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  :م��ص

املوارد�الطبيعية�والبي�ية،�ازداد���تمام�بالتنمية�املستدامة����عملية���زايد�عدد�الس�ان�وز�ادة�الضغط�ع�مع�ت

  .وقف�تد�ور�الب�ئة�وا��فاظ�عل��ا،�وحفظ�حقوق��جيال�القادمة���دفالتخطيط�

�����2030سليط�الضوء�ع���التحديات�الرئ�سية�ال���تواجھ�تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة��إ���دف��ذه�الدراسة�و�

� �وع�� �العر�ية، �تنفيذاملنطقة �املستدامة���داف متا�عة �عشر�للتنمية �املنطقة�السبعة ��� �الدراسة �توصلت �وقد  أن إ��،

� ��عيقھ �ا��طة �تنفيذ ��� �نحو�وجذري  متأصل �عض�ا وشعو��ا املنطقة دول  ��اتواج جسيمة تحديات التقدم �التقدم �وان ،

�ال� ��تفاق�العال�� �غالبية�الشر�ات�املشاركة��� �أن �كما �غ���منتظم، �العر�ية �مستدام�للناس����املنطقة �مستقبل تحقيق

  .تفعل�ما�يكفي�للمساعدة����تحقيق�أجندة��مم�املتحدة�للتنمية�املستدامة

 .خطة�التنمية�املستدامة،�املنطقة�العر�ية،�التحديات،�املتا�عة: ال�لمات�املفتاحية

ABSTRACT 
With the increasing population and increasing pressure on natural and environmental 

resources, interest in sustainable development increased in the planning process with the aim of 
stopping environmental degradation and preservation, and preserving the rights of future 
generations. 

This study aims to shed light on the main challenges facing the implementation of the 2030 
Agenda for Sustainable Development in the Arab region, and to follow-up the implementation of 
the seventeen goals for sustainable development in the region. And my roots are, and that 
progress towards achieving a sustainable future for people in the Arab region is uneven, and the 
majority of companies participating in the global compact are not doing enough to help achieve 
the United Nations' sustainable development agenda. 
Key words: sustainable development plan, the Arab region, challenges, follow-up. 

  

 :املقدمة�. 1 

�أ�دافو�ش� �رض، و�وكب ال�شر�ة ستقبلمل مش��كة طر�ق خر�طة 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تضع  ل

 .الناس���ميع��زد�ار �وضمان�ال�وكب�وحماية�الفقر �إل��اءعمل�عاملية� خطة عشر السبعة املستدامة التنمية

املستدامة،�حيث�يوجد�م��ا�دوال��عرف��ستقرار�و�زد�ار� التنمية منظور  من متنوعة منطقة العر�ية املنطقة عت���و 

 أواصر تر�ط�ا ابلد 22 عدد�ا البالغ املنطقة بلدان فإّن  الوقت�نفسھ، �� مأساو�ة،�و ش�د�صراعات�وحروبو�ناك�من��

  .امل�شا��ة والفرص التحديات من العديد تتقاسم�أ��اوالثقافة،�كما� واللغة التار�خ حيث من مش��كة

                                                            
  ouaguenounia@gmail.com: يميل،�� باية�وقنو�ي : املؤلف�املرسل  1
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  :�األ�يال���يمكن�صياغ��ا�ة�بحثنا�و ش�اليإ��نا�تنطلقومن�

  ؟،�وفيما�تتمثل�أ�م�تحديا��ا 2030فيذ�خطة�التنمية�املستدامة�تن����ول�العر�ية�الد�ما�و�مسار 

  :أ�م�افرعية��أسئلةو�ندرج�تحت��ذا�السؤال�عدة�

 ،�وما���أ�داف�ا؟2030ماذا��ع���خطة�التنمية�املستدامة�� -

 مة؟�ل�الدول�العر�ية��س������الطر�ق�ال��يح�املؤدي�إ���تنفيذ�أ�داف�خطة�التنمية�املستدا -

 ما���ابرز�التحديات�ال����عيق�تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة����املنطقة�العر�ية؟ -

  :ولإلجابة�ع����ذه��سئلة�قمنا�بتقسيم�الدراسة�إ���ثالثة�محاور���

 ؛2030مالمح�خطة�التنمية�املستدامة�لعام�� 

 املنطقة�العر�ية؛�2030متا�عة�تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة���� 

 العر�ية البلدان �� 2030 خطة يذتنف تحديات.  

