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   المقدمة

 

شكل   في  جذرية  وتحوالت  تغيّرات  العالم  عن  يشهد  فضالً  الدولية،  العالقات  ومضامين 

بحاجة إلى العمل المشترك على المستوى   تأثيرات “العولمة” التي جعلت االقتصاد العالمي 

متغيراته   مع  والتعامل  العصر  تحديات  مواجهة  لغرض  المختلفة،  مجاالته  في  الدولي 

 المتسارعة

منفردة   الدول  اقتصادات  المتغيرات على  تلك  انعكست  بصفة عامة،  لقد  العالمي  واالقتصاد 

التطور   متطلبات  أمام  التأثيرات  متعددة  تواجه مشكالت  العالمي  االقتصاد  فإن عجلة  لذلك، 

تقارير المنظمات الدولية إلى تموضع مختلف في التسلسل التراتبي بين   والنمو، حيث تشير 

العالم الحي  (Global Ranking) دول  المستدامة وجودة  التنمية  واالقتصادات  في مجال  اة 

  .األكثر نمواً أو األقل تطوراً 

استشعرت   التي  العربية،  الدول  لبعض  جيدًا  ظهوًرا  العالمية  المنافسات  قوائم  أظهرت  لقد 

الحوكمة   مجال  في  طيبة  بمستويات  التراتبية  تسلسالتها  وظهرت  المنافسات  هذه  أهمية 

ية، فضالً عن االهتمام بجودة التعليم  والحكومة اإللكترونية واالهتمام باألنظمة الرقمية والذك

 .والتوجه نحو جذب االستثمارات ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والبنى التحتية 

 



 العربية  المنطقة في التنمية في والثغرات  اإلنجازات
 

 وقامت . 2000 عام في اعتمادها منذ لأللفية اإلنمائية األهداف بتحقيق العربية الدول التزمت

 تنفيذ في المحرز التقدّم حول وطنية تقارير بإعداد  هذا التزامها إطار في الدول هذه معظم

ً  وعرضها األهداف  المجلس  يجريها التي السنوية الوزارية االستعراضات خالل طوعيا

 آلية في األعضاء المتحدة األمم منظمات قامت  كما .المتحدة لألمم واالجتماعي االقتصادي

 للبلدان اإلنمائية المتحدة األمم مجموعة مع وبالتعاون  اإلسكوا قيادة تحت اإلقليمي  التنسيق

 لأللفية اإلنمائية األهداف حول عربية تقارير أربعة بإصدار العربية، الدول وجامعة العربية

 .التنفيذ عملية في اإلقليمي المستوى  على  التطور ترصد ، 2013 عام في آخرها كان

 

 العربية المنطقة  في لأللفية اإلنمائية األهداف تحقيق لحالة واألخير الرابع التقرير أشار وقد

 الشامل االبتدائي التعليم اتسع ، 2012 بيانات وبحسب  عامة فبصورة .اإلنجازات بعض  إلى

 وسجل الجنسين  بين المساواة تعززت كما الدراسة،  سن في األطفال من المائة في 92 ليغطي

 ) لإلناث والثانوي االبتدائي  التعليم  نسب  قاربت حيث التعليم  مجال في  المرأة تمكين  في  تقدم

 حيث البرلمان في والتمثيل المائة، في 0.91 ) للذكور  التعليم   نسب  (المائة في 0.93 

 2000 عام في  المائة في 2.6 من عام بشكل المنطقة في البرلمان في النساء نسبة ارتفعت

 في 34 بنسبة  الوالدة حديثي  األطفال  وفيات وهبطت  . 2013 عام في  المائة في  12.7 إلى

 وتحسنت .الخامسة سن دون لألطفال المائة في 36 وبنسبة  2011 و  1990 عامي  بين  المائة

 حثيثة  اً  جهود العربية  الدول وبذلت .المائة في 27 بنسبة الوفيات بانخفاض  األمهات صحة

 50 بنسبة العالج يتلقون الذين المرضى عدد فازداد المكتسب المناعة نقص مرض لمكافحة

 بين  المرض  بهذا الخامسة  سن دون  األطفال وفيات نسبة  فانخفضت  والمالريا المائة،  في

 المنطقة سكان من  المائة في 81 وأصبح .األمراض  من وغيرها ، 2010 و  2000 عامي

 .بللشر الصالحة المياه على يحصلون 

 

تبين  ولكن السابقة  الدراسات   في أحرزته الذي التقدم رغم العربية، المنطقة أن من خالل 

