميز واالبتكار بناء على توصيف وظيفي واضح ومتطور. 

  عمالاأل شؤون الدولة وتيسيرإدارة محاربة البيروقراطية في. 

 .محاربة الفساد بكافة اشكاله 

 شجيع ثقافة المصارحة من قبل أجهزة الدولة للسياسات، والخطط، والبرامج التي تعتزم الدولة القيام بها ونتائج تنفيذها بما فيها ت
 النجاحات واالخفاقات.

  وتحليلها. اتانالبيفي إدارة المؤسسات وجمع وتخزين  لياألاستخدامات النظم االلكترونية والحاسب تشجيع تعميم 

 والعمل على استمرار تحديثها وتوفيرها لدعم عملية صياغة السياسات والخطط والبرامج. اتانالبيواعد تعزيز نظم وق 

 تشاركية في صياغة السياسات، والخطط، والبرامج.  التأكيد على اتباع عملية 

 .تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في تقييم األداء بأجهزة الدولة 

  خضر استخدامات الموارد وعلى الشراء االتوجيه مؤسسات الدولة على الترشيد فيGreen Procurement 
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 برنامج تدريبي محلي واقليمي يعمل على تدريب الكوادر على كافة المستويات بصفة مستمرة بما يواكب المتغيرات،  إعداد
 لويات.و والتحديات، واأل

 
 : التنمية البشرية والبحث العلمي7
 لموارد البشريةا 7-1

الكوادر  إعداديعتبر االستثمار في الموارد البشرية عنصرا  أساسيا  في إحداث طفرة نوعية لتحقيق التنمية المستدامة والتي تتطلب 
عدادالالزمة لدعم هذا المسار. وهذا يشمل التدريب المهني، والفني، و  الكوادر الفنية في مختلف التخصصات، والتقنيات،  ا 

والممارسات الخاصة بالتنمية المستدامة. ويتطلب ذلك اعادة النظر في منظومة التعليم السائدة بما يضمن دمج البعد البيئي 
كما يجب تعميم كوادر تدعم مسار التنمية المستدامة.  إعدادوكذلك االجتماعي والتنموي في مختلف المناهج وبما ينتج عنه 

تدريس أدوات ومنهجيات وضع السياسات المتكاملة، والتقنيات المستدامة، وتحليل دورة الحياة، واستخدام حوافز السوق، والتقييم 
 بانج ليااالقتصادي/واالجتماعي/والبيئي واإليكولوجي للخطط، والبرامج، والمشاريع، والمحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة 

 إلبداع والبحث العلمي.على تشجيع اترتكز  أنمنهجية التعليم يجب  أن لياخرى. هذه باإلضافة أدوات أ

 العمل على تحقيق االتي: لياوتتطلب عملية تنمية القدرات بالمنطقة العربية 

  العمل. أثناءدعم عملية رفع القدرات من خالل التعليم الجيد، وبرامج التدريب المهني، والتدريب 

  وربطها مع سوق العمل. التعليم واالرتقاء بنوعية مخرجاتهتطوير 

 .تشجيع البحث، والتفكير، واالبداع في العملية التعليمية عوضا عن الحفظ والتلقين 

  إعادة تأهيل المعلم لرفع قدراته التعليمية والثقافية والحضارية لالرتقاء بمستوى التعليم ونشر القيم السامية النابعة من الثقافة
  والحضارة العربية االصيلة. 

  عدادبرامج التدريب و  إعدادتشجيع المؤسسات الوطنية في  الكوادر الالزمة لدعم مسار التنمية المستدامة. ا 

 فاقيات الدولية لدول العربية على االستفادة من الفرص المتاحة دوليا  واقليميا  لدعم القدرات من خالل التصديق على االتتشجيع ا
 المتعددة األطراف و الثنائية  اإلنمائيةوبرامج المساعدات 

  العلميالحد من هجرة العقول العربية عن طريق منح الحوافز وتوفير المناخ المناسب للعمل والبحث . 

  اإلقليمي في مجال التعليم ليشمل المنح الدراسية وتبادل الطالب والُمعلمين. ناو التعتعزيز 

  الكافية لدعم المنح الدراسية في الخارج في التخصصات الالزمة لدعم مسار التنمية المستدامة. الماليةرصد الموارد 
 
 لتكنولوجيا، واالبتكار البحث العلمي، ا 7-2

التطور  أنحداث نقلة نوعية نحو التنمية المستدامة. فلتكنولوجيا، واالبتكار من الركائز األساسية إلالعلمي، ا يعتبر البحث
التكنولوجي السريع الذي شهده العالم خاصة خالل الثالثة عقود الماضية والذي صاحبة التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات 

 يالد من حده التنافسية بين الدول. ويرجع ضعف علوم التكنولوجيا العربية باألساس تشار ظاهرة العولمة زاناواالتصاالت مع 



 

تدهور مستوى التعليم في المنطقة العربية بصفة عامة والتمويل الضروري للبحث العلمي والتكنولوجيا مع سواد بيئة غير محفزة 
 لالبتكار، واالبداع، والبحث العلمي.

ترليون دوالر  1،48قرابة  ليابحث العلمي على مستوي العالم من قبل القطاع العام والخاص حجم االستثمار في مجال ال ويصل
 نافاق العام على البحث العلمي في البلدنمعدالت االستثمار في البحث العلمي فقد وصل األ ليا. أما بالنسبة 2013في عام 
٪ في الواليات المتحدة االمريكية. هذا 28.1روبي و االتحاد األ٪ في 19.1٪ في أمريكا الالتينية، و3،4٪ مقارنة بـ 1 لياالعربية 

 انابالي٪ وفي 4،4 ليامعدالت االستثمار في البحث العلمي من الدخل القومي في كوريا الجنوبية وصل  أن لياويجدر اإلشارة 
تتصاعد لتصل  أن٪ من الدخل القومي للبحث العلمي على 1٪ من الدخل القومي. ولقد حدد الدستور المصري الجديد نسبة 9،6

  75للمعدالت العالمية خالل األعوام القليلة القادمة.

والتي  ٢٢وادراكا من الدول العربية ألهمية النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي فلقد أصدرت القمة العربية في دورتها 
فيما يتعلق بدفع جهود البحث العلمي والتقني في البلدان العربية وبناء  ٥٣٧قرارها رقم  28/3/2010 بليبيا في سرتعقدت في 

عليه فلقد قامت األمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالبحث العلمي بإعداد استراتيجية للبحث 
 العلمي والتقني في الدول العربية.

والتي  ٢٢همية النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي فلقد أصدرت القمة العربية في دورتها وادراكا من الدول العربية أل
فيما يتعلق بدفع جهود البحث العلمي والتقني في البلدان العربية وبناء  ٥٣٧قرارها رقم  28/3/2010 بليبيا في سرتعقدت في 

بية المتخصصة المعنية بالبحث العلمي بإعداد استراتيجية للبحث عليه فلقد قامت األمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات العر 
هذا وقد قام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي عقدت بالبحر الميت بالمملكة  العلمي والتقني في الدول العربية.

باعتماد االستراتيجية   29/3/2027 -  3ج  -   28د ع   700بإصدار قراره رقم ) ق ق:   24/3/2017األردنية الهاشمية في 
 العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار.

 وفيما يلي المرتكزات األساسية لالستراتيجية:

  ".تعاظم دور المعرفة في االقتصاد 

 نتاج كز البحوث من جهة وبين مؤسسات االت بين البحث والتطوير واالبتكار في الجامعات ومراتعاظم دور الشراكا
 خدمات من جهة أخرى.وال

 .تأثير االبتكار في التنمية والنمو 

 .االهتمام بتعزيز الطلب على البحث والتطوير واالبتكار وليس االهتمام بالعرض فقط 

 .تحويل المعرفة الي ثروة عبر البحث والتطوير واالبتكار 

 ل، من تخريج طالبي فرص عمل الي تطوير المناهج العلمية وتحويل مهام بعض الجامعات والمعاهد التقنية، على األق
تخريج مولدي عمل، وذلك بتأهيلهم، حتى في المراحل ما قبل التخرج والتعليم األساسي، على مهارات البحث والتطوير 

  76 واالبتكار وروح المبادرة وريادة االعمال."

                                                      
75

 UNESCO Science Report Towards 2030, 2015 

االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني واالبتكار، جامعة الدول العربية
76

 



 

وغايتها فتعتبر تلك االستراتيجية جزء من هذا اإلطار    2030ستراتيجية العربية مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة اال وحيث ان
 :االسترشادي مع التأكيد على االتي

  االقتصاد األخضر والتنمية  ليايات كافية للبحث العلمي وتوفير التقنيات المتقدمة والصديقة للبيئة لدعم عملية التحول نارصد ميز
المستدامة والذي ينتج عنه االستخدام الرشيد واألمثل للموارد، وخلق فرص عمل جديدة مستدامة، وزيادة التنافسية، وخلق أسواق 

 جديدة محليا  وخارجيا .