  :2030مالمح�خطة�التنمية�املستدامة�لعام����. 2

�س�تم��� �بتحقيق��2000 �العالم �قادة �ال��م �لأللفية ، ��نمائية � ��داف ���داف�. 2015بحلول ��ذه �رقعة تمتد

فقرا�مدقعا�إ���النصف،�فضال�عن�ا��د�من�ان�شار��يدز�و�عميم�التعليم��بتدا�ي،�وإدرا�ا�ل�شمل�خفض�أعداد�الفقراء�

�لأللفية، ��نمائية ���داف �حققتھ �الذي �للنجاح �املتحدة ��مم ���� من �تتمثل �وطموحة �جديدة �عاملية �حملة اعتمدت

  :وال���سنعرض�ا������ي�2030أ�داف�التنمية�املستدامة�لعام� جدول 

  :2030نظرة�عامة���طة�التنمية�املستدامة�.  1.2

 املتحدة �مم �� �عضاء الدول  قادة قبل من باإلجماع 2030 لعام املستدامة للتنمية املتحدة �مم خطة اعتماد تم

 ع�� 2030عام� ح�� البلدان لتعمل 2016جانفي� �� تنفيذ�ا �� البدء تم ،2015 س�تم�� �� عقد الذي القمة مؤتمر خالل

 لعام التنمية�املستدامة ��طة �س�� ال�دف يتمثل حيث ا���ود، بتلك ا��ميع اشتمال كفالة مع ا��طة، �ذه أ�داف تنفيذ

  ملزمة غ�� ا��طة و�ذه ."أحد إغفال عدم" �� 2030
ً
 الوطنية �ولو�ات مسؤولية�وضع وتقع .بالعمل طو�� �ع�د و�� قانونيا

��ل بصفة تنفيذ�ا متا�عة و�تم املعنية، �طراف �ل مع بالشراكة ا���ومات ع�� والتنفيذ  املنتدى خالل من عام دور�ة

  )01،�ص�2017جامعة�الدول�العر�ية،�. (HLPF املستدامة بالتنمية املع�� املستوى  الرفيع السيا���

��نمائية من الدو�� املجتمع انتقل القرار، �ذا اعتمادو�  خطة بإسم �ن �عرف جديدة خطة إ�� لأللفية ��داف

 .املستدامة بالتنمية يتعلق ما �� 2030 عام ح�� �عتمده�الدول  أن يتوقع الذي �تجاه تحدد ال�� 2030 لعام التنمية�املستدامة

  )14،�ص�2017رشماوي،�(

واملبادئ� والرؤ�ة، املقدمة، :ع�� �عالن �شتمل حيث للتجزئة، قابلة غ�� مت�املة أقسام عدة من ا��طة وتتألف

واملتا�عة� العاملية، والشراكة التنفيذ ووسائل وغايا��ا، املستدامة التنمية وأ�داف ا��ديدة، وا��طة املش��كة، و�ل��امات

 17 :ا��طة�ع�� جو�ر�ا،�وتحتوي  �� و�زد�ار وال�وكب لناسا تضع وطموحة وا��ة رؤ�ة الديباجة وتتضمن .و�ستعراض

 �ل تحت الغايات�املدرجة و�شتمل .مؤشر 231 و مقصد، /غاية 169 و ،)والبي�ية و�قتصادية �جتماعية ��عاد ل�ل( �دف

 تحقيق أجل من مليةالشراكة�العا وت�شيط التنفيذ وسائل لـتعز�ز املخصص 17 ال�دف إ�� إضافة التنفيذ، وسائل ع�� �دف

 )01،�ص�2017جامعة�الدول�العر�ية،�.(املستدامة التنمية

 Brudtland وأخذ�إ�تماما�كب��ا��عد�ظ�ور�تقر�ر���نة�برودتالندظ�ر�مصط���التنمیة�املستدامة�وتجدر��شارة�أن�

التنمیة�:" املستدامة�ع���أن�ا،حیث�تمت�صیاغة��عر�ف�للتنمیة��1987ال��نة�العاملیة�للب�ئة�والتنمیة�سنة���االذي�أعد�

وقد�إتفق�العدید�من� ،" ال���تل����حتیاجات�ا��الیة�الرا�نة�دون�املساس�بحقوق��جیال�القادمة����تلبیة�إحتیاجات�م
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� �سنة �مؤتمر��رض �إ�عقاد �بمناسبة �العالم �املستدامة��1992دول �التنمیة ��عر�ف �ع�� �ال��از�لیة �جان��و �ر�ودي �مدینة ��

تنمیة�توفق�ب�ن�التنمیة�البی�یة�و�قتصادیة�و�جتماعیة�فت�شأ�دائرة�صا��ة�ب�ن��ذه��قطاب�الثالثة،�فعالة�من��:"بأن�ا

الناحیة��قتصادیة،�عادلة�من�الناحیة��جتماعیة�وممكنة�من�الناحیة�البی�یة،�إن�ا�التنمیة�ال���تح��م�املوارد�الطبیعیة�

� �ع�� �ا��یاة �وتدعم �البی�یة �والنظم �ال�دف �إ�مال �دون ��قتصادیة �الناحیة �وتضمن ���� �2رض �یتج�� �الذي �جتما��

  )300،�ص�2016صاطوري،�( " . م�افحة�الفقر�والبطالة�وعدم�املساواة�والبحث�عن�العدالة

ل�و�مكن�القول�أن�التنمیة�املستدامة����التنمیة�ال���تل���إحتیاجات��جیال�ا��اضرة�دون�املساس�بقدرة�املستقب

  .البی�یة�و�جتماعیة�و�قتصادیةو�جیال�القادمة�ع���تلبیة�إحتیاجات�م�مع�مراعاة���عاد�

  ) 05،�ص��2016سكوا،�( :�� أساسية مبادئ أر�عة إ�� 2030 لعام املستدامة التنمية خطة وترتكز

 التنفيذ؛ عند تجزئ��ا جواز عدم أي ل��طة، الك�� الطا�ع .1

 عناصر�ا؛ �ل ب�ن يقيوالتطب املف�ومي ��ساق .2

 والغايات؛ و��داف ��عاد ب�ن ال��ابط .3

 .والتدخالت السياسات ب�ن ما �� الت�امل .4

 يفي وال عشوائيا الوط�� التنفيذ ي�ون  ال �ي املناسب، النحو ع�� ل�ا ومخططا ممن��ة ج�ودا ذلك ب�ل �ل��ام و�تطلب

  أو البلد بمتطلبات
ً
 العمل توجھ ك��ى  عناو�ن خمسة حول  ا��طة تتمحور  السياق، ا�ذ و�� .ال�و�ي السياق عن منفصال

 :و�� ،"عاملنا تحو�ل" أجل من املقبلة سنة عشرة ا��مس خالل �نما�ي

 ؛)أحدا �س�ث�� ال تنمية( الناس -

 ؛)�نما�ي العمل �� ��تمام محور  إ�� �ستدامة تحو�ل( ال�وكب -

 ؛)بالطبيعة ر�ضرا دون  الناس خدمة �� النمو جعل( �زد�ار -

 ؛)الرشيد ا��كم جانب إ�� للتنمية شرط �و بما( السالم -

 ).املستو�ات مختلف ع�� املعنية ا���ات ب�ن الشراكة بمبدأ و�ل��ام عاملية شراكة إقامة( الشراكة -

  :2030أ�داف�خطة�التنمية�املستدامة�. 2.2

 من رراشه عشرون استغرقت توالومدا تشاوریة عملیة خالل من الدولي لمجتمعا اتفق ،العالم اقتصادیات تواجه التي الحالیة التحدیات لمواجهة

 افتقدت التي لأللفیة التنمیة ألهداف خلفا 2030 عام حتى غایة 169 و المستدامة للتنمیة هدف 17 على 2016 أوت شهر وحتى  2015 جانفي

  .المستدامة للتنمیة الثالثة األبعاد ودمج تكامل وأهمیة ضرورة

  :وضع�رموز�وألون�ل�ل��دف�يو���ا�الش�ل�املوا���وقد�تم
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  أ�داف�التنمية�املستدامة: 01الش�ل�رقم�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  01،�ص�)2020(ال�يئة��تحادية�للتنافسية�و�حصاء،�: املصدر

  :و����2030دف���طة�التنمية�املستدامة�) 17(نالحظ�من�الش�ل�أن��ناك�سبعة�عشر�

 ؛م�ان �ل �� أش�الھ بجميع�القضاء�ع���الفقر  -01

 ؛املستدامة الزراعة و�عز�ز املحّسنة الغذا�ي�والتغذية �من وتوف���القضاء�التام�ع���ا��وع -02

 ؛�عمار جميع �� ��ية�و�الرفا�ية ع�ش بأنماط ا��ميع تمّتع ضمان  -03

 ؛ل��ميع ا��ياة مدى مالتعل فرص ل��ميع�و�عز�ز والشامل املنصف ا��يد التعليم ضمان -04

 ؛والفتيات ال�ساء وتمك�ن��ل ا���س�ن ب�ن املساواة تحقيق  -05

 مستدامة؛� إدارة وإدار��ا الص���ل��ميع الصرف وخدمات املياه توافر ضمان  -06

 ؛�واملستدامة املوثوقة ا��ديثة الطاقة خدمات م�سورة�ع�� بت�لفة ا��ميع حصول  ضمان -07

 الالئق�ل��ميع العمل وتوف�� واملنتجة، ال�املة والعمالة ل��ميع�واملستدام، والشامل املطرد �قتصادي النمو �عز�ز -08

 ؛)العمالة جزء(

 �بت�ار؛ و���يع ل��ميع، الشامل وتحف���التص�يع الصمود، ع�� قادرة تحتية ب�� إقامة -09