 وخدمات المياه وإيصال والجوع،  الفقر مكافحة في متأخرة تزال ال األهداف، بعض تحقيق

 أن كما .واألمهات األطفال وفيات معدل وتخفيض الريفية،  المناطق إلى الصحي الصرف

 المجموعة بلدان بين وال المنطقة في المتشابهة البلدان مجموعات بين اً  متوازن يكن لم التقدّم

 الجنسين بين النوعية الفجوة استمرار  الملفت من وكان .الواحد البلد داخل حتى وال الواحدة

 التي والجوع  المدقع الفقر معدالت  ، مثال  .الريفية  المناطق في واتساعها المجاالت  معظم  في

 عادت ، 2010 عام في  المائة  في 4.1 إلى 1990 عام في  المائة في 5.5 من  انخفضت

 يترجم ولم .بالمنطقة عصفت التي  األزمات بسبب 2012 عام في المائة في 7.4  إلى لترتفع

 مشاركتهن  نسبة  وظلت العمل  سوق   في انخراطهن معدل زيادة إلى اإلناث تعليم  نسبة  ارتفاع

 من المائة في 20 من أقل العربية البلدان في النساء تشغل فمثالً، .العالمي  المستوى دون

 الصعيد  على  النسبة هذه تصل  بينما الزراعي،  القطاع  خارج األجر المدفوعة  الوظائف

 من البرلمان،  في  المرأة تمثيل   نسبة  في  المحققة الزيادة ورغم  .المائة في 40 إلى العالمي

 هي النسبة هذه ظلت ، 2013 عام في المائة في 12.7 إلى 2000 عام في المائة في 2.4



 المناعة نقص مرض مكافحة  جهود تكن ولم .المائة في 20 إلى تصل  حيث العالم في األقل

 36 بحوالي 2001 عام منذ العربية المنطقة في  اإليدز مرضى  عدد ازداد فقد كافية المكتسبة 

 .والمدينة الريف بين للشرب الصالحة المياه على الحصول في الفجوة واستمرت .المائة في

 ظلت التنمية مجال  في الدولي التعاون  - 5.7 سجلت  حيث ،2013  تحسن  من الرغم وعلى

 بلدان في المائة في2011 الفترة في عالية الصادرات إجمالي إلى الخارجي الدين خدمة نسبة

  .أفريقيا شمال بلدان في المائة في 3.8 و آسيا غرب

 تهدد التي  الخطيرة البيئية  التحديات معالجة إلى التنمية مجال في العربية الجهود تصل  ولم

 الحيوي التنوع  وانحسار المناخ وتغيّر  والتصحر الجفاف ومنها المنطقة، في التنمية مستقبل

 .والتلوث

 

الذي اقيم   2030الحكومات العربية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة    رمؤتمر دو   كما اكد

اهمية امتالك رؤية عربية للنهوض بتنفيذ خطط التنمية المستدامة      2018عمان  –في مسقط  

 من خالل : 

يتبنى   -1 جديد  تنموي  نموذج  بحقوقهم     تفعيل  المواطنين  تمتع  الى ضمان  تهدف  سياسات 

كالرعاية  واالجتماعية   االقتصادية العامة  الخدمات  كل  تامين  على  الصحية     والتركيز 

 والتعليم بجودة مناسبة . 

يعترف بالحماية كحق     تستند الى عقد اجتماعي   تطبيق اليات فاعلة للحماية االجتماعية  -2

ودعم التشريعية     وسائل   انساني  االطر  توفير  خالل  من  والثروة,  الدخل  توزيع  اعادة 

شاملة   والتمويلية  اجتماعية  موازنة  الدولة  لتخصيص  وصوال  الشعب     لها  ء  ابنا  لكافة 

 لتوفير الموارد باليات مختلفة للقضاء على الفقر .   والسعي

النموذج  -3 بناء  لحقوق     اهمية  المطلق  االحترام  تحقق  صلبه  اسس  على  الجديد  التنموي 

االجتماعية العدالة  ومبادى  الجنسين  والمساواة   االنسان  لتحقيق     وتوحيد   بين  الجهود  كافة 

اإليفاء   على  الدولة  قدرة  من  تحد  التي  النزاعات  اشكال  كافة  عن  واالبتعاد  واالمن  السالم 

االقتصادية الحقوق  مجال  في  في     لمواطنيها   واالجتماعية   بالتزاماتها  يساهم  وبما 

 االمنية .   كلف االجندات  خفض

لم  -4 وطنية  استراتيجية  موحدة  وضع  رؤية  على  والتركيز  ها  تنفيذ  ومتابعة  الفساد  كافحة 

 حول توطيد النزاهة للحد من الفساد بشكل ملموس وواضح . 