  لى المستوى الوطني مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة ولدعم مسار التنمية المستدامة عدور البحث العلمي في تعزير
 تاج التكنولوجيات بالمنطقة العربية.  أنواإلقليمي والتي ترتكز على 

  المعرفة وتوثيق الصلة بين مراكز البحوث العربية وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع ورعاية الباحثين والعلماء  لياتيسير الوصول
 77والمخترعين واالستفادة منهم.

 على االستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة والصديقة للبيئة. تشجيع القطاع الخاص والمدني 

  النهوض بالمخترع العربي وذلك عن طريق دعم المخترعين وتبني االختراعات وتوفير مجاال  لتسويق االختراعات والخدمات
 78البيئية.

  والعلمي واالبتكار.دعم مجهودات الدول العربية للنهوض بمناهج التعليم والتي تشجع على البحث 

  بين الدول العربية في مجال البحث العلمي ونقل التكنولوجية. ناو التعتعزيز 

  وضع السياسات التي تشجع علي نقل التكنولوجيا المالئمة وتكيفها مع المتطلبات واالحتياجات الوطنية واإلقليمية والعمل على
 توطينها.

 ها تشجيع االستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا.أنوالتي من ش وضع التشريعات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية 

  دعم القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال البحث العلمي واالبتكار واالستفادة من المبادرات الدولية في مجال التكنولوجيا الحديثة
 تغير المناخ. أنشالمتحدة اإلطارية ب األممة التكنولوجيا الخاصة باتفاقية ليآمثل 

 .تعزيز الشراكة بين الدول العربية مع الدول المتقدمة فى مجال البحث العلمى والمشروعات تطبيق التكنولوجيا الحديثة 

 التنفيذ اتآليو لسياسات التمكينية : اخامسا  

 المشاركة المجتمعية -1

لويات ومتطلبات أو استراتيجيات، وخطط، وبرامج، ومشاريع تعكس  عدادالضرورية إل اآللياتتعتبر المشاركة المجتمعية من 
مشاركة  ضمانل اتآليالتأكيد على وضع  لياالعربية ألهمية ذلك فلقد عمدت العديد من دول المنطقة  انالبلدالمجتمعات. ولتفهم 

 أصحاب المصلحة في وضع االستراتيجيات، وصياغة الخطط، والبرامج، والمشاريع، وفي اتخاذ القرار. 

زيادة  ياللويات واحتياجات قطاعات الشعب المختلفة هذا باإلضافة أو األخذ في االعتبار  ضمانه أنإتباع هذا المنهج من ش أن
الثقة في قرارات الحكومة والحد من الفجوة بين شعوب وحكومات دول المنطقة العربية مما يساهم في دعم السالم االجتماعي، 

الشعب بما فيها الفئات المهمشة، والمرأة، والشباب في اتخاذ القرار مما يزيد من  واشراك اصحاب المصلحة وكافة فئاتوتمكين 
 جاحها.أنالعمل على  اليوبالتخطط، والبرامج نتيجة لتبني أصحاب المصلحة لها فرص نجاح السياسات، وال
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 :يجب مراعاة االتي وحتى يتثنى لدول المنطقة دمج كافة أصحاب المصلحة في اتخاذ القرار

 للدولة ومسئولية  تماءناال ودور المشاركة المجتمعية الفعلية لمختلف فئات الشعب في تعزيز شعور أهميةعلى  التأكيد
جاح السياسات، أن لياالفرد و  تاجيهإنينة مما يساهم في زيادة أنزيادة الشعور بالرضى والطم ليالمواطن تجاه بلده، باإلضافة 
 والخطط، والبرامج المقترحة. 

 على اشراك كافة اصحاب المصلحة المعنيين في عملية صياغة السياسات لتشمل المهنيين، واألكاديميين، والقطاع  التأكيد
 الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والمرأة، والمسنين، والفئات المهمشة، وذوي االحتياجات الخاصة.

  صحاب المصلحة في عملية وضع وصياغة ألة تضمن المشاركة الفعالة يآلدعم مجهودات الدول العربية في إتباع
 السياسات وتطبيقها بما يتناسب مع ظروف كل دولة، والنسيج االجتماعي، والبناء المؤسسي الخاص بها.

  االستثمار في عملية المشاركة المجتمعية بحيث تسهم في نشر الوعي والثقافة وفي تقارب وجهات النظر واألفكار والتوافق
 .التنمية المستدامة أهدافلدول المنطقة من اجل تحقيق  على التوجهات العامة

 تبادل الخبرات، والتجارب، وأفضل الممارسات بين الدول العربية في مجال المشاركة المجتمعية. 

 

 
 تكامل ودمج السياسات، والخطط، والبرامج -2

 هدافالخطط والبرامج التنموية في معظم بالد العالم على التركيز على تحقيق األ إعدادعند  اناألحيلقد جرى العرف في اغلب 
التنمية المستدامة  أبعاداستراتيجيات  إعداد اناألحياالقتصادية بمعزل عن االعتبارات البيئية، واالجتماعية، كما يتم في كثير من 

لوية للبعد أو إعطاء  لياترابطات بينهما البعض. وقد أدى هذا كل بعد بمعزل عن اآلخر دون الربط بينهما ومعرفة التأثيرات وال
االجتماعية والبيئية. كما أدى ذلك  بانالجو االقتصادي على حساب البعد االجتماعي والبعد البيئي مما نتج عنه آثار سلبية على 

ماط تنمية غير مستدامة ومتوازنة ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في العديد من دول العالم بما في أناستراتيجيات و  لياايضا 
للتنمية: االقتصادي،  أبعاداستراتيجيات التنمية المستدامة هو دمج  إعدادمن المبادئ األساسية في  أنذلك الدول المتقدمة. وحيث 

األخيرة من خالل إطالق العديد من المبادرات والتصديق على عدد من  نةو اآلية في واالجتماعي، والبيئي، فلقد دأبت الدول العرب
 التنمية المستدامة. أهدافتتبنى منهجا تنمويا  متكامال  يعمل على تحقيق  أناالتفاقيات الدولية 

 استراتيجيات التنمية المستدامة من خالل اآلتي:  إعدادتعظيم مجهودات الدول العربية في  ليااألسترشادي  اإلطار ويهدف

  استراتيجيات وطنية للتنمية، وعدم التعامل مع  إعدادالتنمية المستدامة كمنهجية أساسية في  أبعادالتأكيد على دمج وتكامل
التنمية المستدامة: البعد االقتصادي، والبيئي، واالجتماعي، والثقافي بمعزل عن اآلخر ودون االخذ في االعتبار كذلك  أبعاد

دعم كل منهما لآلخر  ضمانالتنمية المستدامة ل أبعادالبعد المؤسسي، وهذا يتطلب معرفة كاملة للتأثيرات والترابطات بين 
 تضاربهم. أووعدم تعارضهم 

  التنمية المستدامة على المستوى الكلي لالقتصاد والمستوى القطاعي  أبعادتكامل  ضمانعلى ضرورة اتباع منهجية لالتأكيد
وضع االستراتيجيات القطاعية بما يضمن ترابطها  ضمانالتأثيرات والترابطات بين القطاعات المختلفة ل برازة إلليآمع اتباع 

 ودعم القطاعات بعضها البعض وعدم تعارضها.



 

  االقتصادية، واالجتماعية،  هدافتحقيق األ لياوضع سيناريوهات وبدائل الستراتيجيات التنمية المستدامة والتي تهدف
المتوقعة  الماليةلويات على اساس التكلفة الحقيقية وليس فقط على أساس التكلفة و يتم تحديد األ أنوالثقافية، والبيئية على 
 نتيجة تنفيذ االستراتيجية.

  واالقتصادية القصيرة المدى واعتبارها المحرك الرئيسي في  الماليةعدم اعتماد االستراتيجيات على أساس العوائد والمكاسب
تحقيق نمو اقتصادي  لياتتمحور عملية صياغة السياسات باإلضافة  أنصياغة السياسات القطاعية واالقتصادية. وينبغي 

هم في خلق فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، وتحقيق عدالة اجتماعية يسا أنينتج عنه زيادة في الدخل القومي 
تضمن التوزيع العادل للثروة، والموارد، ورفاهية مختلف فئات الشعب مع الحفاظ على البيئة والنظم والموارد الطبيعية 

 واالستخدام األمثل لها.

