
 

 

 �2030نفيذ خطة التنمية لعام 

  في المنطقة العر�ية 

  

  التحديات اإلنمائية في المنطقة العر�ية

نًا ك�ي�ًا  .لم يكن أداء المنطقة في التنمية البش��ة سيئًا في الفترة الماضية فقد حققت تحسُّ
في اإلمكانات البش��ة، ال سيما لصالح الشباب والنساء، يظهر في معظم مؤش�ات األهداف 

ولكن تق��ر التنمية  .اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة والتعليم على مستوى المنطقة وبلدانها
الثغ�ات القائمة في صون ، كان قد أشار إلى 2002اإلنسانية العر�ية األول الصادر في عام 

كما توقفت تقا��ر أخرى أعدتها األمم  .الح��ات، وضمان المساواة �ين الجنسين، ونشر المعرفة
المتحدة، عند تحديات عدة كانعدام األمن الغذائي، وسوء تو��ع الدخل، واإلقصاء االجتماعي، 

 ، وضعف المبادالتوضعف النمو االقتصادي المعتمد على النفط، وارتفاع معدالت البطالة
   .التجا��ة واألداء الصناعي، وبطء التقّدم في المسار اإلنمائي في أقل البلدان العر�ية نمواً 

وقد أدت تلك الظ�وف مجتمعًة إلى حالة الغليان التي وصلت إليها المنطقة في أواخر عام 
سعينات رة في الت. وقد شهدت البلدان غير النفطية ذات الدخل المتوسط، منذ تح��ر التجا2010

من الق�ن العش��ن، تدهو�ًا س��عًا في نوعية الخدمات االجتماعية. وتسجل المنطقة أداًء ضعيفًا 
في مؤش�ات الحكم. فهي تفتقر إلى الديمق�اطية والمساواة �ين الجنسين، وال سيما على 

غاية، على لالالئق محدودة ل صعيد المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية. وفرص العمل
  .2010و 1990الرغم من االرتفاع النسبي في مستويات التعليم ومعدالت النمو �ين عامي 

  التنفيذ والرصد 
  

  إدارة المش�وع

س�تولى الوحدة المعنية بخطة 

إدارة هذا  2030 التنمية لعام

بدورها  .المش�وع ورصد �نفيذه

تعمل اللجنة التوجيهية المعنية 

على  2030 بخطة التنمية لعام

�نسيق جهود مختلف الُشعب في 

   .اإلسكوا

  

  الش�اكات

ش��كا اإلسكوا الرئيسيان في 

المش�وع هما مكتب األمم 

المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 

   .وجامعة الدول العر�ية

  

  الجدول الزمني

 2016سينفذ المش�وع �ين عامي 

  .2019و

  

  االستدامة

يمّول هذا المش�وع من المي�انية 

وسيتيح لجميع  .العادية لإلسكوا

الدول األعضاء أدوات يمكن 

استخدامها في الخطط الوطنية 

بعد تلقي التد��ب الالزم في هذا 

  .المجال

  

  التق�يم

سُيجرى تق�يم مستقل للمش�وع 

  .فور إنجازه

  

ر مي�انية المش�وع ألربع  ُتقدَّ

  .مال�ين دوالر 3 سنوات بمبلغ

  

 معلومات أساسية

الظلم وعدم  مظاهرفيها والنازحين داخليًا. كما تستمر  اإلرها�ية، وارتفاع أعداد الالجئين
المساواة، وارتفاع معدالت البطالة والفقر بشكل يغذي الشعور باإلحباط، وانعدام المساواة 

وفي  .مفرطفي فرص الوصول إلى الموارد الط�يعية في ظل ما تواجهه من ُندرة واستغالل 
لذا  .اورةجعصر العولمة، ال �نحصر آ�ار األزمات في البلد المصاب بها، بل تطال أيضًا البلدان الم

   .يعتبر التضامن شرطًا أساسيًا للتصدي لهذه األزمات
  

صّممت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) مش�وع "�نفيذ خطة التنمية لعام 
في المنطقة العر�ية" ليطلق نهجًا متكامًال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما  2030

العر�ية، ويقدم األدوات الالزمة لتط�يق هذا النهج في صياغة  يتناسب مع احتياجات المنطقة
سياسات التنمية الوطنية. وستعقد مشاو�ات إقليمية لتحديد مجاالت التعاون ذات األولوية، 

  .ووضع است�ا�يجيات وخطط عمل مشتركة
  

بعدما اعتمد المجتمع الدولي، في 
خطة التنمية  ،2015أيلول/سبتمبر 

وأهداف التنمية  2030المستدامة لعام 
المستدامة التي �تضمنها، باشرت الدول 
األعضاء في األمم المتحدة تك�يف هذه 
الخطة بما يتالءم مع السياقات الوطنية 
وإدماجها في األطر اإلنمائية وخطط 

  العمل والمي�انيات. 
والبلدان العر�ية انطلقت أيضًا في هذا 
المسار اإلنمائي الجديد، ولكنها تشهد 

مات خانقة بسبب اشتداد حدة الن�اعات أز
  وا�تشار أعمال العنف والعمليات 



  

 

  وصف المش�وع

  متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامةنهج  -1

وتجاُهل البلدان لهذه ال�وابط قد  .�ين أهداف التنمية المستدامة والغايات ذات الصلة �وابط متداخلة

