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 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -
التجارب المبكرة في المنطقة العربية 

الدكتورة ماري لومي 
ر 2018 راي فب



ملخص تنفيذي 

بعــد أن دخلــت خطــة التنميــة المســتدامة 2030 العــام الثالــث لهــا مــن التنفيــذ، فــإن هنــاك الكثيــر مــن الــدروس المســتفادة   •
التــي يمكــن تبادلهــا بيــن الــدول العربيــة.

فــي يوليــو 2018، ســوف تشــارك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي “اســتعراض وطنــي طوعــي” )VNR( لقيــاس مــدى   •
التقــدم فــي تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة المنبثقــة عنهــا. وستشــارك 48 دولــة فــي 

المجمــل، مــن بينهــا ســبع دول عربيــة أخــرى، فــي هــذا الحــدث لتبــادل الخبــرات.

التعلــم مــن تجــارب الــدول األخــرى فــي تعميــم ونشــر خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي مختلــف القطاعــات وإضفــاء   •
الطابــع المؤسســي عليهــا يمكــن أن يســاعد الحكومــات العربيــة، ومــن بينهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فــي صياغــة 
سياســات وأطــر عمــل وطنيــة أكثــر فعاليــة. كمــا قــد يســهم هــذا التبــادل ألفضــل الممارســات فــي تعزيــز التعــاون اإلقليمــي 

مــن خــال توضيــح األولويــات الوطنيــة وطبيعــة األنشــطة المؤسســية.

تبيــن هــذه الورقــة البحثيــة أن تعميــم ونشــر خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي البلــدان محــل البحــث فــي مرحلــة جيــدة مــن   •
التنفيــذ. ولكــن إضفــاء الصبغــة المؤسســية علــى هــذه الجهــود فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ؛ حيــث وضعــت معظــم الــدول 
أطــر التنفيــذ والمتابعــة ولكــن اآلليــات التفصيليــة إلشــراك مختلــف األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن ال تــزال فــي طــور الصياغــة، 

وخطــط التنفيــذ التفصيليــة قيــد اإلعــداد. 

تبــرز عــدد مــن أوجــه التشــابه بيــن البلــدان محــل البحــث ومنهــا ضــرورة توجيــه المزيــد مــن االهتمــام نحــو تجميــع البيانــات وبنــاء   •
الــة للرصــد والمتابعــة. ويبــدو أن هنــاك أوجــه تضافــر واضحــة بيــن الجهــود الوطنيــة واإلقليميــة فــي مجــال المتابعــة.  آليــات فعَّ

وتتضــح بعــض أوجــه التكامــل اإلقليمــي لتعزيــز التعــاون فــي التمويــل والتكنولوجيــا.

بجانــب مــا ســبق، هنــاك عــدد مــن المجاالت/المهــام التــي قــد يســاعد التعــاون فيهــا بيــن مجموعــة أوســع مــن األطــراف   •
المعنيــة فــي تعزيــز عمليــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة العربيــة ومنهــا:

  تقديــم مســاعدات نوعيــة فــي التنفيــذ للبلــدان المعرضــة لخطــر تدهــور مكتســبات التنميــة المســتدامة التــي تحققــت 
حتى اآلن،   

  تبادل الدروس المستفادة في المجاالت ذات االهتمام المشترك في حاالت النجاح والفشل. 
  تعزيز شبكات العمل اإلقليمية الرامية إلى دعم دور األطراف المهتمة بهذا الشأن.

  علــى نحــو أكثــر تحديــدًا، دعــم التعــاون اإلقليمــي بيــن الجهــات المهتمــة بهــذا الشــأن والتــي يمكنهــا المســاعدة فــي توفيــر 
البيانات الازمة لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.   

الدكتورة ماري لومي
باحث أول، أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 

تتــرأس الدكتــورة مــاري لومــي البرنامــج البحثــي بشــأن الطاقــة وتغيــر المنــاخ والتنميــة المســتدامة فــي أكاديميــة اإلمــارات 
ــرز خبراتهــا  ــة، وتتركــز أب الدبلوماســية، وتتخصــص فــي الجوانــب السياســية واالقتصــاد السياســي للمــوارد الطبيعيــة والبيئ
فــي الجوانــب السياســية للمنــاخ علــى المســتوى الدولــي وسياســات المنــاخ والطاقــة فــي منطقــة الخليــج. الدكتــورة 
مــاري لومــي حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه فــي الشــؤون السياســية للشــرق األوســط ودرجــة الماجســتير فــي الشــؤون 
السياســية الدوليــة. وعملــت الدكتــورة لومــي، قبــل التحاقهــا بأكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، كباحــث مشــارك فــي 
معهــد أكســفورد لدراســات الطاقــة، وكزميــل فــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي مركــز الدراســات الدوليــة واإلقليميــة 

بجامعــة جورجتــاون، وكباحــث فــي المعهــد الفنلنــدي للشــؤون الدوليــة.



تفاصيل الموضوع 
فــي 2015، وافقــت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة باإلجمــاع علــى 
ــة المســتدامة علــى مــدار  ــة لاسترشــاد بهــا فــي جهــود التنمي خطــة دولي
العقــد ونصــف العقــد المقبليــن. وتتضمــن هــذه الخطــة 17 هدفــًا للتنميــة 
للمســتدامة وتســري علــى جميــع البلــدان وفــي جميــع مســتويات صياغــة 

السياســات.
 

مــن  لهــا  الثالــث  العــام   2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة  دخــول  ومــع 
ــر مــن الــدروس المســتفادة التــي يمكــن تبادلهــا  التنفيــذ، فــإن هنــاك الكثي
بيــن البلــدان فــي المنطقــة العربيــة فــي التجــارب المبكــرة لدمــج أهــداف 
تنفيــذ  وأطــر  الوطنيــة  التنميــة  إســتراتيجيات  فــي  المســتدامة  التنميــة 

السياســات.
 

تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية الجهــود 
المتعلقــة  العمــل  ُأطــر  لتعزيــز  اآلن  حتــى  العربيــة  البلــدان  تبذلهــا  التــي 

بالحوكمــة اإلقليميــة والوطنيــة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة.
 

وخطــوات  آليــات  عــن  عامــًة  نظــرًة  البدايــة  فــي  البحثيــة  الورقــة  تعــرض 
تتنــاول  ُثــمَّ   .2030 المســتدامة  التنميــة  حــول خطــة  اإلقليمــي  التعــاون 
تلخيصــًا للتجــارب المبكــرة، بحســب مــا يــرد فــي تقاريــر الحكومــات ذاتهــا، 
للعديــد مــن البلــدان العربيــة فــي مجــال دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــذ  ــة وأطــر العمــل المؤسســية للتنفي فــي اإلســتراتيجيات والخطــط الوطني
التشــابه  أوجــه  مــن  عــدد  بتحديــد  الورقــة  ُتختتــم  وأخيــرًا  والمتابعــة. 
واالختــاف فــي الطــرق التــي اتبعهــا هــؤالء المبــادرون بالتنفيــذ، وتقتــرح 
بعــض المجــاالت التــي فــي حاجــة لمزيــد مــن التركيــز عليهــا علــى الصعيديــن 

واإلقليمــي.  الوطنــي 

أهمية الموضوع لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة وغيرها من الدول العربية 

مــن المقــرر أن تشــارك دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذا العــام فــي 
“اســتعراض وطنــي طوعــي” لقيــاس مــدى التقــدم فــي تنفيــذ أهــداف 
المنتــدى  إطــار  فــي  االســتعراض  هــذا  وســيتم  المســتدامة.  التنميــة 
السياســي رفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة )HLPF( المقــرر انعقــاده فــي 
نيويــورك فــي يوليــو 2018. وســوف تشــارك 48 دولــة فــي المجمــل، مــن 

بينهــا ســبع دول عربيــة أخــرى، فــي هــذا الحــدث لتبــادل الخبــرات.

المســتدامة  التنميــة  خطــة  تنفيــذ  فــي  العربيــة  الــدول  تجــارب  حققــت 
2030 حتــى اآلن نتائــج إيجابيــة. وبنــاء علــى النتائــج التــي تمخضــت عنهــا 
ــر إلــى خطــة  االجتماعــات اإلقليميــة تحــت مظلــة األمــم المتحــدة، ال ُينظَّ
التنميــة المســتدامة باعتبارهــا عبئــًا إضافيــًا ولكــن “كإطــار عمــل إلكمــال 
الوطنيــة واألهــداف  األولويــات  تحقيــق  فــي  )البلــدان(  وتنســيق جهــود 
الوطنــي  االســتعراض  أن  أيضــًا  العربيــة  الــدول  تــرى  كمــا  المشــتركة”.1 
ــز اضطــاع الجهــات الوطنيــة بالمســؤولية عــن  الطوعــي يســاعد فــي تعزي

بشــأنها. التوعيــة  وزيــادة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 

إن التعلــم مــن تجــارب الــدول األخــرى فــي تعميــم ونشــر خطــة التنميــة 
المســتدامة 2030 فــي مختلــف القطاعــات وإضفــاء الطابــع المؤسســي 
عليهــا يمكــن أن يســاعد الحكومــات العربيــة، ومــن بينهــا دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، فــي صياغــة سياســات وأطــر عمــل وطنيــة أكثــر فعاليــة. 
وقــد يســاعد هــذا التبــادل ألفضــل الممارســات في تعزيــز التعاون اإلقليمي 

مــن خــال توضيــح األولويــات الوطنيــة وطبيعــة األنشــطة المؤسســية. كمــا 
أن معرفــة أهــداف التنميــة المســتدامة ذات األولويــة للبلــدان التــي تتلقــى 
المســاعدات اإلنمائيــة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )وتلــك ذات 
األولويــة للجهــات المانحــة اإلقليميــة( قــد يســاعد فــي تحقيــق االنســيابية 

فــي المعونــات ويزيــد مــن فعالياتهــا.

التعــاون اإلقليمــي العربي بشــأن خطــة التنمية 
المستدامة 2030 

بالرغــم مــن بعــض االختافــات الواضحــة بيــن البلــدان العربيــة ومنهــا درجــة 
الرخــاء االقتصــادي والقــدرات المؤسســية إال أن هنــاك عــددًا مــن تحديــات 
التنميــة المســتدامة التــي تؤثــر علــى المنطقــة العربيــة بأكملهــا. ومــن بيــن 
ــال، عــدم االســتقرار اإلقليمــي، وانتشــار  ــات، علــى ســبيل المث هــذه التحدي
البطالــة بيــن الشــباب، والهجــرة، ونــدرة الغــذاء والميــاه، وتنامــي الدعــوات 
التــي تنــادي بتحســين شــؤون الحكــم ورفــع الظلــم االجتماعــي. وهنــاك 
االقتصــادي  التكامــل  نقــص  ولكــن  اإلقليمــي،  للتعــاون  واســع  مجــال 
البشــري يتســبب فــي عوائــق  السياســية وانعــدام األمــن  واالضطرابــات 
شــديدة أمــام حوكمــة التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة بأكملهــا فعــًا.