  التخطط المتكاملة والشاملة. إعدادبين الدول العربية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والخبراء في مجال  ناو التعتعزيز 

  العلمية لصياغة استراتيجيات التنمية المستدامة مثل  واألدواترفع القدرات الوطنية واإلقليمية الالزمة لتطبيق المنهجيات
التنمية المستدامة وبين مختلف القطاعات ومدى تحقيقها  راو محرابطات بين البرمجيات العلمية التي توضح العالقة والت

 التنمية المستدامة متمثلة في:  هدافأل

o تاج، زيادة حجم التجارة الخارجية والعائد نالبعد االقتصادي: زيادة الدخل القومي، زيادة التنافسية، تنويع مصادر اال
 منها. 

o بين المساواةدة، والعدالة االجتماعية متمثلة في التوزيع العادل للدخل القومي، البعد االجتماعي: حجم العمالة الجدي 
المهمشة، وذوي االحتياجات الخاصة والشباب، والمسنين،  الرجل والمرأة، تضمين كافة فئات الشعب شاملة الفئات

 ومواصالت، وصرف صحي ومياه.، انإسكالجميع، والخدمات األخرى من  لاو متنوخدمات صحية وتعليمية جيدة وفي 

o  البعد البيئي: اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية من مياه، وطاقة، وثروات برية، وبحرية وساحلية، وتعدينية، والحفاظ على
 النظم االيكولوجية، والتنوع البيولوجي.

o  ،واحياء التراث العربيالبعد الثقافي: النهوض بالتعليم والثقافة العامة والقضاء على االمية ونشر الوعي. 
 
 التنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات الدول العربية على المستوى الوطني واالقليمي  -3

التنسيق الكامل والمستمر بين كافة أجهزة الدولة على المستوى الوطني. ولقد  ضمانلتحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة البد من 
التخطيط االحتوائي والمتكامل والمعتمد على  ليابدأت بالفعل العديد من دول المنطقة التحول من التخطيط اأُلحادي والمنعزل 

 الشعب.  والشمولية ليشمل كافة فئاتة، بين مختلف المؤسسات وأجهزة الدولة، والمشاركة المجتمعي ناو والتعالتنسيق 

 ولتحقيق ذلك على الدول العربية العمل على:

  بين كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.  ناو والتعالتنسيق  ضمانة وطنية ليآلوضع 

  التأكيد على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية، والمحاسبة، وتبادل المعلومات والخبرات، ومشاركة كافة أصحاب المصلحة في
 السياسات القطاعية. إعداد



 

  تكامل السياسات والخطط والبرامج وعدم تعارضها بل وتوافقها ودعم بعضها البعض  لياتعزيز الجهود الوطنية الرامية
 البيئية، واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية. هدافتكامل األ ضمانو 

 

 
 ين واللوائحنقوالا -4

ا الدول في هالتي تستخدم لتنظيم وتطبيق السياسات، والخطط، والبرامج التي تنتهج اآللياتين من ناتعد التشريعات، واللوائح، والقو 
 مختلف القطاعات. 

 ة في المنطقة العربية يجب االخذ في االعتبار االتي: ليولتفعيل وتعظيم االستفادة من تلك اآل
  ين المعنية بحقوق الملكية، وحقوق نامستدامة بما في ذلك القو ين بما يتفق مع المبادئ الحاكمة للتنمية الناصياغة اللوائح والقو

االستفادة من األراضي الزراعية، والمراعي، واألسماك، والغابات بما يضمن استخدامها بصورة مستدامة لصالح األجيال 
 والقادمة. الحالية

  االقتصادية، االجتماعية، والبيئية( من جراء تطبيق تقييم اآلثار االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية لمعرفة التكلفة الحقيقية(
 شطة لتحقيق التنمية المستدامة.نتوجيه األ ضمانالتشريعات ل

  دعمهما  ضمانين لنااالقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والثقافية في كافة التشريعات والقو  بعادتكامل ودمج األ ضمان
 لمسار التنمية المستدامة. 

 ين، واللوائح المعنية بمختلف القطاعات ودعم بعض البعض وعدم تعارضها ناتكامل واتساق التشريعات، والقو  ضمان
 ات السوق.ليواتساقها ودعمها آل

  ين.ناوضع نظام مراقبة، ومتابعة، وجزاءات يضمن تطبيق اللوائح والقو 
  ين.ناالبيني بين الدول العربية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والخبراء في مجال التشريعات واللوائح والقو  ناو التعتعزيز 
 
 حوافز السوق -5

ماط أن لياتاج واالستهالك نماط االأنالسوق كآده لتغيير  اتآليأهمية استخدام  ليالقد تزايد، خاصة في العقدين الماضيين التنبه 
 Tradable Permitsلاو للتد ، والرخص القابلةليا، والدعم الماتاناإلعأكثر استدامة. وتشمل تلك األدوات الضرائب، الرسوم، 

هذا  Payment for Ecosystem Servicesوالمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية  Ecolabelling والعالمات البيئية
يكون  أناستخدام وتوظيف تلك األدوات بصورة جيدة يمكن  أن. Carbon Tradingاطالق مبادرة لتجارة الكربون  لياباإلضافة 

 التنمية المستدامة. أهدافشطة واالستثمارات نحو استثمارات تساهم في تحقيق نلها أكبر األثر في توجيه األ

 فالبد من االخذ في االعتبار االتي: التنمية المستدامة أهدافالسوق لتحقيق  اتآلي ةاليفعولزيادة  

  السوق بالكامل وصياغتها بصورة تدعم مسار التنمية المستدامة. اتآليإعادة النظر في منظومة 

 ين في مختلف ناالحزم التحفيزية بحيث تضمن اتساق بعضها البعض وعدم تعارضها ودعمها للوائح، والتشريعات، والقو  إعداد
 القطاعات.

  األدوات عبئا  إضافيا  على الطبقات الفقيرة، وذوي الدخول المتوسطة، والفئات المهمشة، وذوي االحتياجات أال تشكل تلك
 الخاصة.



 

  تاج واالستهالك نماط االأنشطة واالستثمارات نحو نيكون الغرض األساسي لتلك االدوات هو توجيه وتشجيع األ أن
 الدولة.  ةانخز المستدامين وليس فقط لدعم 

 شطة الضارة على المجتمع والبيئة والتي تتعارض مع التنمية المستدامة، نفرض الرسوم على األ لياالسوق  اتآليتعمل  أن
 .رهااو محشطة الداعمة للتنمية المستدامة بكافة نوالقروض الُميسرة لأل يةاناالئتمودعم ومنح التيسيرات 

  مستحقيه من المستهدفين  يالال يصل  اناألحيدعم السلع األساسية للطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل في معظم  أنحيث
ت التي تشمل الدعم ايصاحب ذلك حزمة من االجراء أنبرنامج لرفع الدعم تدريجيا على  إعدادمن فئات الشعب فيجب 

عم للمشاريع المجتمعية والتنموية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية المادي، والخدمات االجتماعية لتشمل التعليم، والصحة، ود
 والتي ينتج عنها خلق فرص عمل خاصة  للفئات االكثر احتيجا . الصغر

  شطة التي تتسبب في الهدر وسوء استخدام الموارد خاصة الموارد الطبيعية مثل نتعمل الحزم التحفيزية على الحد من األ أن
 التنمية المستدامة. أهدافتلك التي تساهم في تحقيق المياه والطاقة وتشجع 

  ية الالزمة لدعم مسار التنمية المستدامة.ز ادر الضرورية لصيغة الحزم التحفيالكو  عدادتشجيع البرامج التدريبية إل 

  ات ليآوتطبيق حوافز و  إعدادبين الدول العربية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والخبراء في مجال  ناو التعتعزيز
 السوق.

 لتمويلا -6

-1،05التنمية المستدامة على مستوى العالم هي في حدود ما بين  أهدافالالزمة لتنفيذ  الماليةالمتطلبات  أن لياتشير التقديرات 
االستثمار العالمي السنوي )مقاسا  برأس المال العالمي  يالتريليون دوالر سنويا . ويمثل هذا الرقم أقل من ُعشر اجم 2،59

٪ من الناتج المحلي 2 ليانا سنكون بحاجة أنتريليون دوالر سنويا  ف 1،3نخصص تمويال  بمقدار  أنلنا  أن(. إذا كالياإلجم
نا أنالعربية ف انالبلدشطة التنمية المستدامة في أن٪ نفسها لدعم 2بتطبيق نسبة  79العالمي لتمويل التنمية المستدامة. الياإلجم

للدول  الياإلجمتريليون دوالر للدخل القومي  2،869محسوبة على أساس بليون دوالر إضافي  57،38سنحتاج لتخصيص  
  .2014العربية في عام 

 لياوتعد السندات الخضراء احدى الوسائل لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، حيث وصل حجم سوق السندات الخضراء العالمية 
   PIMCO/HSBC80.     حسب تقديرات بليون دوالر امريكي  250