للمواطن  -5 العام  على     الوعي  العربية  الدول  في  الجهات  حث  مع  تواصله  يضمن  بما 

بجب  المتعلقة  المعلومات  الى  والوصول  العامة  المالية  الشفافية  ثقافة  خلق  اية  استدامة 

بما   الضرائب للمواطن  العام  الوعي  وتعزيز  العائدات  انفاق  مع     وسبل  تواصله 



كبير   الحكومة اهتمام  عمل   وايالء  تعيق  التي  واالدارية  البنيوية  الخلل  مؤسسات     لمكامن 

المؤسسات تلك  استقالليه  لتعزيز  وبلورة مبادرات  االجتماعية.  والحد من     العدالة  ونزاهتها 

 ا وتعزيز التواصل بينها وبين المجتمع . فرص الفساد فيه

والمنظمات    -6 الخاص  والقطاع  الحكومة  من  كل  وهم  االطراف  جميع  بين  حوار  تبني 

العربية   الدول  امام  المتاحة  الفرص  وماهي  العربية  البلدان  في  التنمية  واقع  حول  الدولية 

فعال طريق  خارطة  لوضع  مواجهتها  وكيفية  والتحديات  استغاللها  على  وكيفية  تنعكس  ة 

 العربي .   رفاهية المواطن

وتحقيق   المستدامة  التنمية  استراتيجية  وضع  في  المساهمة  يتطلب  تقدم  ما  على  وتأسيسا 

 اهدافها التأكيد على ما يأتي : 

الثالثة  -1 التوازن بين االبعاد  البعد االقتصادي ,     الحرص على تحقيق   , المستدامة  للتنمية 

 البيئي .   عدالبعد اال االجتماعي , الب

واخد  -2 كيان  المستدامة  التنمية  وتحقيق  والعدل  السالم  ان  مواجهة     التأكيد  في  ومتكامل 

 التمييز واالقصاء .   الفساد, العنف, التهميش , 

بين    -3 والمساواة  والعدالة  القانون  وسيادة  وكرامته  االنسان  حقوق  احترام  ان  على  التأكيد 

 لعدل واالنصاف واالنفتاح والحرية واالزهار . الجنسين كونها شروط لعالم قوامه ا

بلد  -4 كل  في  المعاش  الواقع  السياسات    مراعاة  واحترام  تنميته  ومستوى  وقدراته 

التنمية   سياسات  تجسيد  في  الصلة  ذات  بااللتزامات  االحتفاظ  مع  الوطنية  واالولويات 

باه   المستدامة جديرة  افكار  من  فيه  طرح  وما  المؤتمر  تناوله  ما  الحكومات  ان  تمام 

للموارد االقتصادية من     العربية ادارة رشيدة  تكون هناك  ان  نامل   , العراق  وعلى مستوى 

ا فرص  توفير  خالل  من  للثروة  العادل  التوزيع  للعاطلين خالل  تأهيل    لعمل  خالل  من 

الكفؤة  االدارة  لها  توفرت  اذا  فاعلة  قطاعات  االقتصادية وهي  لديها     القطاعات  يتوفر  التي 

الء واالخالص للوطن , والعمل على اعادة استثمار ما يتم الحصول عليه من موارد بعد  الو 

 تلبية الحاجات االنية مع ضمان حقوق االجيال المستقبلية . 

 

 

 

 



 2030في تحقيق اهداف التنمية المستدامة  دوليةال تجاربال
 

 بالنماذج تتعلق  العالم من  أخرى  مناطق في البلدان من عدد من تجارب يلي ما في  عرضن 

  منه تستفيد أن يمكن ما في النظر بهدف المستدامة، التنمية مجال في  المعتمدة المؤسسية

 .العربية البلدان

 

 ألمانيا 
 

 وطنية استراتيجية ألمانيا وضعت,    2030 خطة اعتماد قبل سنوات أي ، 2002 عام منذ

 طريق  عن  عدة، وزارات  من  مؤلفة وطنية  لجنة  تنفيذها متابعة  تولت  المستدامة  للتنمية 

ً  وهي سنوات  أربع كل االستراتيجية  تحديث يتم .محددة مؤشرات  لدمج المراجعة قيد حاليا

 مسؤولة   مستقلة استشارية جهة  وهو  المستدامة، التنمية  مجلس  إنشاء  وتم .فيها 2030 خطة 

 لمدة األلمانية المستشارة تعّينهم عضواً 15 من ومكون األلمانية، الفيدرالية الحكومة أمام

 المستدامة  التنمية سياسة بخصوص للحكومة المشورة المجلس  يقدم .سنوات ثالث

 بين  الوطني الحوار تعزيز  على ويعمل  متابعة، ومؤشرات  ومشاريع ألهداف  ومقترحات

ً  وهناك .والشعب الحكومية وغير   الحكومية الجهات  االستشاري  البرلماني  المجلس  أيضا