المنطقــة العربيــة لديهــا لجنــة إقليميــة خاصــة بهــا تابعــة لألمــم المتحــدة 
وهــي اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا )االســكواأ(. تطــورت 
األنشــطة المتعلقــة بصياغــة األولويــات علــى المســتوى اإلقليمــي فيمــا 
المســتدامة  التنميــة  خطــة  وحوكمــة   2015 بعــد  التنميــة  خطــة  يخــص 
2030 علــى المســتوى اإلقليمــي تطــورًا كبيــرًا تحــت هــذه المظلــة. وتعــرض 
األقســام التاليــة تلخيصــًا ألربعــة جوانــب مــن النهــج الــذي تطبقــه البلــدان 
العربيــة بشــأن خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وطريقــة تنفيذهــا وهــي 
الجهــود،  هــذه  تقــود  التــي  والمؤسســات  الوطنيــة،  األولويــات  تحديــدًا: 

وســمات عمليــة الحوكمــة، والمتابعــة.

األولويات والتحديات والفرص على الصعيد 
اإلقليمي 

بشــأن  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة  اإلقليميــة  للجــان  تقريــر مشــترك  حــّدد 
 2013 فــي  صــادر   2015 بعــد  التنميــة  لخطــة  األولويــة  ذات  المجــاالت 

يلــي: مــا  العربيــة. وتشــمل  للمنطقــة  العديــد مــن األولويــات 
 

الُحكــم والمؤسســات: ضمــان احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات العامة،   • 
والديموقراطيــة،  للمؤسســات،  فعــال  ودور  الحكــم،  أســلوب  وتعزيــز    
وســيادة القانــون، والتصــدي لألســباب الجذريــة للصــراع والحــرب، وإنهــاء    

احتال فلسطين.  

تطويــر  وتعزيــز  واإلقصــاء،  للفقــر  التصــدي  االقتصاديــة:  االســتدامة   • 
قدرات الشباب وتحسين فرص العمل المتاحة لهم.  

أفــراد  لجميــع  األساســية  الخدمــات  إتاحــة  االجتماعيــة:  االســتدامة   • 
المجتمع وضمان تحقيق المساواة بين الجنسين.  

االســتدامة البيئية: التصدي لتغير المناخ واإلدارة المســتدامة للثروات   • 
الطبيعية، وتعزيز األمن المائي والغذائي.2  

1

 ،أ     الدول األعضاء في االسكوا هي البحرين، ومصر، والعراق، واألردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وُعمان، وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية.   
.   والسودان، وسورية، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، واليمن    ..



ــة  ــات اإلقليمي ــر واإلعان ــد مــن التقاري ــات ذاتهــا فــي العدي ووردت األولوي
بيــن  بالذكــر أن قضيــة الاجئيــن مــن  الجديــر  التقريــر. ومــن  التاليــة لذلــك 
الموضوعــات التــي تتكــرر إشــارة البلــدان إليهــا، حيــث شــدد أحــد اإلعانــات 
المســتضيفة  الــدول  تجــاه  الدولــي  المجتمــع  مســؤولية  علــى  الصــادرة 
لاجئيــن.3  وكذلــك الصــراع واالحتــال مــن العوامــل التــى يحظــى دورهــا 
فــي عرقلــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة بإقــرار واســع 
النطــاق. كمــا أن انعــدام االســتقرار والــدول الهشــة مــن التحديــات األخــرى 
فــي هــذا الشــأن، والتــي يفاقــم مــن تأثيرهــا انتشــار البطالــة )بيــن الشــباب(. 
وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، حــذرت االســكوا مــن أن عــددًا مــن الــدول العربيــة 
معرضــة لخطــر التراجــع عــن المكاســب التنمويــة التــي تحققــت فــي العقــود 
الزمنيــة األخيــرة بســبب تدهــور الخدمــات األساســية فــي الصحــة والتعليــم 

والميــاه والصــرف الصحــي.4

ــا مــن حيــث المبــادئ التــي تقــوم عليهــا خطــة التنميــة المســتدامة، فــإن  أمَّ
الــدول العربيــة تشــدد علــى الطبيعــة الطوعيــة لخطــة التنميــة المســتدامة 
والمتفاوتــة.5   المشــتركة  المســؤوليات  مبــدأ  مــع  وانســجامها   2030
ويســتند هــذا المبــدأ، والــذي ظهــر فــي مؤتمــر قمــة األرض بريــو دي جانيــرو 
ــر  ــة بشــأن تغي ــرد أيضــًا فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاري فــي 1992 وي
المنــاخ، إلــى فكــرة أنــه فــي حيــن أن جميــع البلــدان عليهــا مســؤوليات تجــاه 
البيئــة )والتنميــة المســتدامة بصفــة عامــة( إال أنهــا تختلــف فــي قدراتهــا 
علــى التحــرك، وأن الــدول المتقدمــة فــي ضــوء مســاهمتها األكبــر مــن 
الناحيــة التاريخيــة فــي التدهــور البيئــي ينبغــي أن تأخــذ بزمــام المبــادرة فــي 

هــذا التحــرك.

إطار العمل المؤسسي على الصعيد اإلقليمي 
لجنــة االســكوا، والتــي تســتند إلــى تفويــض مــن ريــو20+ مؤتمــر األمــم 
المتحدة المعني بالتنمية المســتدامة لســنة6 2012 ، هي بمثابة المنتدى 
اإلقليمــي الرائــد بيــن الحكومــات بشــأن المناقشــات وصياغــة المواقــف 
حــول خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وذلــك فــي مرحلــة التفــاوض )قبــل 
2015( ومرحلــة التنفيــذ )بعــد 2015(. وُتقــّدم االســكوا الدعــم الــازم فــي 
بنــاء القــدرات، والــذي يشــمل حلقــات النقــاش وورش العمــل والتدريــب 

علــى المفاوضــات.

وتشــارك جامعــة الــدول العربيــة أيضــًا، وهــي المنظمــة الرئيســية للتعــاون 
اإلقليمــي، مشــاركًة مكثفــًة فــي النقاشــات حــول خطــة التنمية المســتدامة 
2030، وتعمــل فــي الغالــب بالتعــاون مــع لجنــة االســكوا. وَتوســع نطــاق 
الــدور الــذي تضطلــع بــه الجامعــة العربيــة بعــد 2015 فــي أعقــاب إنشــاء 
للتنميــة  عربيــة  ولجنــة  الدولــي”  والتعــاون  المســتدامة  للتنميــة  “إدارة 
بيــن الحكومــات.7   التواصــل والتعــاون  المســتدامة وذلــك بهــدف تيســير 
برنامــج  المتحــدة، ومنهــا  األمــم  لمنظمــة  تابعــة  أخــرى  وتدعــم وكاالت 

األمــم المتحــدة للبيئــة، المشــاورات اإلقليميــة أيضــًا.

ودخلــت بعــض المؤسســات اإلقليميــة فــي عاقــات شــراكة مــع منظمــات 
التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  فــي  الدعــم  علــى  للحصــول  متخصصــة  دوليــة 
عــت جامعــة الــدول العربيــة والبنــك  المســتدامة. فعلــى ســبيل المثــال وقَّ
الدولــي فــي 2017 مذكــرة تفاهــم بشــأن إعــداد نهــج إقليمــي لتحقيــق 
هــدف التنميــة المســتدامة المتعلــق بالميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي 

)الهــدف الســادس للتنميــة المســتدامة(.8

 سمات الحوكمة اإلقليمية
التنميــة  خطــة  إعــداد  إلــى  قــادت  التــي  المفاوضــات  فــي   :2015 قبــل 
ــدول العربيــة معــًا  المســتدامة 2030، تعاونــت لجنــة االســكوا وجامعــة ال
بتنفيــذ  المتعلقــة  القضايــا  العربيــة بشــأن  للــدول  المواقــف  فــي صياغــة 
خطــة التنميــة المســتدامة. وكان المنتــدى الرئيــس لذلــك هــو المنتــدى 
العربــي رفيــع المســتوى حــول التنميــة المســتدامة والــذي ُيعقــد ســنويًا، 
العربيــة  الــدول  وجامعــة  االســكوا  لجنــة  بيــن  بالتعــاون  تنظيمــه  وتــم 
وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، وناقــش مــن بيــن أمــور أخــرى مقترحــًا مــن 
مجلــس الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة إلعــداد “إطــار عمــل 

10 ســنوات.9 إســتراتيجي عربــي للتنميــة المســتدامة” لمــدة 

وُنوِقشــت المواقــف، والــرؤى اإلقليميــة أيضــًا فــي العديــد مــن المنتديــات 
اإلقليميــة األخــرى ومنهــا القمــة العربيــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتماعية 
2013 )الريــاض(، واالجتمــاع التشــاوري العربــي حــول إطــار المســاءلة لخطــة 
التنميــة لمــا بعــد عــام 2015 )تونــس(، ومؤتمــر علــى المســتوى الــوزاري 
فــي 2014 بشــأن أهــداف وغايــات أهــداف التنميــة المســتدامة للــدول 

العربيــة والقمــة العربيــة 2015 )وكاهمــا فــي شــرم الشــيخ، مصــر(.

ــة المســتدامة 2030، واصــل  ــذ خطــة التنمي ــة تنفي بعــد 2015: فــي مرحل
المنتــدى العربــي رفيــع المســتوى حــول التنميــة المســتدامة الــدور الــذي 
يتــم  اآلراء والمدخــات اإلقليميــة والتــي  لتجميــع  بــه كملتقــى  يضطلــع 
عرضهــا فيمــا بعــد علــى الــدورات الوزاريــة للجنــة االســكوا وبعــد ذلــك علــى 
المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة والــذي يجتمــع ســنويًا 
فــي نيويــورك لمتابعــة تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. ويتــم تنظيــم منتديــات إقليميــة مشــابهة فــي مناطــق أخــرى 
والتــي تســعى بحســب األهــداف المعلنــة لهــا إلــى إعــداد خرائــط طريــق 
إقليميــة للتنفيــذ، ودعــم صياغــة الثوابــت المشــتركة وبحــث الفــرص لتعزيــز 
أطــر الحوكمــة المؤسســية علــى الصعيــد الوطنــي فيمــا يتعلــق بأهــداف 

التنميــة المســتدامة.10 

ــز المنتــدى العربــي رفيــع المســتوى حــول التنميــة المســتدامة 2017  وركَّ
على دفع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 إلى األمام والقضاء على 
الفقــر، بمــا يتوافــق مــع القضيــة التــي كان يركــز عليهــا المنتــدى السياســي 
رفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة فــي 2017. وطبقــًا للتقريــر الصــادر عــن 
االجتمــاع، فــإن المنتــدى أصبــح بمثابــة ملتقــى لواضعــي السياســات ونــواب 
البرلمــان وممثلــي المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ومؤسســات المجتمــع 
المســتدامة.11   بالتنميــة  المختصيــن  والخبــراء  الخــاص  والقطــاع   المدنــي 

وترد الرسائل الرئيسية له في المربع األول.