التنمية المستدامة والتي ترتكز على مبدئ أساسي وهو ضرورة  أهدافأسس التمويل اإلسالمي متسقة مع  أن لياويجدر اإلشارة 
في   تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة وتمكين الطبقات الفقيرة في المجتمع من امتالك األصول االقتصادية والمشاركة

 81لمتكاملة.والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وا نتاجيةصياغة الخطط والبرامج مما يساهم في زيادة اال

على دول العالم توجيه استثماراتها لبناء البنية التحتية الالزمة واالستثمار  أنف ،بتقرير اللجنة العالمية للمناخ واالقتصادوكما ورد 
 82التنمية المستدامة. أهداففي التكنولوجيات المتقدمة التي تخدم 
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التنمية المستدامة، وعلية فيجب على الدول العربية  أهدافالوطنية، واإلقليمية، والدولية ضروري لتحقيق  الماليةتوفير الموارد  نأ
 العمل على:

  مائية نللمساعدات اال اإلجمالي٪ من الناتج القومي 0،7التأكيد على ضرورة التزام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماته برصد
 .2015في مؤتمر اديس ابابا الذي عقد في تموز/يوليو عام النامية كما لتأكيد عليه  للبلدان

 .83االلتزام بخطة عمل اديس ابابا لتمويل التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها دون تجزئة 

  يكون للقطاع الخاص دور فعال في االستثمار في البنية البيئية فعلى دول المنطقة تشجيع  أنه من الضروري أنحيث
التنمية المستدامة وذلك من خالل التيسير في اإلجراءات  أهدافمساهمة القطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لدعم 

لصغيرة والمتناهية الصغر، والشباب، والمرأة وتذليل العقبات إلتاحة الفرصة للقطاع المدني والخاص بما في ذلك الشركات ا
 التنمية المستدامة. أهدافللمساهمة في مجهودات القطاع العام في تحقيق 

  ي الدول العربية. وتأمين ج لدعم تنفيذ التنمية المستدامة فللسياسات والخطط والبرام الماليةاالستدامة  ليا الماليتحول النظام
محلية، واعادة توجيهها لتحقيق التكامل بين القطاعات غير  ماليةموارد خارجية إضافية مع التركيز على تعبئة موارد 

الضريبية، وتعديل نظم  واإلصالحاتالرسمية في االقتصادات العربية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، 
 .المؤسسات الخيرية واالستثمارات الخاصة أدوارز الشفافية والمشاركة العامة، وتعديل دعم األسعار، وتعزي

  إلقراض القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر من أجل االستثمار في  الماليةتوجيه المؤسسات
 شطة التي تدعم التنمية المستدامة. ناأل

 التنمية المستدامة. االستثمار في المشاريع الداعمة لمسار ليامنطقة وموازناتها تدريجيا  العمل على تحول استثمارات دول ال 

   الوطنية على إخضاع عملية التقييم للمشاريع، والخطط، والبرامج على أساس معاير االستدامة  الماليةتوجيه المؤسسات
 التنمية المستدامة.  هدافومدى دعمها أل

  على الصعيد اإلقليمي. المانحةواالستثمارات من قبل الجهات العربية  الماليةزيادة المساهمات 

 .الكفاءة في تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل دمج القطاع الغير رسمي في االقتصاد 

  التمويل باالتفاقيات والمبادرات الدولية مثل مرفق البيئة  ياتآلدعم وبناء القدرات الوطنية بالدول العربية لالستفادة من
 ة التنمية النظيفة، والصندوق األخضر للمناخ.يآلالعالمي و 

 84الدوحة. بإعالنعربي لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية كما جاء  مرفقشاء أنحول تصور  إعداد 

  إطالق مبادرة للسندات الخضراء على المستوى الوطني واإلقليمي. إمكانيةالنظر في 

  التنمية المستدامة. أهدافالعربية لدعم المشاريع المعنية بتحقيق  الماليةتوجيه المؤسسات 
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 الوعي العام -7

مشاركة ودمج كافة فئات  ضمانتحقيق التنمية المستدامة عملية ضرورية ل ليايعد نشر الوعي ألهمية اتباع منهجيات تهدف 
الشعب وأصحاب المصلحة للمساهمة الفعالة في تنفيذ الخطط، والبرامج، والسياسات لتحقيق ذلك. ويعد عرض وتوصيل المعلومة 

 تفهم، وتبني مختلف فئات ضمانواصحاب المصلحة بما فيها القطاع الخاص عنصرا  هاما  ل بصورة ُمقنعة وجاذبة لمتخذي القرار
مجتمعات العربية الستراتيجيات التنمية المستدامة ومشاركتهم الفعالة في تنفيذ الخطط، والبرامج، المشاريع الخاصة بها الشعب بال

 .األفرادلما في ذلك من مصلحة تعود على الدولة وعلى 

 :ةاليالتولتحقيق ذلك فيجب على الدول العربية اتخاذ االجراءات  
  متخذي القرار في مختلف القطاعات، وأصحاب المصلحة، والقطاع  لياحزم توعوية لتوصيل المعلومة موجهة  إعدادضرورة

التنمية: االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والثقافية، والتشابكات  راو محالخاص والعام لرفع الوعي وتوضيح العالقة بين 
، وزيادة تاجناإلوالقطاعات، والعالقة بين االستثمار في البنية البيئية وتحفيز االقتصاد، وتنويع مصادر  راو المحبين تلك 

التنافسية وفتح أسواق جديدة، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد، وخلق فرص عمل جديدة، واإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية 
 .حة وزيادة رفاهية المواطن العربيوالحفاظ على النظم اإليكولوجية وتحسين الص

  المبنية على أسس علمية وعلى اساس تجارب  لاليوالتحالدراسات  إعدادتكليف الجهات البحثية المتخصصة والجامعات في
خارجها لتوضيح المكتسبات التي تعود على الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع ككل  أوفعلية سواء في المنطقة العربية 

 ماط التنمية المستدامة. أننتيجة اتباع 

  استخدام وسائل نشر الوعي المختلفة مثل التلفاز، والمذياع، ، و التنمية المستدامةخدمة التعريف بتفعيل دور االعالم في
 كافة فئات لياوالمحمول، والكتيبات، والنشرات، والندوات، والمقاالت والمجالس الشعبية لنشر الوعي حتى تصل الرسالة 

   .الشعب

  تفعيل دور المؤسسات الدينية في تضمين التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة في الخطاب الديني وتوضيح العالقة بين
 .يةاو السم اتانالدي ماليوتعالحفاظ على النظم االيكولوجية والموارد الطبيعية واالستخدام الرشيد لها 

  تستهدف الحمالت التوعوية مختلف فئات الشعب ومستوى ثقافتهم لتشمل الشباب، واألطفال، والمسنين،  أنالتأكيد على
 ، وذوي االحتياجات الخاصة.األسرةوالمرأة، و 

 الخضراءالحكومية  مشترياتلا -8
ذا ما تبنت دول  يةانميز تمثل النفقات والمشتريات الحكومية بصفة عامة نسبة كبيرة من  دول العالم بما فيها الدول العربية. وا 

يساهم في دعم  أنه أنهذا من ش أنبطريقة مستدامة وسليمة بيئيا  ف تاجهاإنالمنطقة سياسات داعمة للمشتريات الخضراء والتي يتم 
كومية، والمعدات واالدوات الالزمة فاق الحكومي والمشتريات الخضراء متطلبات المشاريع الحنمسار التنمية المستدامة. ويشمل األ

ماط االستهالك من استخدامات للطاقة، والمياه، والنقل. ولقد ساهمت المشتريات أنوما يتعلق كذلك ب وميةاليلعمليات التشغيل 
خفض بصمة ، هولندا، والسويد، والمملكة المتحدة في ياانوألم، وفنلنداالخضراء في عدد من دول العالم مثل النمسا، والدنمارك، 

 ٪.  25أكسيد الكربون بنسبة  يانث

فاق الحكومي يعمل على إعطاء مؤشر واضح للمستثمرين بالداخل والخارج نالعربية لهذا النمط من األ انالبلدتبني  أنكما  
التنمية المستدامة والذي ينتج عنه جذب وزيادة  أهدافلتوجهات الدول العربية ومدى جديتها في تحقيق  حةانالموالجهات 

هذا من  أنالتنمية المستدامة. و  أهدافمن قبل المستثمرين لدعم مجهودات الدول العربية لتحقيق  الماليةاالستثمارات والتدفقات 



 

تنويع مصادر  اليلتوبايعمل على دعم المنتجات الخضراء المحلية واالقليمية وزيادة الطلب عليها وتشجيعها  أنه كذلك أنش
واالستهالك المستدامين والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والتدهور البيئي  تاجناإلوخلق فرص عمل جديدة مما يدعم  تاجناإل

 التنمية المستدامة.  أهدافالمساهمة في تحقيق  اليوبالت

 