 والمكتب التشاركي، البعد تعزيز بشأن  للحكومة  المشورة يقدم الذي المستدامة  للتنمية 

 تحقيق  في  التقدم لمتابعة سنتين  كل  مستقلة ومؤشرات  تقارير  ينشر الذي  لإلحصاء الفيدرالي

 ( 1)  التنمية أهداف

 

 

 السويد
 

 

 لالستراتيجيات تقييم بإجراء  ُكلفت التنمية خطة تنفيذ لدعم لجنة السويدية  الحكومة شكلت

  على الضوء بإلقاء وكذلك للتطوير، مقترحات  وتقديم المجال،   هذا في بها المعمول  السويدية

 رفيعة مجموعة  الحكومة  شكلت كما .األخرى البلدان على لعرضها الناجحة التجارب

 السياسي  االلتزام ضمان ل والمتقدمة النامية البلدان مختلف من زعماء تسعة تضم المستوى

 بين والحوار والتجارب الخبرات  تبادل وتعزيز ، 2030 خطة ومتابعة بتنفيذ  البلدان لتلك

 (2).والدولية اإلقليمية  والمنظمات المدني والمجتمع الخاص والقطاع  الحكومات

 

 

 غانا

 
 بين للقطاعات الفرعية اللجان أعمال لتنظيم  الوزارات متعددة عليا  لجنة  غانا في أنشئت

  (2)الوزارات



 

   فنلندا
 

 الخطة  نقاط ضمن ومن   2016 عام بنهاية 2030 خطة لتنفيذ  الوطنية الخطة فنلندا ستعتمد

 العام القطاعين ودور والمتابعة، والتنفيذ التنسيق  وآليات المنفذة،  األطراف تحديد الوطنية 

  .المدني والمجتمع والخاص

 

 للتنمية الوطنية اللجنة من يتكّون التنمية، مجال في فعال مؤسسي  بنظام فنلندا وتتميز

 الحكومية؛ وغير الحكومية األطراف بين  السياسات حول للنقاش منتدى تشكل التي المستدامة

 رئيس  ومكتب  التنمية؛  سياسات تنفيذ  متابعة  تتولى  برلمانية  هيئة  وهي التنمية   سياسات ولجنة 

  التنمية سياسات ولجنة الحكومية القطاعات بين التنسيق  سكرتارية بدور  يقوم الذي الوزراء

 وتعمل  .التنفيذ  خطة على  واإلشراف   السياسات تماسك لضمان  التنسيق شبكة طريق  عن

 التنمية خطة  لتنفيذ   والشباب المدني  والمجتمع  الخاص  القطاع  مع الشراكات  بناء على  فنلندا

  التنمية خبراء لجنة طريق عن مثالً  ذلك ويتم  التنفيذ،  مسؤولية بكامله المجتمع فيتحمل 

 (3)لالبتكار الفنلندي الصندوق  ويرعاها المجاالت جميع  من  المستدامة

 

 

 

 كولومبيا 

 

 المقرر ومن  الوطنية التنمية  خطة  2030 بخطة  بالعمل  البدء قبيل  كولومبيا اعتمدت 

 في  التنمية خطة لتنفيذ  للتحضير  الوكاالت متعددة لجنة  وأنشئت.سنوات أربع كل مراجعتها

والتنمي  والمالية الخارجية  وزارات تضم  ، 2015 عام  قطاعات وكذلك المستدامة ة والبيئة 

 الوزراء قبل من اللجنة هذه في ممثلة والوزارات .واإلحصاء والتخطيط االجتماعي الرخاء

 بالتعاون المعنية بالجهة ممثلة البلد ورئاسة المستوى، الرفيع طابعها على للتأكيد فقط ونوابهم

      (4) الجلسات جميع تحضر وهي  الدولي

 

 

 المكسيك

 
 مستوى أعلى على االلتزام لتأكيد مباشرةً  الرئاسي بالمكتب التنمية خطة المكسيك ألحقت

   (5)ومتابعتها الخطة بتنفيذ 

 

 

 

 

 



 المتحدة المملكة
 

 مجال في عام بشكل  الحكومة ألداء تقييما تجري القطاعات متعددة برلمانية  لجان ُشكلت

 مؤسسيا تغييراً  ذلك ويُعتبر  .العادة هي كما حدة على قطاع كل في وليس المستدامة التنمية 

   (6) 2030خطة ومتابعة تنفيذ احتياجات مع التأقلم إلى يهدف البريطاني النظام في كبيراً 

 

 النرويج 
 

 

ً  الميزانية بمراجعة أوالً  البرلمان فيقوم بالميزانية،  النرويجية التنمية خطة ترتبط   سنويا