االســكوا،  إدارة  هيئــة  وهــي  االســكوا،  للجنــة  الوزاريــة  الــدورة  وتجتمــع 
ــة العامــة لاســكوا  كل عاميــن التخــاذ القــرارات بشــأن برنامــج عمــل األمان
 ،2016 فــي  اإلقليميــة.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  التطــورات  ومناقشــة 
ــزت الــدورة علــى موضــوع “تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي  ركَّ
الــدول العربيــة” واتفقــت علــى إعــان بشــأن الموضــوع ذاتــه.12 فــي فتــرة مــا 
بعــد 2015، تقــود جامعــة الــدول العربيــة جهــود تنظيــم “األســبوع العربــي 
للتنميــة المســتدامة” والــذي انعقــدت دورتــه األولــى فــي القاهــرة فــي 

مايــو 2017.
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المتابعــة علــى الصعيــد اإلقليمــي والخطــوات 
المقبلــة

الوطنيــة  اإلحصائيــة  المكاتــب  إمكانــات  تطويــر  أن  إلــى  اإلشــارة  تمــت 
ألغــراض المتابعــة هــي أحــد المجــاالت التــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات حيالهــا 
فــي المنطقــة العربيــة. وقالــت لجنــة االســكوا إن هنــاك تقدمــًا ملموســًا 
فــي تجميــع ونشــر ومتابعــة البيانــات الوطنيــة لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 
ــرات فــإن الــدول العربيــة لــم يكــن  ــر أنــه طبقــًا لبعــض التقدي )MDGs(.   غي
لديهــا بيانــات ســوى عــن %42 مــن مؤشــرات األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، 
وفــي 2016 لــم يكــن هنــاك إال ثــاث دول عربيــة لديهــا إســتراتيجية وطنيــة 

لتطويــر البيانــات اإلحصائيــة.14

ــزال هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن الجهــود بشــأن التعــاون اإلقليمــي.  وال ي
ــر  ــر الصــادرة مــن لجنــة االســكوا فــي 2015 بعنــوان تقري وأشــار أحــد التقاري
إطــار  لبنــاء  التاليــة  األولويــات  إلــى  العربــي  للعالــم  المســتدامة  التنميــة 

ــال للتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة: مؤسســي فعَّ

إنشــاء آليــة إقليميــة للمتابعــة والتقييــم )تتضمــن رؤيــة إقليميــة للتنميــة   • 
التقــدم،  مــدى  لقيــاس  مشــتركة  وتقاريــر  ومعاييــر  المســتدامة،    
واالســتفادة مــن إمكانــات المنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة لهــذه    

الغاية(؛ و  

تعزيــز التعــاون اإلقليمــي بشــأن التمويــل والتكنولوجيــا لخطــة التنميــة   • 
االحتياجــات  تقييــم  خــال  مــن  ذلــك  فــي  )بمــا   2030 المســتدامة    

اإلقليمية، وربما إنشاء بنك إقليمي للتنمية(.15  

الحوكمة الوطنية لتنفيذ خطة التنمية 
المستدامة  2030  

فــي نهايــة المطــاف، فــإن أي إطــار إقليمــي للحوكمــة ال بــد مــن تصميمــه 
األولويــات  علــى  بنــاء  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  يدعــم  بحيــث 
والخطــط الوطنيــة. تبحــث األقســام التاليــة التجــارب المبدئيــة للــدول فــي 
علــى  الصلــة  ذات  المســاندة  اإلجــراءات  تحديــد  بغيــة  العربيــة  المنطقــة 

اإلقليمــي. الصعيــد 

العالــم  دول  جميــع  فــي  للتطبيــق  المســتدامة صالحــة  التنميــة  أهــداف 
وعلــى كافــة المســتويات. ومــن المتوقــع أن ُتــدِرج كل دولــة خطــة التنميــة 
التخطيــط  أطــر  فــي  المســتدامة  التنميــة  وأهــداف   2030 المســتدامة 
والديناميــات  والهيــاكل  السياســات  صياغــة  وعمليــات  اإلســتراتيجي 
المؤسســية لديهــا. وفــي ضــوء الطابــع المتكامــل وغيــر القابــل للتجزئــة 
ألهــداف التنميــة المســتدامة )بمعنــى أن هنــاك نقــاط تداخــل معقــدة بيــن 
أهــداف التنميــة المســتدامة وينبغــي علــى كافــة الــدول أن ُتنّفــذ كافــة 
أهــداف التنميــة المســتدامة مجتمعــًة( فــإن الحكومــات الوطنيــة في جميع 
دول العالــم تعمــل علــى إنشــاء آليــات إلشــراك كافــة الجهــات الحكوميــة 
ومختلــف الجهــات المهتمــة بهــذا الشــأن فــي حوكمــة وتنفيــذ أهــداف 

التنميــة المســتدامة، أو تطويــر اآلليــات القائمــة لتحقيــق هــذا الهــدف.

وتحــث خطــة التنميــة المســتدامة 2030 البلــدان علــى “إجــراء اســتعراضات 
الوطنيــة  المســتويات  علــى  التقــدم  مــدى  لقيــاس  وشــاملة  دوريــة 
المســتدامة.16   التنميــة  خطــة  تنفيــذ  فــي  الوطنيــة”  دون  والمســتويات 
وُتعــدُّ مــا تســمى “باالســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة”، والتــي تتــم ســنويًا 
جانبــًا  المتحــدة،  لألمــم  المســتوى  رفيــع  السياســي  المنتــدى  إطــار  فــي 
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المربــع األول: الرســائل الرئيســية مــن المنتــدى العربــي رفيــع المســتوى حــول التنميــة المســتدامة إلــى المنتدى السياســي رفيع المســتوى 
لألمــم المتحدة 2017

من بين الرسائل الرئيسية من المنتدى العربي 2017 إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى لألمم المتحدة ما يلي:

 • األمــن والســلم وإنهــاء االحتــال اإلســرائيلي لألراضــي الفســلطينية والعربيــة وتمتــع الشــعب الفلســطيني بحقوقــه المشــروعة بمــا فيهــا الحــق 
في تقرير المصير هي شروط أساسية لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر ونشر الرخاء في المنطقة العربية.  

• القضاء على الفقر وتحقيق العدل والحكم الرشيد هي أولويات في حد ذاتها وشروط مسبقة لاستدامة واالستقرار.

 • الُبعــد اإلقليمــي لــه دور هــام فــي تحريــك خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي الــدول العربيــة، والمنتــدى العربــي للتنميــة المســتدامة لــه دور 
ــد الدولــي  ــر عــن اإلنجــازات والمخــاوف فــي المنطقــة علــى الصعي ــز التحــرك علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي، والتعبي أساســي فــي تحفي   

والتأثير على مجرى األجندة الدولية.  

 • حلــول عمليــة يجــب التوصــل إليهــا للتصــدي لهــذه القضايــا التــي اعتبرتها المحافل العربية الســابقة ذات طبيعة إقليمية. وينبغي أن تســتند هذه 
الحلــول إلــى برنامــج عمــل واضــح يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرات الــدول والمــوارد المتاحــة لهــا مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تمكيــن المــرأة وضمــان    

مشاركتها الفعالة في التنمية واتخاذ القرار على كافة األصعدة.  

 • هنــاك ضــرورة لتفعيــل مبــدأ المشــاركة علــى جميــع المســتويات وتبنــي آليــات لضمــان مشــاركة جميــع  األطــراف المعنيــة واألطــراف الحكوميــة 
وغير الحكومية في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة 2030.  

Sources: ECOSOC. Input from the Arab High-level Forum on Sustainable Development to the High-level Political Forum on Sustainable 
Development. E/HLPF/2017/1/Add.5, 31 May 2017, p. 3 (bolding by author).

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-forum-sustainable-development-2017-final-report-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/arab-forum-sustainable-development-2017-final-report-en.pdf


هامــًا لتحفيــز البلــدان علــى تكريــس االهتمــام فــي هــذا الصــدد. كمــا أن 
مــن  والتعلــم  الخبــرات  تبــادل  أدوات  إحــدى  هــي  االســتعراضات  هــذه 
االســتعراضات  مــن  األولــى  الجولــة  فــي  دولــة   22 وشــاركت  اآلخريــن. 
الوطنيــة الطوعيــة فــي 2016. وزادت نســبة المشــاركة منــذ ذلــك الحيــن؛ 
حيــث شــاركت 43 دولــة فــي 2017، ومــن المتوقــع أن تتقــدم 48 دولــة 
باســتعراض فــي 2018. وقدمــت بعــض البلــدان اســتعراضًا بالفعــل مرتيــن 

أو تخطــط لذلــك.

والجاهزيــة  االهتمــام  تنامــي  علــى  تــدل  التــي  المؤشــرات  بيــن  ومــن 
مــن  أنــه  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  المؤسســية 
للمــرة  ومصــر  البحريــن،  )وهــي  عربيــة  دول  ثمانــي  تشــارك  أن  المتوقــع 
العربيــة  والمملكــة  الثانيــة،  للمــرة  وقطــر  وفلســطين،  ولبنــان،  الثانيــة، 
االســتعراض  فــي  المتحــدة(  العربيــة  واإلمــارات  والســودان،  الســعودية، 
الوطنــي الطوعــي المقبــل والمقــرر أن يتــم فــي إطــار المنتــدى السياســي 
رفيــع المســتوى لألمــم المتحــدة فــي يوليــو 2018. وبمــا أن عــدد البلــدان 
التــي تتبــادل الخبــرات فــي هــذا الصــدد يــزداد بمــرور الوقــت، فمــن المهــم 
اســتخاص الــدروس المســتفادة مــن البلــدان ذات التجــارب المبكــرة فــي 

التقاريــر. إعــداد 

تعــرض األقســام التاليــة نظــرًة عامــًة علــى هــذه البلــدان التــي نفــذت بالفعــل 
واألردن   )2016( مصــر  تحديــدًا  وهــي  الطوعــي  الوطنــي  االســتعراض 
)2017( والمغــرب )2016( وقطــر )2017(، عــاوة علــى دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة والتــي بــدأت العمــل علــى إطــار عمــل وطنــي للتنفيــذ فــي 
2017. وفــي ضــوء تقاريــر االســتعراض الوطنــي الطوعــي لهــذه الــدول، 

تتنــاول األقســام التاليــة مــا يلــي:

كيــف كانــت الــدول، فــي وقــت االســتعراض الوطنــي الطوعــي الخــاص   • 
بهــا، تقــوم بالموائمــة بيــن خططهــا للتنميــة الوطنيــة وبيــن خطــة التنميــة    
المســتدامة 2030 أو “إدراج خطــة التنميــة المســتدامة فــي تشــريعاتها    

الوطنية”.  