 دور القطاع الخاص والمجتمع المدني -9
القطاع الخاص والمجتمع المدني  ، ولذلك فالبد من تفعيل دورالتنمية المستدامة أهدافالحكومات بمفردها تحقيق  انبإمكليس 

التنمية المستدامة. وذلك لما  أهدافللمشاركة في دعم مجهودات الدول العربية في تنفيذ الخطط، والبرامج، والمشاريع الهادفة لتحقيق 
لما يتميز به القطاع الخاص والمجتمع المدني من بنية تشغيلية تعمل بكفاءة،  الفعالة لبلوغ هذه الغايةهام في المساهمة  لهما من دور

يلعبا دورا  فعاال  في دعم  أن، بما يؤهلهما في ةاليوموطاقم عمل فني وتشغيلي مؤهل، وهياكل إدارية فعالة ومرنة، وقدرات تقنية 
لقد اثبتت الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بصفة عامة نمية المستدامة.  الت أهدافمجهودات الدول العربية من تحقيق 

85اتها في دعم مجهودات الدول في مختلف القطاعات وكذلك في المساهمة في توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع.إليفع  

، بشراكة وتعاون مع المستدامة في المنطقة العربيةوجدر اإلشارة الي ان للقطاع الخاص العربي دور أساسي في تحقيق التنمية 
الحكومات العربية. والقطاع الخاص له مصلحة في استثمار الفرص التي تتيحها اهداف التنمية المستدامة، حيث ان تحقيق اهداف 

له دور هام جدا في  التنمية المستدامة من شأنه تحسين بيئة العمل ويفتح مجال لالستثمارات وفرص عمل جديدة. فقطاع االعمال
  ، وتوفير فرص عمل كريمة من خالل االستثمار في البينة التحتية وفي البيئةخلق اقتصاد مستدام ومنتج

التنمية المستدامة ، وذلك من خالل توفير البيئة الموائمة والتي   أهدافولقد دأبت الدول العربية على أشرك القطاع الخاص في تنفيذ 
  86 شطة القطاعية واالقتصادية المختلفة.نطاع الخاص والعام لالستثمار في دعم األتشجع الشراكة بين الق

التنمية المستدامة فعلى دول  أهدافالقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم مجهودات الدول العربية في تحقيق  ولتفعيل دور
 :ةاليالتت االمنطقة اتخاذ االجراء

  التنمية المستدامة في اعمال الشركات بحيث يشكل ذلك توجها والتزاما  يعود بالربح تشجيع القطاع الخاص في ادماج هداف
 على الشركات وبمردود إيجابي على المجتمع ككل.

  وضع القوانين والتشريعات والحوافز وتفعيل الرقابة والتقييم الي تأخذ في االعتبار مدى دمج اعتبارات التنمية المستدامة في
 العائد منها.استثمارات الشركات و 

  بشكل تكاملي وفقا  لمقررات القمم  2030دعم أنشطة مؤسسات العمل العربي المشترك لمقاربة اهداف التنمية المستدامة
مع تحديد دور القطاع الخاص العربي في هذه   2013، والرياض 2011، وشرم الشيخ 2009االقتصادية في الكويت 

 المشاريع.

  أهدافتساهم بصورة فعالة في تحقيق  أنة يمكن يلآتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تمثله هذه الشراكة من 
ها دعم دور القطاع الخاص لمجهودات أنُاطر العمل والمبادئ التوجيهية التي من ش التنمية المستدامة وذلك من خالل توفير

  التنمية المستدامة. أهدافالقطاع العام في تحقيق 

                                                      
85

 UN Habitat, Finance for City Leaders Handbook, 2016 
86

 2016ابريل/نيسان  ٧جمهورية مصر العربية،  –"األبعاد االجتماعي"، القاهرة  2030اإلعالن العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة  



 

  السوق  وآلياتخلق المناخ المالئم لتحفيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك من خالل التشريعات
 التنمية المستدامة. أهدافالعربية لتحقيق  البلدانالمناسبة التي تشجع هذين القطاعين للمساهمة الفعالة في دعم مجهودات 

 لخاص للمساهمة في االستثمار في القطاعات االقتصادية المختلفة بما في ذلك مجاالت الطاقة المتجددة، تشجيع القطاع ا
الزراعة المستدامة والعضوية، والمجتمعات المستدامة وذلك  وأساليبووسائل النقل المستدامة، والصناعات الصديقة للبيئة 

 عن طريق سن التشريعات والحوافز الدعامة لذلك.

 المتناهية الصغر للمساهمة الفعالة في مشاريع التنمية المستدامة. ياسات والحوافز للشركات الصغيرة و وضع الس 

  تشجيع القطاع الخاص المساهمة في االستثمار في البحث العلمي لدعم مجهودات دول المنطقة في البحث العلمي في
 مجاالت التكنولوجية الحديثة الداعمة لمسار التنمية المستدامة.

  التنمية  أهدافتشجيع العمل التطوعي الذي يقوم به المجتمع المدني من خالل توفير المناخ المالئم للساهمة في تحقيق
 .المستدامة

 الكوادر الالزمة لدعم مشاريع التنمية  عدادتشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني في تنمية القدرات المحلية واإلقليمية إل
 المستدامة.

 10- البيانات والمعلومات
اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا  لياالتنمية المستدامة هو التأكيد على ضرورة التحول  أهدافمن المبادئ الحاكمة األساسية لتحقيق  

وجود قاعدة للبينات الصحيحة التي يتم تحليلها وتحديثها بصورة مستمرة من األدوات الضرورية لدعم  أنالمعلومات واالتصاالت. 
عدادالسليم و  اراتخاذ القر   الخطط والبرامج والمشاريع.  ا 

 :ةاليالتالتنمية المستدامة فعلى الدول العربية اتخاذ االجراءات  أهدافولتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتنفيذ 

  مبادرة »تعزيز المبادرات المحلية واإلقليمية لدعم القدرات الوطنية واإلقليمية في مجال المعلومات بما فيها المعلومات البيئية مثل
 المتعلقة بالتنمية المستدامة. اتانوالبي« البيئة العالمية اتانلبيأبو ظبي 

  قليمية  اتانكيشاء أندعم عدادوالمعلومات المتعلقة بالتنمية المستدامة و  اتانالبي، ورصد، وتحليل تاجنإلوشبكات وطنية وا   ا 
 87.هدافالمؤشرات المالئمة لقياس مدى التقدم في تحقيق األ

 اإلحصاءات الوطنية. دعم المبادرات الوطنية واالقليمية العتماد ووضع استراتيجيات وطنية لتطوير 

  شطة الخطرة وفقا للمبدأ العاشر من مبادئ ريو. نوالمعلومات المتعلقة بالمواد واأل اتانالبيدعم سهولة الحصول على 

  تشجيع الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شاملة وسائل التواصل االجتماعي كاداه للحصول على المعلومة والتعليم
 دول العالم.والحد من الفجوة الرقمية بين الدول العربية وبين المنطقة العربية و 

  البيني بين الدول العربية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات. ناو التعتعزيز 
 

 11- الرصد، والمتابعة، والتقييم
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ة للرصد، ليآالتنمية المستدامة وتنفيذ الخطط، والبرامج والمشاريع المرتبطة بذلك بالصورة المتوقعة يجب وضع  أهدافتحقيق  ضمانل
 والمتابعة، والتقييم، وتصحيح المسار إذا لزم األمر.

العربية: انالبلدمن قبل  ةاليالتوهذا يتطلب اتخاذ االجراءات   

  قليميةوطنية  اتآليتحديد التنمية المستدامة واإلجراءات الالزمة  أهدافومدى تحقيق  عمالاأل وتقييم سير، متابعة، لرصد وا 
 لمواجها التحديات والمتغيرات.

   أهداف للمتابعة، والرصد، والتقييم لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المعنية بتحقيق اتآليدعم القدرات المحلية لتطوير 
 .التنمية المستدامة

 جازات، والفرص، نالتنمية المستدامة متضمنة اال أهدافبتنفيذ  من قبل الدول العربية فيما يتعلق دورية تقارير إعداد
 .والتحديات، والحلول المقترحة للتعامل مع التحديات

  االقليمي بين الدول العربية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، والخبراء في مجاالت الرصد، والمتابعة،  ناو التعتعزيز
 والتقييم.