 .التنفيذ عمليات لمتابعة آلية الحكومة تضع ثم  التنمية،  أهداف االعتبار في  آخذاً  واعتمادها

 الوزارات جميع تقدم ثم المختصة، الوزارات على 17 ال األهداف من  كل  توزيع وسيتم

         (7)المتابعة  تقارير

 

 

 

 عربية ال تجاربال

 

 

 التنمية خطة إليها تطرقت التي المجاالت بكل تُعنى وزارات العربية البلدان معظم في

 والزراعة العلمي والبحث  والتعليم والصحة والتخطيط  االقتصاد وزارات مثل المستدامة،

 منذ للبيئة وزارة أيضا معظمها  أنشأ وقد .واالتصاالت والتكنولوجيا والعدل  والداخلية

 أو  الزراعة أو  المياه ليشمل  البلدان بعض في اختصاصها يتسع الماضي، القرن تسعينيات

 كان وكما  ومصر  األردن  في  كما  وحدها البيئة على اآلخر  بعضها في  يقتصر بينما التعدين، 

 والتنمية البيئة وزارة إلى اسمها يّريوتغ الوزارة هذه عمل إطار توسع  أن قبل تونس في

 بالبيئة  تُعنى  أخرى هيئات  أُنشئت  البلدان، بعض  في  الحكومي  التشكيل  وخارج .المستدامة

 الهيئة أنشأت التي السعودية العربية المملكة في  كما المختصة، الوزارة أو الوزارات وتُعاون

  .معاون  كجهاز البيئة وحماية لألرصاد العامة

 األطر حول اإلسكوا أعدته الذي االستبيان على العربية الحكومات بعض إجابات وتُبّين

 الوطنية  التنمية استراتيجيات أن ، 2030 خطة  لتنفيذ  األعضاء الدول في المتاحة المؤسسية

 الوزارة تصبح  ولذلك .لتنفيذها الالزم التمويل وتوفير  الخطة  إلدماج المناسب  اإلطار هي

 والسياسات العالمية الخطة  بين  التوفيق في  األول المرجع الوطنية  الخطة إعداد عن المسؤولة

 ةاألطر الحكومي  مالءمة مدى في الرئيسي التحدي  يكمن ولكن .تنفيذها ومتابعة الوطنية الكلية

 التقدم ورصد المستدامة التنمية أهداف بتنفيذ المتصلة الجديدة بالمتطلبات للوفاء الحالية

ً  اإلسكوا استبيان أسئلة على العربية  البلدان بعض إجابات  وتوضح .المحرز  درجة في تباينا

 أجهزة بالفعل شكلت إما فهي .ومتابعته 2030 خطة تنفيذ على لإلشراف مؤسسيا استعدادها



 وزارة إلى المسؤولية  أوكلت أو  األجهزة، هذه مثل إقامة اقترحت أو والمتابعة، للرصد

 ( 8)األجهزة هذه مثل  استحداث في صعوبات تواجه أو  محددة، 

 

 

 األردن 
 

 ، 2030 خطة عن المسؤولة المستدامة للتنمية العليا التوجيهية اللجنة اعتبار األردن قرر

 وثيقة على عملت التي التنسيقية واللجنة 17اوعدده القطاعي العمل فرق على واإلبقاء

 وزارة اعتبار قرر كما .العالمية الخطة تنفيذ لغايات التنموي  والبرنامج 2025 األردن

 ( 8) المعنية الجهات  مع والتنسيق بالتعاون الملف هذا إدارة عن  المسؤولة التخطيط

 

 

 

 العراق

 وُشكلت المستدامة، التنمية أهداف تحقيق بشأن الوطنية الجهود تنسيق التخطيط وزارة تتولى

 وغايات أهداف إلدماج الصحيحة والمسارات اآلليات وضع إلى تهدف المختصين من لجان

 وضع تتولى  المستدامة التنمية أهداف لمتابعة  وخلية  التنموية؛  الخطط  في المستدامة  التنمية 

 ولجان التنمية؛ أهداف تحقيق  ومتابعة لرصد وطنية ولجنة الالزمة؛  والبرامج السياسات

 األهداف  بشأن المحرز التقدم  تقاريرحول  المختصة الفرق  وتقدم  .المحافظات في فرعية

 على والغايات األهداف لكل شامل دوري تقرير ويعد ومتابعتها، رصدها عن المسؤولة

 مستوى  في والضعف القوة نقاط  تحدد التي األهداف متابعة  لجنة إلى ويرفع الوطني المستوى

 المتابعة  لجنة  ترفع ثم  .المتاحة  المؤشرات إلى  باالستناد والبرامج السياسات وتقترح األداء

