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من اإلعداد إلى التنفيذ2030مسار أجندة 

مسار تشاركي امتد  •
سنوات وشمل 3

جميع األطراف

اإلعداد

ة تم  اعتماد الوثيق•
الل الختامي ة للخطة خ

م الجمعي ة العامة لألم
وى المت حدة، على مست
القمة،  في أيلول 

وصدرت 2015
70/1وفق القرار 

اإلعتماد
2016انطلقت رسمياً بداية •

2030وتستمر  حتى 

تنطبق على جميع الدول •

تعهد)غير ملزمة قانوني ا •
(طوعي بالعمل

تقع مسؤولية وضع •
فيذ األولويات الوطني ة والتن

ع على الحكومات بالشراكة م
كل األطراف المعنية

نويامتابعة دورية للتنفيذ س•

التنفيذ
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2030مضمون أجندة 

مؤشرا231ومقصداً 169هدفاً و 17

متكاملة و مترابطة-

مستدامةتوازن بين أبعاد التنمية البشري ة ال-

صالحة لجميع البلدان-

نيةقابلة للتكييف حسب الخصائص الوط-

الديباجة واإلعالن

رؤية واضحة وطموحة-

تضع االنسان واألرض واالزدهار في -
جوهرها

«أحدنحو تنمية ال تستثني»: الشعار العام-

المتابعة واالستعراض

طوعي ومن مسؤولية الحكومات بشكل -
أساسي

تشاركي مع جميع األطراف  -

- ً للمتابعة منتدى سياسي رفيع المستوى سنويا

منتديات إقليمية سنوية-

وسائل التنفيذ

مقاصد عن وسائل التنفيذ ضمن كل هدف-

(   17الهدف )هدف مخصص لوسائل التنفيذ -

روح من التضامن العالمي وإقرار بأهمية -
ملكي ة التمويل الدولي العام، مع التأكيد على ال

والقيادة الوطني ة 

خطة متكاملة غير 
قابلة للتجزئة 
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توزع األهداف حسب المكونات الخمسة

الشراكة السلم االزدهار الكوكب الناس

الحماية

االجتماعي ة، 

التنمية 

االقتصادي ة، 

استهالك وإنتاج

ر مستدامان، تغي

المناخ، 

مجتمعات 

مشاركة 

ةومؤسسات فعال

الحوكمةالسلم، 

الرشيدة، حقوق

اإلنسان 

والعدالة، 

المشاركة

البنى النمو،

اط التحتي ة، أنم

اإلنتاج، 

التشغيل، 

الزراعة، 

التجارة، 

الشراكة 

.  العالمي ة

المدن، الطاقة، 

المحيطات،

المياه، 

األراضي، 

األمن الغذائي، 

التنوع 

البيولوجي، 

التغير المناخي

الجوع، الفقر،

، الالمساواة

التشغيل، 

الصحة، الحماية

االجتماعي ة، 

الخدمات 

األساسي ة، 

المساواة بين 

الجنسين
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.مكانكلفيأشكالهبجميعالفقرعلىالقضاء1الهدف▪

الزراعةوتعزيزالمحس نةوالتغذيةالغذائياألمنوتوفيرالجوععلىالقضاء2الهدف▪

.المستدامة

.األعمارجميعفيوبالرفاهيةصحيةعيشبأنماطالجميعتمت عضمان3الهدف▪

مدىالتعل مفرصوتعزيزللجميعوالشاملالمنصفالجيدالتعليمضمان4الهدف▪

.للجميعالحياة

.والفتياتالنساءلجميعوالتمكينالجنسينبينالمساواةتحقيق5الهدف▪

إدارةوإدارتهماللجميعالصحيالصرفوخدماتالمياهتوافرضمان6الهدف▪

.مستدامة

الموثوقةالحديثةالطاقةخدماتعلىميسورةبتكلفةالجميعحصولضمان7الهدف▪

.والمستدامة

الكاملةوالعمالةوالمستدام،للجميعوالشاملالمطرداالقتصاديالنموتعزيز8الهدف▪

.للجميعالالئقالعملوتوفيروالمنتجة،

شجيعوتللجميع،الشاملالتصنيعوتحفيزالصمود،علىقادرةأساسيةبُنىإقامة9الهدف▪

.البتكارا

1-أهداف التنمية المستدامة 
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.داخل البلدان وفيما بينهاالتباينالحد من 10الهدف ▪

والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود المدنجْعل 11الهدف ▪

.ومستدامة

.أنماط استهالك وإنتاج مستدامةضمان وجود 12الهدف ▪

مع اإلحاطة علما )وآثاره لتغيّر المناخ تخاذ إجراءات عاجلة للتصدي ا13الهدف ▪

(.المناخباالتفاقات التي أبرمها منتدى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير

والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام المحيطات والبحار حفظ 14الهدف ▪

.لتحقيق التنمية المستدامة

وإعادتها إلى حالتها وتعزيز استخدامها علىالنظم اإليكولوجية البّرية حماية 15الهدف ▪

نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف 

.تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

نمية ال يُهم ش فيها أحد من أجل تحقيق التمجتمعات مسالمة التشجيع على إقامة 16الهدف ▪

فعالة مؤسساتالمستدامة، وإتاحة إمكانية لجوء الجميع إلى القضاء، وبناء 

.وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

.المستدامةمن أجل تحقيق التنميةوسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية تعزيز 17الهدف ▪

2-أهداف التنمية المستدامة 



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

قييس ون. النتيجةة النهائيةة التةي نسةعى للوصةول اليهةاهو األساس، وهو يمثل : الهدف1.

(.القضاء على الفقر: 1مثال الهدف )التقدم والنجاح نسبة اليه 

2030البنية الثالثية ألهداف أجندة 

دف الييذي يفتييرض أن يقربنييا إنجييازه ميين تحقيييق الهييالهةةدف الوسةةيط وهييو : المقصةةد2.

نحيين (. وخارجييه)األساسييي، بالتضييافر مييع المقاصييد األخييرى ضييمن الهييدف الواحييد 

نيي نقيس التقدم فيي انجياز المقصيد المعبير عنيه كمييا قيدر اإلمكيان، وضيمن ميدى زم

القضيياء علييى الفقيير المييدقع للنيياس أجمعييين أينمييا كييانوا : 1.1مييثال المقصييد . )محييدد

...(.، 2030بحلول عام 

أحيانيا بشيكل مباشير، وأداة لقياس التقدم بالنسةبة الةى المقصةد المحةدد هو : المؤشر3.

نسيبة السيكان : 1.1.1مثالً المؤشير ) التقدم في تحقيق الهدف وإن بشكل غير مباشر 

... (. الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي، مصنفين بحسب نوع الجنس
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المتابعة واالستعراض: 2030أجندة 

ل مين عين أنشيطة المتابعية واالسيتعراض، عليى كيتتحمل الحكومات المسةؤولية الرئيسةية ▪

. الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي

.، وتحترم حيز السياسات واألولويات الوطنيةطوعيةعمليات المتابعة ▪

، ويييتم يةةةالبيانةةات الوطن، ويسييتند إلييى مصييادر االنجةةازات الوطنيةةةيركييز التقييييم العييام إلييى ▪

. إعداد تقارير لهذه الغاية

. المعتمدة من رصد التقدم على المستوى الوطني والعالميالمؤشراتتمكن ▪

مين مجتميع مع جميع األطراف على المستوى الوطنيتشاركييجب ان تتم  المتابعة بشكل ▪

. مدني وقطاع خاص واكاديميين وغيرهم

ي للتنميية المنتيدى العربي: فيي المنطقية العربييةالمتابعة على الصةعيد اإلقليمةي من منصات ▪

المستدامة

اليذي توى يضيطلع المنتيدى السياسيي الرفييع المسي: المتابعة على الصةعيد الةدوليمنصات ▪

ركزي فيي برعاية الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي بالدور المينعقد سنويا 

رصد أنشطة المتابعة واالستعراض
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2030الهجرة وأجندة 
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2030تقاطع الهجرة مع مكونات أجندة 