كيــف كانــت تتشــكل أطــر العمــل المؤسســية وترتيبــات الحوكمــة علــى   • 
المستوى الوطني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.  

مــا هــي اآلليــات التــي كانــت موجــودة لتجميــع ومتابعــة البيانــات وإعــداد   • 
تقارير عنها.  

مصر
2016، وتنــوي  شــاركت مصــر فــي االســتعراض الوطنــي الطوعــي فــي 
ــاٍن فــي 2018. 17 بالنســبة “للنفــاذ الوطنــي” لخطــة  تقديــم اســتعراض ث
التنميــة المســتدامة 2030 وإدراجهــا فــي خطــط التنميــة، فــإن مصــر لديهــا 
إســتراتيجية وطنيــة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030 )رؤيــة مصــر 2030( 
الوطنيــة  المظلــة  “بمثابــة  وهــي   ،2016 فــي  عنهــا  اإلعــان  تــم  والتــي 
المســتدامة” وتتضمــن  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  التــي ســيتم مــن خالهــا 
هــذه الرؤيــة 45 هدفــًا إســتراتيجيًا و169 مؤشــرًا لقيــاس األداء. ويشــمل 
المــدى  تنفيذيــًا متوســط  برنامجــًا   2016-2018 الحكومــة  برنامــج عمــل 
لتنفيــذ  ســنوية  خطــة  كذلــك  الحكومــة  وأعــدت   .2030 إلســتراتيجية 
الدســتور  ويشــير  الخطتيــن.  كا  علــى  البرلمــان  ق  وصــدَّ اإلســتراتيجية. 

المصــري أيضــًا، الصــادر فــي 2014، إلــى مفهــوم التنميــة المســتدامة.

إضافــة إلــى مــا ســبق تســهم مصــر فــي خطــة التنميــة المســتدامة 2030 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي بعــدة وســائل منهــا عمليــات حفــظ 
الســام، ومهــام الريــادة فــي مبــادرات الحوكمــة األفريقيــة والتعــاون حــول 

خطــة التنميــة المســتدامة 2030، عــاوة علــى المشــاركة فــي الحوكمــة 
وعاقــات الشــراكة علــى مســتوى العالــم.

فيمــا يتعلــق باإلطــار المؤسســي لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، 
يتمثــل  هــدف  علــى  الضــوء  لمصــر  األول  الوطنــي  االســتعراض  ُيســّلط 
فــي تبنــي نهــج “الحكومــة بأســرها” فــي تخطيــط السياســات وتنفيذهــا 
ومتابعتهــا وتقييمهــا. ففــي 2015، أصــدرت مصــر قــرارًا بتشــكيل “اللجنــة 
2030” بمشــاركة  التنميــة المســتدامة  تنفيــذ أهــداف  الوطنيــة لمتابعــة 
وزارة  تحديــد  وتــم  مباشــرًة،  الــوزراء  رئيــس  وتتبــع  الــوزارات  مــن  العديــد 
التعــاون الدولــي كمقــرر للجنــة. وتضــم اللجنــة فــي عضويتهــا تســع وزارات 

وثــاث جهــات حكوميــة أخــرى.

وتتولــى وزارة التخطيــط والمتابعــة واإلصــاح اإلداري مســؤولية التخطيــط 
والتنســيق والمتابعــة بصفــة عامــة لتنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة. ومــن 
المتوقــع أن تنشــئ كل وزارة مشــاركة وحــدة للتنميــة المســتدامة لدعــم 
تحقيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة فــي مجــال 
تخصصهــا. وفــي الفتــرة التــي تســبق إنشــاء هــذه الوحــدات، تتولــى وحــدة 
التخطيــط فــي كل وزارة المســؤولية عــن دمــج التنميــة المســتدامة فــي 

عمليــة التخطيــط بمــا فــي ذلــك إدارجهــا فــي خطــط االســتثمار.

إشــراك  مبــادئ  علــى  لمصــر  المســتدامة  التنميــة  إســتراتيجية  وتنــص 
إلــى  التنفيــذ  بمســؤولية  وُيعهــد  الخــاص.  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع 
الحكوميــة  الجهــات  ومنهــا  الشــأن”  بهــذا  المهتمــة  األطــراف  “جميــع 
والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص ووكاالت التنميــة الدوليــة. وتتحمــل 
مــن  الكثيــر  ولكــن  الجهــود  هــذه  عــن  الرئيســية  المســؤولية  الحكومــة 
التمويــل المطلــوب مــن المتوقــع أن يكــون مصــدره القطــاع الخــاص. ويشــير 
تقريــر االســتعراض الوطنــي الطوعــي األول لمصــر إلــى عــدد مــن المبــادرات 
تحقيــق  إلــى  تهــدف  التــي  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  للمجتمــع  الحاليــة 
خطــة التنميــة المســتدامة 2030، ومــن بينهــا زيــادة الوعــي فــي المــدارس 
الحكوميــة، وتنظيــم المؤتمــرات األكاديميــة، ودرجــة ماجســتير فــي التنميــة 
المســتدامة، وإنشــاء مركــز أبحــاث، وفــرع محلــي لاتفــاق العالمــي لألمــم 

األعمــال(. )لمؤسســات  المتحــدة 

االســتعراض  تقديــم  أثنــاء  التخطيــط  وزارة  كانــت  للمتابعــة،  بالنســبة 
تنظيمــي  هيــكل  إنشــاء  علــى  تعكــف  لمصــر  األول  الطوعــي  الوطنــي 
التــي  الخطــط  بيــن  ومــن  الوطنــي.  المســتوى  علــى  والتقييــم  للمتابعــة 
تضمنهــا االســتعراض إنشــاء وحــدة مســتقلة للمتابعــة ترفــع تقاريرهــا إلــى 
رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الــوزراء والبرلمــان، وإتاحــة المجــال الضطــاع 
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص بــدور فــي المتابعــة. وُكِلفــت وحــدة 
للتنميــة المســتدامة فــي الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، والتــي 
تــم إنشــاؤها فــي 2016، بالــدور الرئيــس فــي رســم خريطــة بالمؤشــرات 
الوطنيــة وتحديــد الفجــوات فــي البيانــات واالضطــاع بمســؤولية تجميــع 

الصلــة. البيانــات ذات 

األردن
شــارك األردن فــي االســتعراض الوطنــي الطوعــي لعــام 2017. 18 بالنســبة 
“للنفــاذ الوطنــي” لخطــة التنميــة المســتدامة، فــإن اإلســتراتيجية الحاليــة 
رؤيــة   :2025 األردن  “رؤيــة  وهــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للسياســات 
وإســتراتيجية وطنيــة” يعــود تاريــخ إعدادهــا إلــى 2015. وقــد ُأِعــدت هــذه 
الرؤيــة بالتــوازي مــع المشــاورات الوطنيــة بشــأن الخطــة التنمويــة فــي فتــرة 
مــا بعــد 2015. وتقــوم اإلســتراتيجية علــى “برامــج تنفيذيــة تنمويــة” مدتهــا 
أربــع ســنوات. وبحســب مــا ورد فــي االســتعراض الوطنــي الطوعــي لــألردن، 
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فــإن كا الوثيقتيــن ينســجمان مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. ويتضمــن 
إطــار التخطيــط التنمــوي برامــج تنمويــة علــى مســتوى المحافظــات والتــي 
يتمثــل أحــد أهدافهــا فــي دعــم نشــر أهــداف التنميــة المســتدامة علــى هــذا 

المســتوى.

وشــعر األردن بضــرورة تعديــل الخطــط لتضــع فــي اعتبارهــا المســتجدات 
برنامجــًا  الحكومــة  تبنــت   ،2017 ففــي  التأثيــر.  وعاليــة  المــدى  قصيــرة 
اقتصاديــًا قصيــر األمــد لفتــرة 2022-2018 يتضمــن تدابيــر لتعزيــز النمــو 
فــي بيئــة إقليميــة شــديدة االضطــراب. وأعــدت الحكومــة كذلــك “خطــة 
االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية” وهــي خطــة متجــددة مدتهــا عامــان 
واإلطــار  جهــود  مــن  الســورية  باألزمــة  يتصــل  مــا  بيــن  التناغــم  لتحقيــق 

العــام. التنمــوي 

وكانــت المســؤولية عــن أهــداف التنميــة المســتدامة والتشــاور مــع الجهات 
المعنيــة عناصــر ثابتــة فــي عمليــات تخطيــط التنمية المســتدامة في األردن. 
وتضمنــت كافــة الوثائــق المشــار إليهــا آنفــًا مشــاورات مكثفــة مــع األطــراف 
المعنيــة. فــي بدايــة 2016، نظمــت الحكومــة جلســة تشــاور وطنــي بهــدف 
ــة المســتدامة 2030 بحضــور 100 ممثــل  ــز علــى تنفيــذ خطــة التنمي التركي
مــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات المعنيــة. وشــهدت جلســة التشــاور 
جلســات  فــي  اتســعت  والتــي  محــددة،  بإجــراءات  طريــق  خارطــة  عــرض 
تشــاور أخــرى مــع الجهــات المعنيــة.  وتغطــي “خارطــة الطريــق نحــو تحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي خطــة التنميــة المســتدامة 2030” 11 
فــي  المســتدامة  التنميــة  خطــة  وتعميــم  لنشــر  تدابيــر  وتشــمل  مجــااًل، 
أيضــًا تدابيــر للمتابعــة  التخطيــط الوطنيــة ودون الوطنيــة وتتضمــن  أطــر 

ــًا. والتقييــم. وتتجــه النيــة إلــى مراجعتهــا دوري

وشــاركت األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن فــي إعــداد االســتعراض الوطنــي 
التواصــل  وأدوات  االجتماعــات  مــن  العديــد  خــال  مــن  األول  الطوعــي 
)بمــا فــي ذلــك التواصــل االجتماعــي( بهــدف تعزيــز المســؤولية عــن تنفيــذ 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وكان هنــاك اهتمــام بالتواصل مع المنظمات 
غيــر الحكوميــة الصغيــرة لضمــان إشــراك المجموعــات المهمشــة. وشــارك 

ممثلــو جماعــات الاجئيــن فــي المشــاورات أيضــًا.