 ( 9)  الالزمة اإلجراءات التخاذ الوزراء مجلس إلى تقريرها

  

 فلسطين

 

 

 يتولى ، 2030 لخطة وطني فريق تشكيل  مقترح على الفلسطيني الوزراء مجلس وافق

 وبرامج  والسياسات الخطط في  إدماجها  ومتابعة المستدامة،  للتنمية  الوطنية  األولويات  تحديد 

 وكلف تنفيذها؛ في المحرز للتقدم الوطني االستعراض وتنسيق قيادة وكذلك العامة، الميزانية

 البيانات  وتوفير  المستدامة التنمية مؤشرات بتوطين  الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 االجتماعية، الشؤون ووزارة الوزراء،  رئيس مكتب تضم عمل مجموعة ُكلفت كما .عنها

 األهداف بلورة  في توجيهي بدور اإلحصاء وجهاز البيئة، جودة وسلطة  االقتصاد، ووزارة

 عملية في إدماجها ومتابعة   2017-2022  للفترة المستدامة للتنمية الفلسطينية والغايات

 ( 9)المعنية والمؤسسات الوزارات مع بالتعاون التخطيط

 



 مصر 

 

 .المستدامة التنمية هدافا تنفيذ لمتابعة الوزراء مجلس لرئيس تابعة وطنية لجنة شكلت

  ومرجعية  حاكم إطار هي  عناصر  خمسة  على المستدامة   للتنمية  مصر استراتيجية  وتعتمد

 تتوالها تنفيذية ومرجعية اإلداري،  واإلصالح والمتابعة  التخطيط  وزارة بقيادة تخطيطية 

 وتشاور   البرلمان،  يقودها رقابية ومرجعية الدولية،  لاللتزامات  ومرجعية الحكومة، 

 واإلحصاءات البيانات جمع عن مسؤولة  والتقييم للمتابعة مستقلة وحدة أُنشئت كما .مجتمعي 

 واألجهزة  لإلحصاء المركزي الجهاز مع بالتعاون وذلك والبرامج  المشاريع تنفيذ حول

 مسوح وإجراء والدولية، المحلية  والمنظمات  المدني  والمجتمع الخاص والقطاع الحكومية 

 على والتعرف  والبرامج للسياسات المباشر األثر لقياس للرأي واستطالعات  ميدانية

 باستمرار وتحليلها واإلحصاءات البيانات ومراجعة  مرحلة، لكل واألولويات االحتياجات

 سنوية، ونصف  سنوية،   ربع) دورية تقارير الوحدة وستصدر .القصور أسباب  وتحديد 

  القصور، وأسباب التنفيذ،  حالة تتضمن والقطاعي، والمحلي  القومي المستوى على (وسنوية 

 ومجلس الوزراء مجلس   على وتعرضها المقترحة، والسياسات والمخاطر، والتحديات

 ( 10)الجمهورية رئيس  على  لعرضها تمهيداً  لمناقشتها النواب

 



 
 

 

 

 

 

 في مصر   المستدامة للتنمية وطنية استراتيجية  وتنفيذ إعداد تاحتياجا

 

  الوطني المستوى على المستدامة للتنمية مؤسسي  هيكل بناء •

  وطنية  استراتيجية إعداد •

  للتنفيذ الالزمة المالية الموارد توفير •

  المعلومات مجال في القدرات ودعم التكامل •



  القدرات وبناء المؤسسي الدعم •

  االطراف متعددة البيئية  االتفاقيات لتطبيق  القدرات دعم •

 الدولي  المجتمع من  ومادى فني  دعم •

 بشأنها الصلة ذات الوطنية الجهات مع التشاور و  المتاحة المؤشرات استكمال •

  المستدامة التنمية لتحقيق  قومية عمل  خطة اعداد •

  القطاعات كافة عن والمعلومات البيانات توفير •

 المؤشرات بنتائج االخذ  بأهمية  القرار ومتخذي صانعي اقناع اليات على  االتفاق •

 المطبقة 

 في  بها االستفادة •

 المستدامة  للتنمية القطاعية  برامج وضع -

 الالزمة  المالية الموارد  تحديد -

 

 

 

 المغرب 

 

ً  المغرب  استحدث  سياسات على  والمبني يتبعه  الذي التخطيط نهج مع يتماشى نموذجا

 من  2030 خطة  مع  لتتماشى القطاعية والبرامج االستراتيجيات  بمالءمة  قام فقد .قطاعية

 والهشاشة، الفقر محاربة تتولى  التي البشرية للتنمية الوطنية المبادرة مثل مبادرات خالل