  يتم  أنات الرصد الوطنية، و ليآو  اتانوالبيالمعلومات  لياة للرصد والمتابعة والتقييم على المستوي العربي تستند يآلتبني
 والمؤشرات الوطنية.  اآللياتة العربية بصورة متناغمة مع عملية تطوير ليتطوير هذه اآل

 
 األدوات والمؤشرات، والمحاسبة البيئية -12

 1- األدوات
تساهم  أنها أنجيات، والخطط، والبرامج التي من شيوتنفيذ االسترات عدادهناك عدد من األدوات والمنهجيات التي يمكن استخدامها إل

التنمية المستدامة. أهداففي تحقيق   

 تشمل هذه األدوات المنهجيات االتي:

 التنمية المستدامة وبين الترابطات بين القطاعات المختلفة لدعم  راو محالبرمجيات التي توضح العالقة التبادلية بين  إعداد
 Modelling.التخطيط التنموي الطويل األمد 

 ة صياغة السياسات المتكاملة والشاملةآلي .Integrated Policymaking   

  اتباع منهجية االقتصاد األخضرGreen Economy كاداه لتحقيق التنمية المستدامة 

 متعددة المعايير لاليتح  .Multi Criteria Analysis 

  ة للمشاركة المجتمعية وكافة أصحاب المصلحةيآلوضع Community and Stakeholder Participation  في عملية
 صياغة استراتيجية التنمية المستدامة.

 تطبيق مبدأ "الملوث يدفع (Polluter Pays Principle) ( ومبدأ الحيطة(Precautionary principle 

 صاف االجتماعي.نإعطاء قيمة حقيقية للموارد مع االخذ في االعتبار األ 

  المستدامين.  واالنتاجتطبيق مبدأ االستهالك(Sustainable Consumption and Production) 

 .تطوير االبتكار واستخدام والتكنولوجيا الحديثة والحلول غير التقليدية 



 

 والمستهلك  ممتدةال دعم مبدأ مسئولية الُمصّنع,Consumer ResponsibilityysRlibps 0preR rocodorPExtended  

 الفصل بين التنمية والتدهور البيئة    Decoupling 

 واالدارة المتكاملة للمنتج النهائي ليشمل التكلفة البيئة، واالجتماعية، والغير مباشرة التقييمLife Cycle Assessment  

 االستدامة  مؤشراتSustainable Indicators  وتشمل المؤشرات الدولية بجاني المؤشرات الوطنية لقياس مدى التقدم في
 تنفيذ اهداف التنمية المستدامة على ان يكون هناك دور لمراكز اإلحصاء الوطنية في هذا الشأن.

 مؤشرات التنمية المستدامة  -2
التنمية المستدامة على المستوى الوطني في كافة القطاعات البد  أهدافوالسياسات لتحقيق  ،والبرامج، متابعة تنفيذ الخطط ضمانل

من توافر مؤشرات للتنمية المستدامة يتم تحديدها واالتفاق عليها من قبل المخططين والمهنيين بشفافية وبصورة تشاركية والتي على 
 مية المستدامة في مختلف القطاعات. أساسها يتم تقييم أداء تنفيذ خطط، وبرامج، ومشاريع التن

يتم تحديد تلك المؤشرات بما يضمن األخذ في االعتبار البعد االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي، والثقافي، والمؤسسي. كما  أنويجب 
وة والمتوقعة من المرج هدافوفترات زمنية محددة للتنفيذ حتى يمكن تحديد ما إذا تم تحقيق األ أهدافتعطي تلك المؤشرات  أنيجب 

 السياسات، والخطط، والبرامج الموضوعة عن دونه. 

 onmental and Economic AccountingirIntegrated Envلمحاسبة االقتصادية واالجتماعية المتكاملة ا -3

ولقد اسُتخدم هذا النظام منذ الثالثينيات  .األداة الرئيسية لتقدير وتقييم أداء االقتصاد بالدول ليايعتبر نظام حساب الناتج القومي الح
ه ال يعتبر مؤشرا  مالئما  لقياس التنمية المستدامة ورفاهية أنمن القرن الماضي لقياس قيمة البضائع والخدمات المنَتجة في بلد ما، إال 

ظمة نال يأخذ في االعتبار البعد االجتماعي، ومدى تدهور الموارد الطبيعية واأل نفنظام الحساب القومي كما هو عليه األ. ناسناال
في االعتبار حسابات رأس  يأخذ ه الأنال يعكس األداء االقتصادي الحقيقي ولرفاهية مختلف فئات الشعب، حيث  يالاإليكولوجية وبالت

مؤشرات ُيقاس على أساسها مدى تحقيق الخطط والبرامج ولذلك يجب استحداث نطام للحساب القومي و . المال الطبيعي والبشري
 .قتصادي، والبيئي، واالجتماعي، والثقافياالأخذا  في االعتبار البعد  للنتائج المرجوة والتي تحقق التنمية المستدامة

من القرن الماضي بإطالق مبادرة لحساب الناتج  يناتانالثمائل أو مع البنك الدولي في  ناو بالتعالمتحدة للبيئة  األممولقد قام برنامج 
ة القومي الذي يأخذ في االعتبار البعد البيئي والذي يعطي مؤشرا  حقيقيا للنمو االقتصادي للبالد. ولقد تم تطوير منهاجيات هذه المبادر 

 محاسبة البيئية.ال أوعلى مدار الثالث عقود الماضية مما نتج عنه منهجيات لما يطلق عليه المحاسبة الخضراء 

وتدعم شعبة اإلحصاءات في إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة برنامجا  للمحاسبة البيئية واالقتصادية 
الناتج  زاو تجعلى أهمية  2008المتكاملة. كما أكدت اللجنة المعنية بقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي في تقريرها لعام 

وعدم االكتفاء به كمؤشر على رفاهية الفرد. ولقد قامت شعبة اإلحصاءات في إدارة الشئون االقتصادية واالجتماعية  لياالقومي الح
صدار نظام معدل للمحاسبة البيئية واالقتصادية المتكاملة في عام  2003لألمم المتحدة بمراجعة النسخة التي صدرت في عام  وا 

ل معيار دولي للمحاسبة البيئية االقتصادية أو ك 2012المتحدة لإلحصاء في عام  األمموالذي تم الموافقة عليه من قبل لجنة  2011
صداره في فبراير   . 2014والذي تم طبعه وا 

ظمتها المحاسبية أنالنامية قد قامت بالفعل منذ التسعينيات بتطوير  أوعدد من دول العالم سواء المتقدمة  أن لياويجدر اإلشارة  
 ها المختلفة.أبعادعطاء مؤشر حقيقي للتنمية المستدامة بلألخذ في االعتبار البعد البيئي واالجتماعي في حسابات الدخل القومي إل



 

حساب الناتج  يةانإمكة محاسبية تعطي مؤشرا  يعكس النمو الحقيقي والمستدام للتنمية فعلى الدول العربية النظر في يآلولتوفير  
عطاء مؤشرا  حقيقيا  للتنمية المستدامة. ويمكن القومي آخذين في االعتبار البعد البيئي، واالجتماعي، والثقافي في الخطط التنموية إل

نفيذ لناتج عن تبرنامجا  موازيا  لحساب الدخل القومي ليعكس النمو الحقيقي المستدام ا إعداد، من خالل ةاليتقانتحقيق ذلك، كمرحلة 
أهمية المحاسبة  القرار عيانص، وهذا ما يتطلب نشر الوعي لدى الخاصة االهميةو  لويةو األ للقطاعات ذات الخطط والبرامج التنموية

بين  ناو ناع القرار مؤشرا  حقيقيا  للتنمية المستدامة. وهذا يتطلب التععطاء صُ االقتصادية، والبيئية، واالجتماعية المتكاملة كأداه إل
 ات والكوادر الالزمة من اجل تحقيق ذلك. ناالجهات الحكومية المختلفة، وتوفير البي

 

 13- االقتصاد السياسي 
 أهدافتقوم الحكومات بإطالق مبادرات والقيام بمشاريع لتحقيق  اناألحيهناك ترابط وثيق بين السياسة واالقتصاد. ففي بعض 

ذو نفوذ، وال ينتج  أعمالرجال  أوفئات  أولخدمة مصالح خاصة  أو دراسات جدوى علمية، ومستفيضة، لياسياسية ال تستند 
هناك بعض الفئات وأصحاب المصالح التي ال ترغب في التغيير لما قد يسببه هذا التغير في ضياع  أنعنها تنمية حقيقيه. كما 

 النفوذ. وتعمل هذه الفئات على وضع المعوقات امام التحول لمسار التنمية المستدامة.  أوالمصالح 

 وللتعامل مع هذا التحدي يقترح االتي:

  اآللياتمن ذوي اُلسلطة والنفوذ، وصياغة  أومن القطاع الخاص  واانك أنالعمل على تحديد أصحاب المصالح سواء 
 الالزمة للتعامل معهم بحيث ال يشكلون عائق على تحقيق التنمية المستدامة والمصلحة العامة. 

  دماج أصحاب المصالح في عملية التحول مسار التنمية المستدامة ومواجهة المساعي والمعوقات  لياالعمل على احتواء وا 
دامة تعود بالنفع على مختلف فئات الشعب وخاصة سياسات وبرامج وخطط أكثر است لياالتي تحول دون التغيير والتحول 

 المرأة، الطبقات الفقيرة، ولمحدودي الدخل، والفئات المهمشة.