فيمــا يتعلــق بإطــار العمــل المؤسســي للتنفيــذ، قــرر األردن اســتغال 
ازدواجيــة  تجنــب  بهــدف  التنمــوي  للتخطيــط  القائمــة  الوطنيــة  األطــر 
للتنميــة  العليــا  األردنيــة  الوطنيــة  اللجنــة  وتتولــى  وتكرارهــا.  الجهــود 
المســتدامة، برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة الــوزارات المعنيــة ومشــاركة 
ممثلــي الجهــات غيــر الحكوميــة المعنيــة، مســؤولية اإلشــراف علــى تنفيــذ 
خطــة التنميــة المســتدامة 2030. فــي بدايــة 2017، تــم توســيع نطــاق 

العضويــة فــي اللجنــة لتشــمل عــددًا أكبــر مــن األطــراف المعنيــة.

وتنــدرج لجنــة تنســيق، برئاســة األميــن العــام لــوزارة التخطيــط والتعــاون 
الدولــي، تحــت اللجنــة الوطنيــة العليــا وتضطلــع بمهمــة إعــداد البرامــج 
 .2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة  ونشــر  وتعميــم  التنمويــة  التنفيذيــة 
ويســاند هــذه اللجنــة 18 مجموعــة عمــل تغطــي كافــة أهــداف التنميــة 
مــن  عــدد  فــي  فنيــة  عمــل  مجموعــات  كذلــك  وُأنشــئت  المســتدامة. 
الــوزارات المشــاركة مهمتهــا الربــط بيــن خطــط القطاعــات وبيــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة. وُيحــدد البرنامــج التنمــوي التنفيــذي الحالــي دورًا كبيــرًا 

للقطــاع الخــاص فــي مجــال البنيــة التحتيــة والخدمــات.

ــا مــن حيــث المتابعــة وإعــداد التقاريــر، فــإن وزارة التخطيــط والتعــاون  أمَّ
الدولــي هــي حلقــة الوصــل الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة 
المســتدامة وهــي التــي تولــت إعــداد تقريــر االســتعراض الوطنــي الطوعــي 
الــوزارة فــي  المتحــدة فــي األردن  لــألردن. ويســاعد فريــق األمــم  األول 
تنفيــذ المهــام المناطــة بهــا. وُتتابــع وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي تنفيذ 

إســتراتيجية األردن التنمويــة مــن خــال 600 مؤشــر يتــم تحديــد مســتوى 
التقــدم فيهــا مــن خــال تقاريــر دوريــة )كل ثاثــة شــهور( وتقاريــر تحليليــة 
المســتدامة  التنميــة  مــع خطــة  التناغــم  تحقيــق  عــام(. ومــن حيــث  )كل 
2030 وطبقــًا لمــا ورد فــي االســتعراض الوطنــي الطوعــي، فــإن جــزءًا كبيــرًا 
مــن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة للفئــة األولــى )المتــاح عنهــا 
بيانــات بســهولة فــي جميــع أنحــاء العالــم( مــن بيــن الـــ 600 مؤشــر، ويعتــزم 
األردن إدراج كافــة مؤشــرات الفئــة األولــى عــاوة علــى عــدد متزايــد مــن 

مؤشــرات الفئتيــن الثانيــة والثالثــة فــي إطــار العمــل المبيــن.

المغرب
 19  .2016 لــه فــي  الوطنــي الطوعــي األول  المغــرب االســتعراض  م  قــدَّ
وكان التقريــر الــذي أعدتــه وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي المغربيــة أكثــر 
إيجــازًا مــن التقاريــر التــي قدمتهــا مصــر واألردن، ويعــرض لمحــًة ســريعًة عــن 
فتــرة كان ال يــزال العمــل علــى تعميــم وإضفــاء الطابــع المؤسســي لخطــة 
التنميــة المســتدامة 2030 جاريــًا. وال يشــمل تقريــر االســتعراض الوطنــي 
)المســتدامة(  التنميــة  خطــط  عــن  معمقــة  معلومــات  للمغــرب  األول 

الوطنيــة األخيــرة أو آليــات الحوكمــة المؤسســية القائمــة.

أهــداف  تبنــي  وقبــل  الطوعــي  الوطنــي  االســتعراض  تقريــر  وبحســب 
فــي  الموجــودة  المتحــدة  األمــم  وكاالت  نظمــت  المســتدامة،  التنميــة 
المغــرب والعديــد مــن الــوزارات جلســات تشــاور مــع األطــراف المهتمــة 
 ،2016 فــي منتصــف  الوطنيــة.  األولويــات  قيــاس  بهــدف  الشــأن  بهــذا 
تنفيــذ  بشــأن  الوطنيــة  التشــاور  جلســات  مــن  جولــة  الحكومــة  عقــدت 
أهــداف التنميــة المســتدامة. وُنِظمــت عمليــة التشــاور، والتــي اعتمــدت 
علــى النهــج التشــاركي، بالتعــاون بيــن وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون 
الدولــي المغربيــة والمؤسســة المغربيــة الوطنيــة لإلحصــاء وهــي المندوبيــة 

.)HCP( للتخطيــط  الســامية 

وحــددت جلســات التشــاور فــي 2016 ســتة “مســارات للعمــل” لضمــان 
المســتدامة ولتحســين عمليــة  التنميــة  النطــاق ألهــداف  الدعــم واســع 
متابعــة تنفيذهــا، ووردت هــذه المســارات فــي تقريــر االســتعراض الوطنــي 
الطوعــي وهــي: )1( توســيع نطــاق العمليــة الراميــة لضمــان توســيع نطــاق 
تحمــل المســؤولية عــن تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة بوســائل منهــا 
البيئــة  وإيجــاد  الشــأن  بهــذا  المهتمــة  الجهــات  مــع  الدوريــة  المشــاورات 
المائمــة لمشــاركة المجتمــع المدنــي، و)2( الموائمــة بيــن أهــداف التنميــة 
بيــن السياســات  التنســيق  الوطنيــة، و)3( تعزيــز  المســتدامة واألولويــات 
العامــة بالوســائل المؤسســية والقانونيــة، و)4( تعزيــز نظــام المعلومــات 
اإلحصائيــة، و)5( دعــم متابعــة وتقييــم عمليــة تنفيــذ السياســات ألهــداف 
التنميــة المســتدامة بوســائل منهــا البنــاء علــى اآلليــات الموجــودة لألهداف 
اإلنمائيــة لأللفيــة وإضفــاء طابــع مؤسســي قــوي لهــذه الوظيفــة فــي 
الحكومــة، و)6( ضمــان توفيــر التمويــل لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 

بوســائل منهــا الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ــرة إعــداد االســتعراض الوطنــي الطوعــي  فيمــا يخــص المتابعــة وفــي فت
األول للمغــرب، كان مــن المتوقــع أن تنهــض المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــة  ــذ أهــداف التنمي ــاٍم فــي متابعــة تنفي ــدور متن المســؤولة عــن اإلحصــاء ب
البيانــات  معظــم  كانــت   ،2016 فــي  عنهــا.  تقاريــر  وإعــداد  المســتدامة 
اإلحصائيــة لقيــاس مــدى التقــدم حــول تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة 
إمــا متاحــة أو كان مــن الســهل إتاحتهــا؛ وكانــت التقديــرات تشــير إلــى أن 
نظــام البيانــات اإلحصائيــة الوطنيــة لديــه اإلمكانــات لتوفيــر بيانــات عــن 
المســتدامة. وأشــار  التنميــة  أهــداف  الفئــة األولــى مــن  ثلثــي مؤشــرات 
التقريــر إلــى أن جــودة البيانــات هــي أحــد المجــاالت التــي فــي حاجــة إلــى 
لــإلدارات الحكوميــة  بتبنــي مبــادئ توجيهيــة واضحــة  التحســن، وأوصــى 

األخــرى التــي تقــدم بيانــات.
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قطر
شــاركت قطــر ألول مــرة فــي االســتعراض الوطنــي الطوعــي فــي 2017، 
إدراج خطــة  مجــال  فــي   20  .2018 فــي  ثــاٍن  اســتعراض  تقديــم  وتنــوي 
التنميــة المســتدامة 2030 فــي التشــريعات الوطنيــة، أدرجــت قطــر 
أهــداف التنميــة المســتدامة ومــا يتصــل بهــا مــن غايــات فــي إســتراتيجية 
التنميــة الوطنيــة الثانيــة لهــا )NDS-2( والتــي تغطــي الفتــرة مــن 2018 
إلــى 2022. إســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة هــي الخطــط التنفيذيــة قصيــرة 
األمــد التــي تقــوم عليهــا رؤيــة قطــر 2030 والتــي تــم إطاقهــا فــي 2008.  
واعتمــد مجلــس الــوزارء القطــري إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة فــي 
ال  الطوعــي  الوطنــي  االســتعراض  تقريــر  فــإن  وبذلــك   .2017 ديســمبر 

يعــرض إال لمحــًة ســريعًة عــن هــذه اإلســتراتيجية. 

التنميــة  أهــداف  إدراج  الثانيــة  الوطنيــة  التنميــة  إســتراتيجية  وشــهدت 
فــرق  ثمانيــة  أعدتهــا  والتــي  القطاعــات  إســتراتيجيات  فــي  المســتدامة 
عمــل وضمــت ممثليــن مــن الــوزارات والجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
والمجتمــع المدنــي. وفــي معظــم األحيــان ينــدرج كل هــدف مــن أهــداف 
التنميــة المســتدامة تحــت إســتراتيجية قطــاع واحــد فقــط، ولكــن هنــاك 
ثاثــة  أو  أو قطاعيــن  القطاعــات  بعــض  فــي  ببعضهــا  مرتبطــة  أهــداف 

قطاعــات.