لهجرة  تتأثر أنماط الهجرة بالعوامل الطبيعية وتؤثر ا

بدورها على البيئة والموارد الطبيعية

لهجرة، تشكل األوضاع االقتصادية دافعاً رئيسيا ل

دهاروتلعب الهجرة دوراً رئيسي في التنمية واالز

يشكل السلم أو انعدامه أحد أبرز دوافع الهجرة 

طني الشراكات على الصعيد العالمي واإلقليمي والو

دامة الهجرة ولتحقيق التنمية المستلحوكمةأساس 

تأمين الحماية والكرامة والحقوق لكل الناس ومن 
امةضمنهم المهاجرين أساس لتحقيق التنمية المستد

االزدهار

الكوكب

السلم

الشراكة

الناس

2030مكونات أجندة 
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سياسات الهجرة 
المخطط لها وتتسم 

بحسن اإلدارة

10.7

بيانات مفصلة

17.18

االتجار بالبشر

5.2 ،8.7 ،
16.2

المقاصد غير 
المباشرة

حقوق العمال 
المهاجرين

8.8

المنح 

المدرسية

4.b

المقاصد 

المباشرة

خفض تكاليف 

معامالت 

تحويالت 

المهاجرين

10.c

(1.1,1.3)الفقر والحماية االجتماعية 

(3.8)تغطية صحية شاملة 

(  4.1)تعليم ابتدائي وثانوي 

ور التكلفة التعليم المهني والتعليم العالي الجي د والميس
(4.3)

ول القضاء على التفاوت بين الجنسين وضمان وص
(  4.5)الفئات الضعيفة إلى التعليم 

(6.1)حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب 

قة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطا
(7.1)الحديثة 

(8.10)الحصول على الخدمات المصرفية والمالية 

(11.3)توسع حضري شامل للجميع ومستدام 

(16.3)سيادة القانون ووصول الجميع إلى العدالة 

(16.9)توفير هوية قانونية للجميع 

قة المقاصد المباشرة وغير المباشرة المتعل:2030أجندة 
بالهجرة 
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الجيدة للهجرةوالحوكمة2030بعض ركائز تحقيق أجندة 

لتحقيق العدالة والمساواة اعتماد مبدأ الشمولية وعدم اغفال او استثناء أحد

اعتماد نهج عابر للقطاعات لضمان تناسق وتكامل الجهود

يناعتماد نهج تشاركي يضم مختلف الفاعلين الحكوميين وغير الحكومي

شاملةأهمية توفر البيانات المحدثة والمفصلة للتوصل إلى سياسات هادفة و

ميأهمية قيام الشراكات الحقيقية على الصعيد الوطني واإلقليمي والعال
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دور المؤسسات–الهجرة وتحقيق التنمية المستدامة حوكمة

الحكومية وصناع القرار

قتصاديةواالواالجتماعيةالتنمويةالسياساتمراجعةمسؤوليةالمعنيينالقرارصناعيتحمل1.

.يلزمحيثجديدةسياساتواقتراحفيهاوالمهاجرينالهجرةإدماجللتأكدالمعتمدة

للتأكد،لذلكالمطلوبةالموازناتورصدالخططتنفيذبرامجوضعالقرارصناععلىيتوجب2.

.المحرزالتقدموتقييمالتنفيذومراقبةالواقع،أرضعلىالسياساتترجمةمن

ياغةصعمليةفيالصلةذاتالحكوميةغيرالجهاتإشراكمهمةالقرارصناععاتقعلىيقع3.

.ةوفعاليشموليةأكثرسياساتلضمانولذلكوتقييمهاتنفيذهاومراقبةالسياسات

صوراللكسروالتنميةالهجرةعالقةموضوعحولالوعيرفعمسؤوليةالقرارصناعيتحمل4.

.المستدامةالتنميةتحقيقفيالمهاجريندوروتفعيلالهجرةعنالسلبيةالنمطية

تطويرعلىتعتمدوالتيالسياساتصياغةفيالعلميةاألسسإلىاالستنادالقرارصناععلى5.

المجالهذايفمسانداً دوراً يلعبأنالحكوميغيرللقطاعويمكن.وتحليلهاوتجميعهاالبيانات

.للخبرةكبيوت

اإلقليميةتدياتوالمنالثنائيةاللقاءاتفيبفعاليةالمشاركةالمعنيينالقرارصناععلىيتوجب6.

.لالحلوإيجادعلىوالعملالدولةتواجههاالتيوالتحدياتأولوياتإلظهاروذلكوالعالمية



شكراً 