  للماء، المستدام واالستهالك الزراعة حول  الفالحة لقطاع   األخضر المغرب  ومخطط 

 - الوطنية واالستراتيجية  ،2030الوطني واالستراتيجية للصحة، الوطنية واالستراتيجية

  2030  أفق في للماء الوطني  والمخطط  ، 2021 المهني  للتكوين  2015 التعليم إلصالح

 2030 الطاقية واالستراتيجية التلوث،    من  والحماية االستهالك وترشيد الوصول تعميم  حول

 ،  2025-2015للتشغيل الوطنية واالستراتيجية الطاقية، والنجاعة المتجددة  الطاقة حول

 واستراتيجية   السككي، للنقل المديري والمخطط  القروية،  الطرق لبناء  الوطني والبرنامج 

  2025 العلمي البحث   واستراتيجية   الصناعي،  التسريع  واستراتيجية ،   2030  الموانىء 

 التراب  إعداد وتصاميم الجديدة، المدن وبرنامج   الالئق،  غير  السكن  محاربة  وبرنامج 

   (11)   البيئة حماية  واستراتيجية الحضرية، والتهيئة الوطني 

 

كما نوقشت ورقة بحثية عن صندوق االيداع في مؤتمر دور الحكومات العربية في تحقيق  

المستدامة   التنمية  مسقط    2030اهداف  في  اقيم  ب   2018عمان    –الذي  صندوق  والخاصة 

وكيفيه     2030  مية المستدامةنالت    المغربية في تحقيق اهداف    والتدبير في المملكةاالبداع  

لتلبية احتياجات االجيال     استغالل الموارد   التعامل مع الموارد االقتصادية المتاحة و ترشيد

القادمة وآلجل التوصل الى االدارة الرشيدة لهذه الموارد     االجيال  الحالية مع ضمان حقوق 

استراتيجيات  يتطلب   واتباع  الحيوي  الموضوع  هذا  بأهمية  القائمة  الحكومات  ايمان  اوال 

 . راشدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

 



 :المتحدة العربية اإلمارات
 

منذ   المتحدة  العربية  اإلمارات لدولة  التنموية  األجندة  قلب في  يقع  مفهوم ...المستدامة التنمية  

 والخطط االتحادية للحكومة 2021 رؤية أجزاء مختلف في العناصر وأحد عديدة سنوات

التنمية...... .إمارة كل مستوى على المحلية التنموية  دولية أجندة هي المستدامة  أهداف 

بعض،  الدول  مساعدة يقتضي  وتحقيقها للتنمية   األطراف من  عدد مع والشراكة بعضها 

ً  سيظل المستدامة أهداف التنمية تحقيق في األخرى البلدان مساعدة فإن ولهذا...المعنية   دائما

 العربية المتحدة.  اإلمارات دولة جهود  في  أساسيةً  ركيزةً 

 

 

 السعودية العربية المملكة
 

 إدماج مسؤولية وأُوكلت والتنمية  االقتصادية الشؤون مجلس بإدارة 2030 لعام رؤية  أُطلقت

 عن  المسؤول   الفريق  كلفت  التي  التخطيط  وزارة إلى  الوطنية التنمية  خطة في  العالمية  الخطة

 التنمية ومؤشرات الخطة، في  المستدامة  التنمية   أبعاد  بتضمين  العاشرة  التنمية خطة  إعداد

 ونشر وإعداد  األهداف تنفيذ  ومتابعة القطاعات، كافة  في التشغيلية  الخطط  في  المستدامة

 السعودية  الرؤية  وتتضمن .عنها سنوي تقرير 

 والتوازن المرونة من  مزيد تحقيق  باتجاه الحكومة هيكلة إعادة منها عدة محاور 2030 لعام

 (12)وغيرها االستراتيجية،  الشراكات وبناء القياس،  أدوات وتطوير  المالي،

 

ب السعودية  العربية  المملكة  اهتمت  مجتمع  كما  ببناء  يهتم  والذي  الرقمي  التحول  موضوع 

رقمي   ووطن  منصاترقمي  انشاء  على  مبني  رقمي  التفاعل     رسمية    واقتصاد  ثراء  ال 

ومفاصله , اي     من اجل تحسين األداء المجتمعي بكل مكوناته   الفعلية   والمشاركة المجتمعية

جميع في  يؤثر  التحول  هذا  الرقمي     القطاعات,  ان  التحول  مجاالت  وحدد 

 العربية السعودية   المملكة   في
 

 اليمن
 

 تنفيذ وتعثر اليمن في المتفاقمة  اإلنسانية واألزمة  السياسي االستقرار دمع ظروف حالت

 على  إجابتها في أكدت اليمنية الحكومة ولكن .مناسب مؤسسي  إطار تحديد دون التنمية خطط