فيمــا يخــص إنشــاء الهيــكل المؤسســي للتنفيــذ، تتولــى وزارة التخطيــط 
التنمــوي واإلحصــاء كًا مــن إعــداد إســتراتيجيات التنميــة الوطنيــة وإدراتهــا. 
وتشــارك الــوزارات المعنيــة وغيرهــا مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
ــل  فــي عمليــة التخطيــط، بحســب مــا ورد آنفــًا. وشــاركت لجنــة إشــرافية ُتمثَّ
ــل المنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع  جميــع الــوزارات ولجنــة تشــاورية ُتمثَّ
وزارة  وُكِلفــت  الثانيــة.  الوطنيــة  التنميــة  إســتراتيجية  إعــداد  فــي  الخــاص 
التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء والجهــات الحكوميــة المعنيــة بإعــداد خطــط 
تســهم  أن  المتوقــع  ومــن  التنميــة.  إســتراتيجية  تنفيــذ  تدعــم  ومشــاريع 
الكيانــات غيــر الحكوميــة فــي دعــم التنفيــذ أيضــًا. وســوف تتولــى وزارة 
التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء مســؤولية المتابعــة ورفــع تقاريــر دوريــة إلــى 

مجلــس الــوزراء.

مركزيــة  متابعــة  جهــة  إنشــاء  علــى  تعكــف قطــر  المتابعــة،  مجــال  فــي 
األداء  قيــاس  مؤشــرات  حــول  المعلومــات  وتبــادل  تجميــع  تتولــى 
الثانيــة.  الوطنيــة  التنميــة  إســتراتيجية  فــي  الــواردة  الرئيســية  لألولويــات 
وأعــد فريــق أنشــأته وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء فــي إطــار تنفيــذ 
إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثانيــة نظامــًا إلدارة األداء، والــذي يشــمل 
“لوحــة لمؤشــرات قيــاس األداء” بهــا عــدد مــن مؤشــرات قيــاس األداء 
المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة. وتعمــل الحكومــة أيضــًا علــى تعزيــز نظامهــا 
اإلحصائــي الوطنــي حتــى يتســنى لهــا توفيــر البيانــات الازمــة لمتابعــة تنفيــذ 
خطــة التنميــة المســتدامة 2030. ويتــم هــذا العمــل بالتعــاون مــع شــعبة 

المتحــدة والمنظمــات اإلقليميــة. االحصــاءات فــي األمــم 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
الوطنــي  االســتعراض  تقديــم  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تعتــزم 
الطوعــي األول لهــا فــي 2018. فــي بدايــة 2017، نشــرت الحكومــة تقريــرًا 
ــة  ــة المتحــدة فــي خطــة التنمي ــة اإلمــارات العربي ــًا عــن مشــاركة دول مبدئي
ــة  ــة اإلمــارات العربي ــن لدول ــر إلــى دوري المســتدامة 2030. 21 ويشــير التقري
أهــداف  تنفيــذ  وهمــا:  المســتدامة  التنميــة  خطــة  تنفيــذ  فــي  المتحــدة 
برامــج  خــال  مــن  األهــداف  هــذه  ودعــم  داخليــًا،  المســتدامة  التنميــة 
التعــاون اإلنمائــي - وهــذا األخيــر هــو أحــد المجــاالت التــي تنهــض دولــة 

اإلمــارات بــدور بــارز فيهــا.ب

خطــة التنميــة المســتدامة فــي الخطــط التنمويــة  فــي مجــال إدراج 
ــة المســتدامة علــى الصعيــد الداخلــي  ــر إلــى أهــداف التنمي الوطنيــة، ُينظَّ
فــي  الــواردة  األداء  قيــاس  مؤشــرات  مــع  عامــة  بصفــة  متوائمــة  بأنهــا 
إســتراتيجية التنميــة المتمثلــة فــي رؤيــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
2021 علــى المســتوى االتحــادي وكذلــك مــع إســتراتيجية النمــو األخضــر 
العمــل  أطــر  أحــد  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  ــر  وُتعتبَّ الدولــة.  فــي 
االتحــادي،  المســتوى  علــى  السياســات  لصياغــة  الثاثــة  االسترشــادية 
بجانــب األجنــدة الوطنيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لرؤيــة 2021 

العالميــة. التنافســية  وتقاريــر 

بيــن  الموائمــة  فــي  فعــًا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  وشــرعت 
سياســاتها فــي التعــاون اإلنمائــي وبيــن أهــداف التنميــة المســتدامة. فعلى 
الصعيــد الدولــي، فــإن اســتراتيجية المســاعدات الخارجيــة لإلمــارات العربيــة 
المتحــدة لألعــوام 2021-2017 تتضمــن كإحــدى المبــادئ التوجيهيــة لهــا 
دعــم حكومــات ومجتمعــات الشــركاء لتحقيــق خططهــا التنمويــة وأهــداف 
التنميــة المســتدامة ذات األولويــة لهــم. وســوف يتــم توجيــه المســاعدات 
ــة المســتدامة وهــي:  ــة مــن أهــداف التنمي إلــى ثمانيــة أهــداف ذات أولوي
الهــدف  األول بشــأن القضــاء علــى الفقــر، والهــدف الثانــي بشــأن التعليــم 
ذي الجــودة، والهــدف الخامــس بشــأن المســاواة بيــن الجنســين، والهــدف 
الثامــن بشــأن توفيــر العمــل الائــق والنمــو االقتصــادي، والهــدف التاســع 
بشــأن الصناعــة واالبتــكار ومنشــآت البنيــة التحتيــة، والهــدف العاشــر بشــأن 
تقليــل عــدم المســاواة، والهــدف الســادس عشــر بشــأن الســلم والعــدل 
لتحقيــق  الشــراكة  بشــأن  الســابع عشــر  والهــدف  القويــة،  والمؤسســات 

األهــداف.

ــم الحكومــة منــذ 2016 فعاليات  فــي مجــال إشــراك األطــراف المعنيــة، ُتنظِّ
الوطنيــة ألهــداف  باألجنــدة  المتعلقــة  السياســات  حــول  النقــاش  إلثــراء 
التنميــة المســتدامة ومنهــا فعاليــات فــي القمــة العالميــة للحكومــات التــي 
ُتعقــد ســنويًا فــي دبــي، وفــي ورش العمــل بالجهــات الحكوميــة المعنيــة. 
وتســعى فعاليــة “أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ســياق التنفيــذ”، التــي 
يتــم عقدهــا علــى هامــش القمــة العالميــة للحكومــات، علــى وجــه التحديــد 
إلــى توفيــر المدخــات لمحافــل األمــم المتحــدة األخــرى المتعلقــة بخطــة 
التنميــة المســتدامة 2030 ومنهــا المنتــدى السياســي رفيــع المســتوى 
العلــم  بتســخير  المعنــي  األطــراف  متعــدد  والمنتــدى  المتحــدة  لألمــم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار ألغــراض أهــداف التنميــة المســتدامة ضمــن آليــة 

تيســير التكنولوجيــا.

بالنســبة لإلطــار المؤسســي للتنفيــذ، أنشــأ مجلــس الــوزارء فــي الدولــة 
فــي ينايــر 2017 “لجنــة وطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة” تضــم فــي 
عضويتهــا 15 جهــة حكوميــة ويرأســها وزيــر الدولــة للتعــاون الدولــي والــذي 
يــرأس أيضــًا الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء. ومــن بيــن مهــام اللجنــة 
ضمــان نشــر وتعميــم أهــداف التنميــة المســتدامة فــي سياســات وخطــط 
بهــذا  المهتمــة  إشــراك األطــراف  التعــاون محليــًا ودوليــًا بوســائل منهــا 
الشــأن. وُكِلفــت اللجنــة أيضــًا بإعــداد خطــة تنفيــذ وطنيــة لتحقيــق الموائمــة 
بيــن أهــداف التنميــة المســتدامة وأجنــدة التنميــة الوطنيــة، عــاوة علــى 

وضــع آليــة للمتابعــة والتقييــم.

وســوف تتضمــن خطــة التنفيــذ تفاصيــل الموائمــة بيــن أهــداف التنميــة 
)بمــا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  التنمويــة  المســتدامة واألجنــدة 
أهــداف  ونشــر  تعميــم  وعمليــات  األولويــة،  ذات  المجــاالت  ذلــك  فــي 
حوكمــة  إطــار  وستشــمل  عنهــا(،  التقاريــر  وإعــداد  المســتدامة  التنميــة 
الحكوميــة.  بالمؤسســات  المنوطــة  والمســؤوليات  الواجبــات  يحــدد 
وســيتم إشــراك األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن مــن الجهــات الحكوميــة، 
والمؤسســات األكاديميــة، ومراكــز األبحــاث والقطــاع الخــاص، والقطــاع 

غيــر الهــادف للربــح فــي الخطــة.

 ب  من بين جميع البلدان التي تقدم تقارير إلى منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن مقدار المعونات، فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة احتلت المركز األول من حيث نسبة المساعدات اإلنمائية الرسمية من إجمالي الدخل القومي في 2016       

   .بنسبة 1.12%

OECD. ‘Development Aid Rises Again in 2016 but Flows to Poorest Countries Dip’. 11 April 2017. 
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ــة للتنافســية واإلحصــاء، التــي تــم إنشــاؤها فــي  وتضطلــع الهيئــة االتحادي
2015 بعــد دمــج  المركــز الوطنــي لإلحصــاء ومجلــس اإلمــارات للتنافســية، 
ــز  بــدور حلقــة الوصــل فــي تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 2030. وُتركَّ
الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء منــذ 2017 علــى تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة باعتبارهــا تتوائــم مــع األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 

ــم إطاقهــا فــي 2014. 2021 والتــي ت

ــرت الحكومــة  فــي مجــال تجميــع البيانــات والمتابعــة وإعــداد التقاريــر، عبَّ
المســتويين  علــى  والبحثيــة  اإلحصائيــة  اإلمكانــات  بتطويــر  التزامهــا  عــن 
االتحــادي والمحلــي. وتعكــف الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء علــى 
إعــداد إطــار حوكمــة لتجميــع البيانــات وإعــداد التقاريــر عنهــا. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن صياغــة السياســات بنــاء علــى البيانــات هــي أحــد المبــادئ الرئيســية 
ــة المســتدامة،  فــي النهــج الــذي تتبعــه الحكومــة فــي تنفيــذ خطــة التنمي
وتقــدم الهيئــة االتحاديــة للتنافســية واإلحصــاء الدعــم  فــي هــذا الصــدد 
أيضــًا. فــي أكتوبــر 2018، مــن المقــرر أن تســتضيف دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة منتــدى األمــم المتحــدة العالمــي للبيانــات بمــا يتماشــى مــع هــذه 

الغايــة.