  وضع برامج تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص لتشجيع أصحاب المصالح المشاركة االيجابية في مشاريع التنمية
 المستدامة.

 ي تشجع أصحاب المصالح للتحول تدريجيا لدعم المجهودات الوطنية في تنفيذ خطط حزمة من التشريعات والحوافز الت إعداد
لوية لتحقيق المنفعة أو تعطي  أوعلى  وبرامج التنمية المستدامة لتحقيق المنفعة العامة عوضا  عن المشاريع التي تقتصر

 الفردية عوضا  عن المنفعة العامة.

  تفعيل دور االعالم على أهمية تفاعل وتعاضد كافة فئات الشعب خاصة الشركات والمؤسسات االستثمارية الكبيرة في دعم
 التنمية المستدامة في المنطقة العربية. أهدافمجهودات الدول العربية على المستوى الوطني واالقليمي لتحقيق 

 

 جامعة الدول العربيةر لويات ودو و سادسًا: المبادرات العربية المشتركة لتنفيذ ال 

  في المنطقة العربية 0320التنمية المستدامة  أهدافاللجنة العربية لمتابعة تنفيذ دور  -1

تتحمل الدول العربية  أنه من الضروري كذلك أنالتنمية المستدامة ف أهدافالمنفردة للدول العربية لتحقيق  المسؤولية لياباإلضافة 
شاء إدارة التنمية المستدامة أن قرار أن. التنمية المستدامة هدافمجتمعة من قبل الدول العربية ككل للتنفيذ اإلقليمي أل مسؤولية

التي توليها الدول  لويةو األ يعكس 2030التنمية المستدامة  أهداف اللجنة العربية لدعم تنفيذشاء أنذلك من  ىتلوما الدولي  ناو والتع



 

ل عمل تقوم أو سترشادي اال طارهذا اإل إعدادويعتبر . التنمية المستدامة أهدافالعربية األعضاء في جامعة الدول العربية في تحقيق 
لى ع لويات والتحديات التي تواجهها، ترتكزو التنمية المستدامة في المنطقة العربية طبقا لأل أهدافعام لتنفيذ  طارإلتقديم  به االدارة

تكون متسقة مع الرؤى  أناالستراتيجيات القطاعية، والتي يجب  إعدادوالتكامل بين الدول العربية والتي على أساسها يتم  ناو التعدعم 
 العامة للدول العربية.

ء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ شاأناصدار قرار من قبل المجلس االقتصادي االجتماعي بالموافقة على  2017ولقد تم في شهر فبراير 
 .في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة  أهداف

العربي في  ناو التعم الذي من خالله يمكن دع( مجالسها المتخصصة ومنظماتها النوعية)وتوفر الجامعة العربية اإلطار المؤسسي 
التنمية  أهدافاللجنة العربية لمتابعة تنفيذ ولتعزيز التنفيذ اإلقليمي لتحقيق ذلك على  ،المجاالت المختلفة والمتعلقة بالتنمية المستدامة

والتكامل العربي،  ناو التع ضمانالتنمية المستدامة مع  أهدافمجهودات الدول العربية لتحقيق  في المنطقة العربية 2030المستدامة 
في كافة المجاالت خاصة في مجال التعليم، والبحث العلمي وذلك من  ناو التع، وتفعيل الجيدة الممارساتو  وتبادل الخبرات والكفاءات،

 خالل االتي:

  في المنطقة  2030التنمية المستدامة  أهدافجنة العربية لمتابعة تنفيذ اللل المجالس الوزارية للعمل مع ق عمل من قبيتشكيل فر
 مع المجلس االقتصادي واالجتماعي ومجلس وزراء الشئون االجتماعية العرب ومجلس وزراء البيئة العرب. ناو وبالتع العربية

  صة مع فرق العمل بتقديم الدعم الالزم للمجالس الوزارية في مراجعة وصياغة االستراتيجيات القطاعية الخا ناو بالتعتقوم اللجنة
بها والترابطات بين مختلف القطاعات ذات الصلة. وهذا ال يعني بالضرورة إعادة  التنمية المستدامة أبعاددمج  ضمانبها ل

 التنمية المستدامة مما قد يتطلب اجراء بعض التعديالت. أهدافاتساقها مع  ضمانصياغة االستراتيجيات ولكن فقط 

  يينانوالبرلمالخاص والمجتمع المدني ضرورة اشراك المنظمات العربية المتخصصة، بما في ذلك المنظمات المعنية بدور القطاع 
دعمها واتساقها مع  ضماناستراتيجية التنمية المستدامة للقطاعات المختلفة ل عدادإل ريةاو التشبجامعة الدول العربية في العملية 

 التنمية المستدامة. أهداف

ات العمل على دعم مجهود في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة  أهدافالعربية لمتابعة تنفيذ  للجنة ومن المهام األساسية
 :وذلك من خاللالتنمية المستدامة  أهدافدول العربية في تحقيق ال

 التنمية المستدامة. أهدافتحقيق  لياوتنفيذ االستراتيجيات، والخطط، والبرامج الرامية  إعداددعم مجهودات الدول العربية في  .1

عدادبط و اتشجيع مفاهيم الموائمة والتر  .2 ار على كافة ر والوصول بها لمتخذ الق ات وبناء المعلومات ودعم البناء المؤسسير المؤش ا 
السياسات المناسبة للتعامل مع طبيعة التحديات التي تواجه مجتمعاتها  المستويات وخاصة للمجتمعات المحلية بما يدعم بناء

 ت والمرونة،ار القد ودعمها في بناء

 .العربي في هذا المجال ناو التعتشجيع ودعم السياسات الوطنية للتنمية المستدامة وتعزيز  .3

 .والتقنيات والبحث العلمي في مجال التنمية المستدامة الجيدة العربي في مجال تبادل الخبرات الممارسات ناو التع دعمتشجيع و  .4

وغايات التنمية المستدامة، مع  أهدافارية ومؤسسات العمل العربي المشترك في جهودها لتنفيذ ز المجالس الو  مجهودات دعم  .5
االقتصادية واالجتماعية والبيئية أثناء العمل على  بعادفيما بين األ بطار التنمية المستدامة و الت أهدافاألخذ بمفاهيم الموائمة مع 

 التنمية المستدامة، أهدافف في منظومة فاعلة لتحقيق ار األطشطة، ودمج جميع نواأل والمشاريع البرامج إعداد



 

 .دولية ووضع برامج وخطط لتوطينها آلياتمة بيئيا من خالل تعزيز جهود الدول العربية في الحصول على التكنولوجيا السلي  .6

 .بين المؤسسات البحثية والجامعات التعاوندعم مجهودات الدول العربية في نشر العلم والمعرفة عن طريق تعزير   .7

دعم تنفيذ االلتزامات واالتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية باريس لتغير المناخ مع العمل على التأكيد على اتساق االجراءات  .8
 . التنمية المستدامة أهدافوالسياسات الوطنية المعنية بتلك االتفاقيات مع تلك الهادفة لتحقيق 

 بالمنطقة العربية طبقاً للمعايير المحلية واالقليمية والدولية. 2030جعة اإلنجاز بالنسبة لخطة التنمية المستدامة تحديد آلية لمرا .9

 

 المبادرات العربية المشتركة -2
 ليشمل االتي: اإلقليمي ناو التعتعزير العربية فعلى دول المنطقة  انالبلدلدعم مسار التنمية المستدامة في 

 والسالم في المنطقة العربية لتوفير البيئة والمناخ المالئم والجاذب لالستثمار، لدول العربية لتحقيق االستقرار واالمن التنسيق بين ا
منه بعض دول  يانتعهاء حالة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وحالة االضطرابات والحروب التي أنبما في ذلك 

 المنطقة.

 بين الدول العربية في مجال محاربة اإلرهاب من خالل تبادل المعلومات، ونشر الوعي، والتعليم، والثقافة. ناو التع 

  إعدادفي مجال  ناو التعإيجاد إطار إقليمي لتحديد األلويات التنموية اإلقليمية وسبل متابعة التقدم وتذليل العقبات، وكذلك 
 88م مع ظروف كل دولة بالمنطقة العربية.التنمية المستدامة بما يتالء أهدافالخاصة بتحقيق  اآللياتالسياسات و 

  إقامة مشاريع زراعية مشتركة تستغل مصادر المياه، واألراضي الصالحة للزراعة، واستخدامات الطاقة والعمالة الالزمة بما يرشد
 فرص عمل جديدة. من استخدامات تلك الموارد، ويوفر الطلب على الغذاء في المنطقة العربية، ويخلق

 الطاقة المتجددة وتصنيع مكونات توليدها  تاجنإلالمشاريع المشتركة  مةاإقالمشترك في مجال الطاقة المتجددة من خالل  ناو التع
 لتلبية احتياجات السوق المحلي وللتصدير وعن طريق الربط الكهربائي لسد الطلب من الطاقة على المستوى المحلي واإلقليمي.