 الحال  وبطبيعة  (13) المستقبل في عليها  التغلب يمكن الصعوبات هذه مثل أن اإلسكوا استبيان

 مع  التعامل  قدرة على  كبيرة بدرجة المستدامة  التنمية  أهداف تنفيذ  في  النجاح يتوقف

 المؤسسي اإلطار جودة   على فقط يعتمد  ال أمر  وهو القائمة، واالقتصادية السياسية  التحديات

 واالحتالل األجنبي التدخل مثل  الدولة، سيطرة   عن تخرج بعوامل يرتبط  بل  للدولة،

 الحكومة  وضعف  الدولة وحدة وتصدع الداخلية النزاعات واستمرار

 العربية الجمهورية من كل في الحال  هو  كما للدولة تابعة غير ميليشيات ووجود والمؤسسات

 اقتصادات  على  يؤثر الذي العالمي االقتصاد أوضاع  أو واليمن،   وليبيا والعراق  السورية



 خطة تنفيذ في المحرز التقدم ومتابعة رصد على القدرة ولكن  .للنفط المصدرة العربية البلدان

 الحكومات إجابات كانت وهنا .المعنية  األجهزة في والمهارات  الخبرات بتوفر رهن 2030  

 مؤشرات  إضافة أن  إلى ومصر  العراق حكومتا أشارت فقد .كاشفة  االستبيان في العربية 

 الواقع مع  المؤشرات تكييف  على  العاملين  تدريب  يقتضيان  إضافية معلومات  وجمع  جديدة 

 الدولية المنظمات   من  والفنية  المالية المعونة  طلب  وربما المعلومات،  هذه مثل  وجمع  المحلي

 اإلحصاءات مصلحة  تحويل  السعودية العربية  المملكة  في  وجرى .المجال هذا في العاملة

 غياب  مشكلة  اليمن  ويواجه  .وتطويره عملها تفعيل  بغية  لإلحصاء العامة الهيئة   إلى العامة

 إتاحة  عن البعض وتمنُّع  المختلفة،  الجهات بين   تشتتها أو كفايتها،  عدم  أو اإلحصاءات

 إلكترونية  بمنظومة   وربطها الوطنية المعلومات مراكز تطوير يستدعي  مما   المعلومات

 وانتظام تسلسل غياب اختالالت  ومعالجة منتظم،   بشكل  معلومات  قواعد وإيجاد متطورة

التكنولوجيا القدرات وبناء  العاملين تدريب  دون  ذلك ينجح  ولن  .المعلومات  ت وتوفير 

 والحصول المعلومات انسياب لتسهيل موحدة  بشبكة  المعنية الحكومية الجهات وربط  المناسبة

  (13) عليها

 العملية  تقتصر  أال  يجب لأللفية،   اإلنمائية  األهداف بتحقيق  المتصلة السابقة األخطاء ولتفادي

 تشمل  أن بل المطلوبة، المؤسسية الهياكل تخصيص  أو  بإنشاء  المتمثل الشكلي التغيير على

 ً ً  تغييراً  أساسي وبشكل أيضا  التحديات تحديد في  متكامل نهج  اعتماد في يتمثل حقيقيا

 .والخطط  السياسات ووضع  واألولويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الخالصة

 
 

 الكثير هناك فإن التنفيذ، من لها الخامس العام 2030 المستدامة التنمية خطة دخلت أن بعد

 .التي تم ذكرها في هذا التقرير العربية الدول بين تبادلها يمكن التي المستفادة الدروس من

 

 

 مختلف في 2030 المستدامة  التنمية خطة  ونشر  تعميم في  األخرى الدول تجارب من التعلم

 بينها ومن  العربية،  الحكومات يساعد أن يمكن  عليها المؤسسي الطابع  وإضفاء القطاعات

 ، التبادل   هذا يسهم  قد كما .فعالية أكثر  وطنية عمل وأطر  سياسات  صياغة في  العراق 

 وطبيعة  الوطنية األولويات توضيح خالل من  اإلقليمي التعاون  تعزيز  في الممارسات ألفضل

 المؤسسية  األنشطة
 

 

التنمية  المبكرة التنفيذ  جهود عن  معلومات نشرت التي العربية البلدان  المستدامة  لخطة 

 التنمية استراتيجيات بين بالموائمة االلتزام الطموح من عاليةً  درجةً  جميعها أظهرت 2030

 هناك .عنها المنبثقة  المستدامة  التنمية وأهداف المستدامة التنمية وبين أجندة السياسات وأطر

 . اآلن حتى كل دولة تطبقه الذي النهج  بين فاالختال وكذلك شابهالت  أوجه بعض
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