وســوف تشــمل خطــة التنفيــذ الوطنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة خطــة 
تنفيــذ إحصائيــة أيضــًا لبيــان خطــوات المتابعــة وإعــداد التقاريــر المتعلقــة 
بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال اســتخدام البيانــات التــي 
اتحاديــة  الوطنــي لإلحصــاء، والــذي تشــارك فيــه جهــات  النظــام  يتيحهــا 

ــة. ومحلي

الخاتمة والتوصيات
البلــدان العربيــة التــي نشــرت معلومــات عــن جهــود التنفيــذ المبكــرة لخطــة 
االلتــزام  مــن  عاليــًة  درجــًة  جميعهــا  أظهــرت   2030 المســتدامة  التنميــة 
وبيــن  السياســات  وأطــر  التنميــة  إســتراتيجيات  بيــن  بالموائمــة  الطمــوح 
أجنــدة التنميــة المســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة المنبثقــة عنهــا. 
هنــاك بعــض أوجــه التشــابه وكذلــك االختــاف بيــن النهــج الــذي تطبقــه كل 
دولــة حتــى اآلن. يعــرض هــذا القســم بعضــًا مــن أوجــه التشــابه واالختــاف 
فــي المجــاالت الثاثــة المبينــة آنفــًا )إدراج خطــة التنميــة المســتدامة فــي 
خطــط التنميــة الوطنيــة، وأطــر العمــل المؤسســية، والمتابعــة( بحســب مــا 
يــرد فــي الجــدول 1. وفــي ضــوء هــذه المعلومــات، يحــدد الجــدول بعــض 
ــز  ــد مــن التركي ــاج إلــى مزي ــرح بعــض المجــاالت التــي تحت االســتنتاجات ويقت

عليهــا فــي التعــاون اإلقليمــي.

تعميــم أنشــطة خطــة التنميــة المســتدامة 2030 فــي البلــدان محــل البحــث 
فــي مرحلــة جيــدة مــن التنفيــذ. ولكــن إضفــاء الصبغــة المؤسســية علــى 
هــذه الجهــود فــي مراحــل مختلفــة مــن التنفيــذ؛ حيــث وضعــت معظــم 
الــدول أطــر التنفيــذ والمتابعــة ولكــن اآلليــات التفصيليــة إلشــراك مختلــف 
طــور  فــي  تــزال  ال  العمليــة  هــذه  فــي  الشــأن  بهــذا  المهتمــة  األطــراف 

الصياغــة، وخطــط التنفيــذ التفصيليــة قيــد اإلعــداد.

المربع الثاني: إستراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية لعدد من الدول العربية

مقتطفات من تقارير أول مشاركة للدول العربية في االستعراض الوطني الطوعي:

مصــر: “بحلــول 2030 ســتكون مصــر الجديــدة ذات اقتصــاد تنافســي ومتــوازن ومتنــوع يعتمــد علــى االبتــكار والمعرفــة، وقائمــة علــى العدالــة 
واالندمــاج االجتماعــي والمشــاركة وذات نظــام أيكولوجــي متــزن ومتنــوع تســتثمر عبقريــة المــكان واإلنســان لتحقــق التنميــة المســتدامة ولنرتقــي 

بجــودة حيــاة المصرييــن”.

األردن: “هنالــك اعتقــاد علــى نحــو واســع، فــي األردن، أن التنفيــذ هــو مهمــة الحكومــة وحدها...ولكــن اإلصــاح الناجــح يتطلــب التــزام جميــع 
الجهــات المعنيــة - القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والمواطنيــن األفــراد للقيــام بأدوارهــم”.

المغــرب: “نســعى الســتغال الفرصــة التــي تتيحهــا خطــة التنميــة المســتدامة 2030 لانتقــال إلــى نمــوذج تنمــوي يحقــق نقلــة نوعيــة كبيــرة فــي 
المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة: نمــوذج مســتدام جديــد لاســتهاك واإلنتــاج يقــوم علــى االبتــكار والتكنولوجيــا وقــدرة الشــركات علــى إضافــة 
قيمــة أكبــر وتعزيــز نمــوذج نمــو مســتدام وشــامل للجميــع، ونمــوذج أكثــر تمثيــًا للجميــع وأشــد اهتمامــًا بالمســاواة واحتــرام كرامــة اإلنســان فــي 

ــم مــن اللغــة الفرنســية إلــى اإلنجليزيــة، ومــن اإلنجليزيــة إلــى العربيــة(. تعــدد وتنــوع أبعــاده...” )ُمترجَّ

قطــر: “تلتــزم قطــر بتحقيــق أهــداف وغايــات خطــة التنميــة المســتدامة 2030 وتحديــث نظامهــا اإلحصائــي لتوفيــر المؤشــرات الازمــة بحســب مــا 
حددتــه لجنــة اإلحصــاء فــي األمــم المتحــدة. وتســعى قطــر لتحقيــق االســتدامة علــى المســتويين المحلــي والدولــي مــن خــال االبتــكار واألبحــاث 

والتطويــر لتحقيــق األهــداف الوطنيــة والدوليــة”

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة: “التنميــة المســتدامة... مفهــوم يقــع فــي قلــب األجنــدة التنمويــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ 
ســنوات عديــدة وأحــد العناصــر فــي مختلــف أجــزاء رؤيــة 2021 للحكومــة االتحاديــة والخطــط التنمويــة المحليــة علــى مســتوى كل إمــارة. ...أهــداف 
التنميــة المســتدامة هــي أجنــدة دوليــة للتنميــة وتحقيقهــا يقتضــي مســاعدة الــدول بعضهــا بعــض، والشــراكة مــع عــدد مــن األطــراف المعنيــة... 
ولهــذا فــإن مســاعدة البلــدان األخــرى فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ســيظل دائمــًا ركيــزًة أساســيًة فــي جهــود دولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة”.

Sources: Egypt National Review Report for Input to the 2016 HLPF (2016); Jordan’s Way to Sustainable Development: First National 
Voluntary Review on the Implementation of the 2030 Agenda (2017); Rapport du Royaume du Maroc Concernant les Premières 
Mesures en Matière de Mise en Oeuvre de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable (2016); Qatar Voluntary National Review 
2017. Sustainable Development Goals 2030. High Level Political Forum (2017); and From Goals to Reality. UAE and the 2030 Agenda for 
Sustainable Development (2017). 
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الجدول 1. تعميم ونشر خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية - التجارب المبكرة

إدراج خطة التنمية المستدامة في إستراتيجيات وخطط التنمية الوطنية

٭ قامت الدولتان اللتان أعدتا/حدثتا مؤخرًا خططهما التنموية بعيدة المدى بتعميم ونشر خطة التنمية المستدامة 2030 في مرحلة التخطيط
٭ بعض الدول األخرى، والتي ترجع إستراتيجياتها إلى فترات أقدم، تحقق الموائمة مع أهداف التنمية المستدامة بناء على النتائج التي

تحققت فعًا 

 الموائمة بين إستراتيجية التنمية
 بعيدة المدى وخطة التنمية

المستدامة 2030

 ٭ قامت معظم البلدان فعًا بالموائمة بين خططها التنموية قصيرة المدى وبين أهداف التنمية المستدامة، وتقوم العديد منها أيضًا
بالموائمة بين الجانبين على مستوى مؤشرات قياس األداء

٭ قامت دولة واحدة بالموائمة بين سياسات المساعدات التنموية لها وبين خطة التنمية المستدامة، وحددت أهداف التنمية المستدامة
ذات األولوية 

 الموائمة بين الخطط قصيرة المدى
وخطة التنمية المستدامة 2030

 ٭ قدمت دولتان تقارير عن أنشطة إقليمية/دولية أو تحقيق الموائمة بين وثائق التخطيط المتعلقة بالمساعدات اإلنمائية وبين خطة التنمية
المستدامة

 األنشطة/الخطط التي تم اإلباغ
 عنها لدعم خطة التنمية المستدامة

2030 بالخارج

 ٭ أشركت العديد من الدول الجهات الحكومية المعنية بصورة دورية في التخطيط قصير المدى من خال منهج مشاركة من أسفل ألعلى:
مجموعات عمل، ثم فرق عمل

 ٭ أشركت بعض الدول األطراف غير الحكومية المهتمة بهذا الشأن في تخطيط اإلستراتيجيات أو األعمال المتعلقة بنشر وتعميم األهداف
من خال المشاورات

 مشاركة األطراف المهتمة بهذا
الشأن في التخطيط

أطر العمل المؤسسية للتنفيذ

٭ قامت دولتان من الدول محل البحث بإنشاء لجان خاصة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
٭ تستخدم دولتان أطر العمل المؤسسية الموجودة حاليًا لتخطيط/تنفيذ التنمية المستدامة

 ٭ بعض اللجان الوطنية المبينة تقتصر عضويتها على الجهات الحكومية، في حين أن بعض اللجان األخرى تضم أطرافًا غير
حكومية

 تم إنشاء آلية حوكمة مخصصة
لخطة التنمية المستدامة 2030

٭ في دولتين من الدول محل البحث، يرأس رئيس الوزراء لجنة التنفيذ الوطنية المكلفة بتنفيذ األهداف
٭ في دولة واحدة، يرأس لجنة التنفيذ الوطنية وزير الدولة للتعاون الدولي ورئيس الجهة المعنية باإلحصاء  الجهات الحكومية تتولى

اإلشراف على التنفيذ

٭ في ثاث دول، الوزارات المسؤولة عن التخطيط تتولى المسؤولية أيضًا عن قيادة هذه الجهود وتنسيقها وتنفيذها
٭ في دولة واحدة، تقوم هيئة اإلحصاء الوطنية بدور األمانة العامة/حلقة الوصل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة

٭ أنشأت بعض الدول مجموعات عمل على مستوى القطاعات

 الجهات الحكومية تتولى إدارة
التنفيذ

 ٭ ُتحّدد العديد من الدول دورًا في التنفيذ لألطراف المهتمة بهذا الشأن خارج الجهاز الحكومي ولكنها ال تبين أدوارًا أو
مجاالت اختصاص واضحة لهذه األطراف

 ٭ ولكن العديد من البلدان أشركت األطراف غير الحكومية المهتمة بهذا الشأن في كل من األعمال الرامية لتحديد اإلجراءات
وكذلك السبل الخاصة بدعم تولي المسؤولية عن أهداف التنمية المستدامة وتنفيذها

٭ تقوم بعض الدول بتسجيل المساهمات التي تقدمها األطراف المعنية غير الحكومية التي تدعم التنفيذ

 مشاركة األطراف المهتمة
بالشأن في التنفيذ

البيانات والمتابعة وإعداد التقارير

٭ في جميع الدول، تتولى الهيئات الوطنية لإلحصاء الدور الرائد في تجميع البيانات  الكيانات المسؤولة عن تقديم
البيانات

٭ في ثاث دول، الوزارات المسؤولة عن التخطيط تتولى المسؤولية أيضًا عن إنشاء النظام وإدارته
٭ في دولة واحدة، ُكِلّفت لجنة التنفيذ الوطنية بمهمة إعداد آلية للمتابعة والتقييم