  عملية ادارتها والتعامل معها استنادا  إلطار سنداي للحد  المبكر للكوارث للحد من مخاطرها وتيسير ذارنواإلتوفير وسائل الرصد
 .2015مارس  18في  اناباليوالذي عقد في سنداي،  2030-2015من مخاطر الكوارث 

 عدادوالتكنولوجيا و شاء شبكة عربية من مراكز التميز في مجال البحث العلمي أن  أهدافبرنامج بحثية إقليمية تدعم تحقيق  ا 
 التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

 المنظمات النوعية الوطنية  وأبحاثشطة أنشاء مركز بحثي عربي في مجال التنمية المستدامة يعمل على االستفادة من أن
بين  ناو التعوتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة وتكثيف  إعدادالعربية في  انللبلدواإلقليمية في تقديم الدعم والمشورة 

 العربية في هذا المجال.  انالبلد

 نشر الخبرات، والتجارب، والممارسات الجيدة في المنطقة العربية في مجال  ضمانبين الدول العربية ل اإلعالمفي مجال  ناو التع
 القطاعات المختلفة وكذلك في مجال السياسات والتشريعات الداعمة لذلك. تنفيذ المشاريع المستدامة في
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 مبادرة الوايبو البيئية  لياإدارة الملكية الفكرية والتنافسية  ضمامانWIPO Green  سوق التكنولوجيا المستدامة( التي أطلقتها(
إيجاد الحلول التكنولوجية المراعية للبيئة واعتمادها ونشرها، وتعزيز  لياالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتهدف هذه المبادرة 

دورها كحلقة وصل بين موردي التكنولوجيا وطالبيها، وكمنصة عالمية تربط بين المستخدمين وتعزيز الشراكات وتوفير مجاال  
 89لتسويق االختراعات والخدمات البيئية.

 ناء على مقترح من الحكومة الصينية والتي رحبت به إدارة الملكية الفكرية شاء مركز عربي صيني لنقل التكنولوجبيا بأن
 90والتنافسية.

  تبادل الخبرات، والمعلومات، بين المؤسسات العربية اإلقليمية والوطنية في مجال التنمية المستدامة و  ناو التعتعزيز
التنمية المستدامة في القطاعات االقتصادية المختلفة  وأسساالستراتيجيات وفي تطبيقات مبادئ  إعدادالممارسات الجيدة في 

 . السوق الداعمة لذلك اتآليو وكذلك في الممارسات والتشريعات 

  التنمية المستدامة وتحقيق  أهداف لهم يعمل على دعم البحث العلمي الموجه لخدمة ناشاء كيأنتوفير قواعد للباحثين العرب و
الدول العربية التي تحتاجها، وسد الفجوة المعرفية وتوفير  ليا التمكين والتوطين للتكنولوجيا، ويدعم حقوق تأمين المعرفة

 ت والنماذج الناجحة والتوعية والبناء المؤسسي،ار لية وتعزيز جهود نقل الخبو مصادرها األ والمعلومات من اتانالبي

 في مجال االبتكار ونقل، وتوطين، وتطوير التكنولوجيا من اجل تعظيم استغالل واالستفادة من الموارد الطبيعية  ناو التع
بالمنطقة العربية وتحسين البنية التحتية لالبتكار وتحقيق مستوى أعلى من تنافسية السلع والخدمات في المنطقة العربية 

  91 ي األسواق العالمية.واالرتقاء بسمعة السلع العربية وتنافسيتها ف

  عداداإلقليمي بين الدول العربية من خالل تيسير تبادل الخبرات في مجال التدريب، والتطوير العلمي، و  ناو التعتعزيز  ا 
 القرار. عيانوصكوادر من المعلمين، والفنيين، 

 على بمفردها قادرة دولة توجد فال بينها، فيما والتكامل بطراالت يعكس الذىا  و و نم األقل العربية للدول العون تقديم ضرورة 
 تعزيز يتطلب مما لألجيال، وعابرة بل افية،ر والجغ للحدود عابرة والهموم التحديات أن كما المستدامة، التنمية أهداف تحقيق
 اكات،ر والش التضامن مفهوم

 بالكوادر العربية الوطنية، واإلقليمية، شاء جامعة عربية متخصصة على اعلي مستوي في مجال التنمية المستدامة مدعمة أن
 والدولية لتخريج الكوادر العربية الالزمة لدعم مسار التنمية المستدامة.

  ،تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية من خالل تفعيل السوق العربية المشتركة وتضمين المنتجات المستدامة
 والمعدات، والتكنولوجيات الحديثة.

 والتكامل العربي في قطاع السياحة في المنطقة العربية في مختلف المجاالت )الثقافية،  ناو التعاستراتيجية عربية ودعم  دإعدا
 ، والساحلية، والرياضية، والعالجية، وسياحة المؤتمرات(.يةاو والصحر والتراثية، والتاريخية، الشاطئية، 

  لتمويل المشاريع المشتركة في مجال التنمية المستدامة. واإلقليميةالعربية  الماليةتوجيه المؤسسات 
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 شاء صندوق عربي لتمويل مشاريع التنمية المستدامة في المنطقة العربية.أن 

  استراتيجية متكاملة الستقبال وادماج الوافدين والالجئين العرب في مختلف  إعدادبين الدول العربية في  ناو والتعالتنسيق
 العربية. انالبلد

  التنمية المستدامة. أهدافتعزيز دور المنظمات النوعية المتخصصة لدعم مجهودات الدول العربية لتنفيذ 

  تقاريرها حول التقدم المحرز وأهمية  إعدادية واإلقليمية والدولية لتأمين الدعم الفني للدول عند األممدعوة المنظمات العربية و
 قياس التقدم المحرز، واضحة وتطوير العمل اإلحصائي بما يخدم ترامؤشبناء 

  المناسبة  اآللياتالدول العربية لبناء  العامة لجامعة ةاناألمية واإلقليمية والدولية على العمل مع األممحث المنظمات العربية و
 .2030التنمية المستدامة  لتأمين التمويل الالزم لدعم الدول العربية في تحقيق خطة

 

 لوياتو لمتابعة تنفيذ ال  التشاور والتنسيقة يآلسابعا: 

بحضور  في المنطقة العربية 2030التنمية المستدامة  أهدافاللجنة العربية لمتابعة تنفيذ تمثل االجتماعات الدورية التي سوف تعقدها 
وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية ة دائمة للتنسيق ليآ العربية عضاء جامعة الدولنقاط اتصال التنمية المستدامة أل

 المستدامة.

 التنمية المستدامة يقترح االتي: أهدافومتابعة تنفيذ  راو التشة ولتعزيز ليولدعم هذه اآل

 شاء شبكة من المؤسسات الوطنية يتم تزكيتها من قبل الدول األعضاء/ نقاط االتصال المعنيين بالتنمية المستدامة بالدول أن
وتبادل المعلومات، والخبرات، والممارسات الجيدة في مجال التنمية المستدامة فيما  ناو التعالعربية يكون الهدف منها دعم 
طالق المبادر   ات المشتركة. بين الدول العربية وا 

  شطة نالدولي متضمنة  األ ناو والتعها من قبل إدارة التنمية المستدامة إعداداصدار كتيب/نشرة الكترونية نصف سنوية يتم
 التنمية المستدامة. أهدافوالمبادرات التي تقوم بها الدول العربية لتحقيق 

 ها إعدادتقارير وطنية يتم  ليافي مجال التنمية المستدامة على المستوى اإلقليمي مستندا   عمالتقرير سنوي لتقدم األ إعداد
 من قبل الدول العربية.

  تكوين صفحة/ شبكة الكترونية للتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين نقاط االتصال المعنيين بالتنمية المستدامة في
 الوطن العربي.

  لوية واالهتمام المشترك لدول المنطقة أللقاء الضوء عليها وايجاد الحلول المناسبة لها و األعقد ورش عمل في مواضيع ذات
تعقد بالتزامن مع االجتماعات النصف سنوية لنقاط االتصال المعنيين بالتنمية المستدامة للتنسيق وتبادل المعلومات وعرض 

 الدولي.   ناو والتعالتنمية المستدامة قات اخرى يتم االتفاق عليها من قبل لجنة أو في  أو، جازاتناإل

  تنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة والوقوف  ةاليفعتنظيم منصة حوار الجتماع عربي سنوي لتبادل الخبرات ولتقييم
 المستجدات، والتقنيات والمنهجيات العربية، واإلقليمية والدولية في هذا المجال. على آخر
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