وال يمكن للبلدان إحداث التحول اإليجابي الذي تهدف إليه خطة  .يقوض قدرتها على تحقيق الغايات

ءات مت�ابطة يكمل بعضها البعض، وتقوم على تع��ز التآ�ر �ين مختلف ، إال باعتماد إج�ا2030التنمية لعام 

وفي  .األهداف والغايات والحد من المفاضلة في ما �ينها وضمان االستخدام األمثل للموارد والتمو�ل

محاولة لتحديد ط�يعة هذه ال�وابط والتفاعالت وديناميا�ها، صنفت اإلسكوا مجاالت عمل المش�وع 

  :عات ذات أولوية لمواجهة التحديات األكثر إلحاحًا في المنطقة العر�يةضمن ثالث مجمو

 الت�ابط في أمن المياه والطاقة والغذاء  
 الت�ابط في الفقر والعمل الالئق والنمو المستدام  
 الت�ابط في المساواة واإلدماج والعدالة 

  
لتحقيق  اعتماد نهج متكامل ومت�ابط�هدف هذا التصنيف إلى إب�از الفوائد العملية التي يمكن أن �وفرها 

أهداف التنمية المستدامة، مثًال عبر تحقيق التكامل �ين عمليات التخطيط وصنع الق�ار، والكفاءة في 

وهذه المجموعات ليست عامة وال �نطبق على جميع  .تخصيص الموارد لالحتياجات المتعارضة

وتب�ز أهمية نهج الت�ابط  .لتي تواجهها المنطقةالسياقات، بل حددت باالستناد إلى القضايا الرئيسية ا

بشكل أساسي في علميات وضع الخطط الوطنية، لكنه مفيد أيضًا على الصعيد اإلقليمي إذ يتيح د�اسة 

أوجه الت�ابط �ين البلدان المتجاورة، خصوصًا في تحديد مجاالت التأ�ر إيجا�يًا أو سل�يًا بتداعيات ما يجري 

  .في أحد هذه البلدان

  القضايا ذات األولوية في المنطقة العر�ية -2

وستعمل  2016 ستستند اإلسكوا إلى النتائج التي توّصل إليها المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام

 .على تع��ز الحوار �ين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن المسائل المذكورة أعاله

و�هدف هذا الحوار إلى تحديد القضايا ذات األولوية في المنطقة، ووضع مؤش�ات لقياس التقدم 

   .اإلنمائي المح�ز في تلك القضايا، وتوفير منصة لتبادل الخب�ات والحلول

  االلت�ام بالعمل المشترك -3

اءة عبر بم��د من الكف عادًة ما تواجه بلدان المنطقة الواحدة تحديات وفرصًا إنمائية واحدة يمكن �ناولها

ويساهم تحديد األولويات المشتركة الرئيسية في إرساء األسس لتع��ز المنافع  .توحيد الجهود اإلقليمية

والمنافع العامة اإلقليمية هي السلع أو  .العامة اإلقليمية، والحث على االلت�ام بالعمل المشترك

 ويد�رها بشكل أساسي القطاع العام في ثالثةالخدمات أو الموارد التي �نتج وتستهلك بشكل جماعي 

   .بلدان على األقل

وستعمل اإلسكوا مع الدول األعضاء على صياغة االست�ا�يجيات وخطط العمل لمعالجة األولويات 

اإلقليمية، وقياس التقدم المح�ز في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، ووضع آليات 

إلى خبرتها  وس�تناول اإلسكوا هذه القضايا باالستناد .وتيسير نقل التكنولوجيا إقليمية لحشد التمو�ل

في التعامل مع المسائل المشتركة مثل إنشاء االتحاد الجمركي العربي، ورسم خ�ائط الموارد 

  .المائية المشتركة، وقياس دليل الفقر المتعدد األبعاد في المنطقة

حقوق اإلنسان 
  نالجنسيوالمساواة �ين 

بالنظر إلى األهمية القصوى التي 

 2030 توليها خطة التنمية لعام

لحقوق اإلنسان، �نطلق جميع 

اإلنجا�ات المتوقعة لهذا المش�وع 

، ومن ثم صون حقوق اإلنسانمن 

تسعى إلى تع��ز قد�ات الجهات 

   .المسؤولة وأصحاب الحقوق

  

الحتياجات وستولى أهمية خاصة 

ولقضايا المساواة النساء والرجال 

في جميع م�احل  �ين الجنسين

  �نفيذ المش�وع.

  

و�تطلب التنمية المستدامة 

إحقاق العدالة التي تقوم بدورها 

وهذا ما يحتم  .صون الح��اتعلى 

تح��ر شعوب المنطقة من ض�ورة 

كل مظاهر العنف واالحتالل 

   .والقمع والظلم

  

المسار نحو تحقيق العدالة ال لكن 

في المنطقة العر�ية،  ي�ال طويًال 

مّما يحرم الشعوب من توظيف 

ويعيق تحقيق كل إمكانا�هم، 

، و�ؤجج التطرف النمو والرخاء

والطائفية ويدفع إلى أعمال 

لذا من الض�وري أن  .العنف

�توصل البلدان العر�ية التي تشهد 

حلول فعالة لوقف ن�اعات إلى 

أعمال العنف وإنهاء المعاناة 

األسباب الجذ��ة  البش��ة ومعالجة

وال بد من تل�ية  .للن�اعات

االحتياجات اإلنسانية العاجلة و��ع 

  .بذور اإلصالح والتنمية المستقبلية

  