 الكيانات المسؤولة عن إنشاء
نظام للمتابعة

٭ في دولة واحدة، من المتوقع أن ينهض البرلمان بدور في متابعة التنفيذ
٭ أشركت دولتان على األقل األطراف غير الحكومية المهتمة بهذا الشأن في عملية إعداد االستعراض الوطني الطوعي

 مشاركة األطراف المهتمة بهذا
الشأن في المتابعة

غير ذلك

 ٭ في دولة واحدة، من المتوقع أن تقوم كل وزارة مشاركة بإنشاء وحدة للتنمية المستدامة للتركيز على أهداف التنمية
 المستدامة. في دولة أخرى، ُأنشئت مجموعات عمل فنية في الوزارات المشاركة لضمان الموائمة بين خطط القطاعات وبين

أهداف التنمية المستدامة
 ٭ دولة واحدة لديها برامج تنموية على المستوى المحلي والتي تسعى إلى نشر وتعميم أهداف التنمية المستدامة وزيادة

نطاق المسؤولية عنها على هذا المستوى
 ٭ أشارت العديد من البلدان إلى أنها ال تزال في حاجة إلى المزيد من الجهد والعمل لتقديم بيانات ذات جودة عالية عن كافة

مؤشرات الفئة األولى وما فوقها
٭ في دولة واحدة، تشمل عملية المتابعة رفع تقارير إلى مجلس الوزراء لتحديد عوائق التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليها

 الموائمة في القطاعات، وتولي
 المسؤولية على المستوى

 المحلي، وإتاحة البيانات،
والجودة، والمتابعة
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هنــاك عــدد مــن أوجــه التشــابه بيــن البلــدان محــل البحــث ومنهــا ضــرورة 
الــة للرصــد  توجيــه المزيــد مــن االهتمــام بتجميــع البيانــات وبنــاء آليــات فعَّ
والمتابعــة.  وتبــرز أوجــه تضافــر واضحــة بيــن ذلــك وبيــن التوصيــة التــي وردت 
فــي تقريــر التنميــة المســتدامة للمنطقــة العربيــة 2015 مــن لجنــة االســكوا 
بإنشــاء آليــة متابعــة إقليميــة لتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة. وهنــاك 
أيضــًا أوجــه تكامــل واضحــة بيــن الــدول العربيــة حــول تعزيــز التعــاون فــي 
التمويــل والتكنولوجيــا، وذلــك أحــد المجــاالت األخــرى ذات األولويــة لتعزيــز 

الحوكمــة اإلقليميــة بحســب مــا ورد فــي التقريــر ذاتــه.

بجانــب مــا ســبق، هنــاك عــدد مــن المجاالت/المهــام التــي قــد يســاعد 
تعزيــز  فــي  المعنيــة  األطــراف  مــن  أوســع  بيــن مجموعــة  التعــاون فيهــا 
أنحــاء  مختلــف  فــي   2030 المســتدامة  التنميــة  خطــة  تنفيــذ  عمليــة 
المنطقــة العربيــة. العديــد مــن هــذه المهــام مــن الممكــن تنســيقها مــن 
خــال المؤسســات اإلقليميــة المعنيــة بــإدارة هــذا الشــأن وبنــاء القــدرات 
فيــه. بنــاء علــى التحليــل الــوارد أعــاه، ُنقــّدم التوصيــات التاليــة فــي هــذا 

الشــأن:

تقديــم مســاعدات نوعيــة فــي التنفيــذ للبلــدان المعرضــة لخطــر   • 
تدهــور مكتســبات التنميــة المســتدامة التــي تحققــت حتــى اآلن،    
هنــاك حاجــة واضحــة وعاجلــة للتعــاون اإلقليمــي حــول إجــراءات تعميــم    
ونشــر خطــة التنميــة المســتدامة 2030 علــى المســتوى الوطنــي. فــي    
الــدول محــل البحــث فــي هــذه الورقــة البحثيــة، وصلــت الجهــود المتعلقة    
أهــداف  تنفيــذ  وحتــى  المؤسســي  الطابــع  وإضفــاء  التناغــم  بتحقيــق    
التنميــة المســتدامة إلــى مراحــل متقدمــة. ومــن المتوقــع أيضــًا أن الــدول    
فــي مــرة  الطوعــي ألول  الوطنــي  االســتعراض  تقاريــر  ســتقدم  التــي    
2018 )وهــي البحريــن ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية وفلســطين    
والســودان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة( تقــوم بذلــك ألنهــا أنشــأت    
منظومــات مشــابهة. ومــع هــذا فــإن مــا قــد يثيــر القلــق هــو البلــدان التــي    
لــم تشــر بعــد إلــى نيتهــا فــي المشــاركة، وتعانــي مــن الصراعــات وانعــدام    
االســتقرار ومنهــا العــراق وليبيــا وســورية واليمــن. وفــي حيــن أن تخطيــط    
السياســات بعيــدة المــدى فــي هــذه الــدول قــد يبــدو أقــل أهميــة فــي    
الوقــت الحاضــر، إال أن هــذه الــدول تحديــدًا هــي التــي ستســتفيد مــن    
الدعــم الــذي تقدمــه الــدول اإلقليميــة فــي بنــاء القــدرات الفنيــة لهــذه    
ْكــِب” فــي مجــال التنميــة  األخيــرة لضمــان أال “تتخلــف هــذه الــدول عــن الرَّ   
المســتدامة.  وينبغــي توجيــه محــور التركيــز إلــى اكتشــاف الفــرص لدعــم    
تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ذات األولويــة القصــوى، والحوكمــة    

المحلية لها إذا أمكن.  

االهتمــام  ذات  المجــاالت  فــي  المســتفادة  الــدروس  تبــادل   • 
المشــترك فــي حــاالت النجــاح واإلخفــاق. النهــج الــذي يعتمــد علــى    
ــدورة  ــذ هــو عنصــر رئيــس: يشــدد اإلعــان النهائــي لل ــدول فــي التنفي ال   
الوزاريــة للجنــة االســكوا 2016 علــى أن “كل دولــة يجــب أن تحــدد بيئــًة    
مؤسســيًة مائمــًة لتخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة خطــة التنميــة المســتدامة   
الــوزارات  بيــن  والتكامــل  للتنســيق  فعالــة  آليــات  و...تنشــئ   2030   
الحكوميــة وغيرهــا مــن األطــراف المهتمــة بهــذا الشــأن”.22 فــي ذات    
الوقــت، يمكــن أن تتعلــم الــدول العربيــة مــن بعضهــا بعــض مــن خــال    
تبــادل الــدروس المســتفادة مــن خبراتهــا الوطنيــة فــي كل مــن تعميــم    
فــي  السياســات  تنفيــذ  فــي  وكذلــك  وحوكمتهــا،  األهــداف  ونشــر    
المجــاالت التــي تتشــابه فيهــا التحديــات بيــن دول المنطقــة ومنهــا نــدرة    
الميــاه والغــذاء. وينبغــي التفكيــر فــي كيفيــة إتاحــة الفرصــة للمؤسســات    
أفضــل  عــن  المعلومــات  إلــى  الوصــول  لتيســيير  اإلقليميــة  المعنيــة    
الممارســات وتقديــم التدريــب فــي دعــم التنفيــذ. ومــن المهــم للغايــة    
أن يشــمل هــذا التبــادل للمعلومــات نقاشــات صريحــة عــن التجــارب األقــل    
نجاحــًا. مــن بيــن الســبل الممكنــة للقيــام بذلك هو إدراج هذه المعلومات    
فــي تقاريــر االســتعراض الوطنيــة الطوعيــة أو تنظيــم ورش عمــل إقليميــة    

لمناقشة النماذج الناجحة وتلك األقل نجاحًا.  

األطــراف  دور  لتعزيــز  الراميــة  اإلقليميــة  العمــل  شــبكات  تعزيــز   • 
المعنيــة غيــر الحكوميــة. أشــار تقريــر االســتعراض الوطنــي األول لمصــر    
هــو  الشــأن  بهــذا  المهتمــة  األطــراف  أن ضمــان مشــاركة جميــع  إلــى    
أحــد التحديــات الرئيســية فــي ســبيل التنفيــذ.23 ويمكــن القــول أن األمــر    
ــر  ذاتــه يســري علــى معظــم الــدول األخــرى. حيــث ينبغــي أن تمتــد تدابي   
ضمان تولي المســؤولية عن خطة التنمية المســتدامة 2030 بما يتجاوز    
الجهــات الحكوميــة. وتتخــذ العديــد مــن الــدول العربيــة فعــًا إجــراءات    
لزيــادة التوعيــة فــي هــذا الصــدد. ولكــن هــذه التدابيــر ال تكفــي بمفردهــا.    
ومــن المحتمــل أن يزيــد اإلشــراك المنهجــي للمجتمــع المدنــي والقطــاع    
عمليــات  فــي  البحثيــة  والمعاهــد  األكاديميــة  والمؤسســات  الخــاص    
التخطيــط والتنفيــذ زيــادًة ملحوظــًة مــن معــدالت النجــاح فــي تحقيــق    
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي. علــى المســتوى    
التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  فــي  الرائــدة  الــدول  ترعــى  قــد  اإلقليمــي،    
المســتدامة عمليــة إعــداد شــبكات عمــل أفقيــة تربــط بيــن منظمــات    
المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديمية والمعاهد    
هــذا  حوكمــة  فــي  الفعالــة  المشــاركة  علــى  قدراتهــا  لتعزيــز  البحثيــة    

الموضوع على الصعيدين الوطني واإلقليمي.  

بالمؤشــرات”:  المعنيــة  “األطــراف  بيــن  اإلقليمــي  التعــاون  دعــم   • 
البيانــات والمتابعــة هــي الركائــز الرئيســية لصياغــة السياســات القائمــة    
مؤسســات  إمكانــات  تعزيــز  فــي  االســتمرار  عــن  فضــًا  األدلــة.  علــى    
اإلحصــاء الوطنيــة واإلقليميــة، ينبغــي أن تتجــه األنظــار إلــى األطــراف    
المعنيــة األخــرى التــي يمكــن أن تســاعد فــي توفيــر البيانــات الازمــة لرصد    
ومتابعــة أهــداف التنميــة المســتدامة. وتشــمل هــذه الجهــات الجامعــات    
وهنــاك  المهنيــة.  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  البحثيــة  والمعاهــد    
ــة مــن  ــرات هــذه األطــراف المعني ــة لاســتفادة مــن معــارف وخب إمكاني   
خــال إنشــاء آليــات للتشــاور وإيصــال المدخــات إلــى مؤسســات اإلحصــاء    

على الصعيدين الوطني واإلقليمي.  
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