 بي��ا؛ ما البلدان�و�� داخل املساواة ا�عدام من ا��د -10

 ومستدامة؛� الصمود ع�� رةوقاد وآمنة شاملة�ل��ميع ال�شر�ة واملستوطنات املدن جعل  -11

 مستدامة؛ وإنتاج اس��الك أنماط وجود ضمان� -12

 وآثاره؛ املناخ للتصدي�لتغّ�� عاجلة إجراءات اتخاذ� -13

 املستدامة؛ التنمية لتحقيق مستدام نحو ع�� البحر�ة�واستخدام�ا واملوارد والبحار املحيطات حفظ� -14

 مستدام ع���نحو الغابات وإدارة مستدام، نحو ع�� ستخدام�اا وترميم�ا�و�عز�ز ال��ية �ي�ولوجية النظم حماية� -15

 البيولو��؛ التنوع فقدان ووقف مساره، �را����وعكس تد�ور  ووقف الت��ر، وم�افحة

ش�ف��ا ال مساملة مجتمعات إقامة ع�� ال���يع  -16  إم�انية�وصول  وإتاحة املستدامة، التنمية تحقيق أجل من أحد ُ��مَّ

 املستو�ات؛ جميع ع�� ل��ميع وشاملة وخاضعة�للمساءلة فعالة مؤسسات و�ناء العدالة، إ�� ا��ميع
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  .املستدامة التنمية تحقيق أجل العاملية�من الشراكة وت�شيط التنفيذ وسائل �عز�ز� -17

وما�يم���أ�داف�التنمية�املستدامة�عن�غ���ا�من���داف�أ��ا�تركز�ع���شمولية�ا��ميع،�حيث�ال�يمكن�لدولة�أن�

وحد�ا�لتحقق�النمو��جتما���و�قتصادي�داخل�حدود�ا�فقط،�بل�يجب�ع���الدول�أن�تت�اتف�وتتعاون�لضمان��عمل�ل

  .تحقيق���داف�و�ستدامة�للعالم�أجمع
  

  :���املنطقة�العر�ية�2030متا�عة�تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة�.   3

 ودعم�ا، مت�املة سياسات وضع ع�� القدرة �عز�ز أ�داف�ا وتحقيق  2030تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة���ستوجب

 وحشد ب�املھ �جتما�� �ل��ام بدعم كفيلة املتعددين املص��ة أ��اب ب�ن مت�نة شرا�ات وإرساء البيانات�وتحليل�ا وجمع

�عد�دراسة�أجرا�ا�و �القدرات، وتنمية �سواق إ�� والوصول  والتكنولوجيا والعلوم و�س�ثمار التمو�ل سيما وال وسائل�للتنفيذ

� �لعام �املستدامة �للتنمية �العر�ي �التنمية�2019املنتدى �خطة �تنفيذ �مدى �حول �النتائج �من �مجموعة �ا�� �املنتدى �توصل ،

  )،�ص��2019املنتدى�العر�ي�للتنمية�املستدامة،�(: ���املنطقة�العر�ية�أ�م�ا�2030املستدامة�

 �مال عن �عيدا العالم �� كما العر�ية املنطقة �� املنجز التقدم ليزا ال ، 2030 أجندة اعتماد ع�� سنوات أر�ع �عد -

 استدامة املنا�� التغ�� و��دد وا��روب ال��اعات وتن�شر الالمساواة و وا��وع الفقر �سب ترتفع حيث والطموحات،

 السيا��� تقطاب�س و�عرقل الب�ئة تد�ور  إ�� السائد �س��ال�ي النمط و�ؤدي ،النمو معدالت وت�باطأ ال�وكب

 ا��ما��؛ العمل ع�� القدرة العال��

 أن إال وال��ة، بالتعليم املتعلقة تلك خصوصا عديدة إنمائية مواضيع �� املحرز  والتقدم العر�ية الدول  ج�ود رغم -

 و�و�� �نجاز �� وا��ا تأخرا يظ�ر 17 ال املستدامة التنمية بأ�داف املتصلة املؤشرات حسب املحرز  التقدم رصد

 ؛2030 عام �� املستدامة التنمية أ�داف تحقق لن مجتمعة العر�ية الدول  بأن

 ؛ وجذري  متأصل و�عض�ا وشعو��ا املنطقة دول  تواج��ا جسيمة تحديات التقدم �عيق -

 وع�� ����، والسلم التحتية والب�ية الطبيعية وموارد�ا ومؤسسا��ا املنطقة شعوب ع�� وال��اع �حتالل أثر إن -

 تحو��� تنموي  بمشروع ال��وض ع�� املنطقة قدرة فقط يكبل وال جامح أثر �و ، عموما املستدامة لتنميةا مسار

 وتمك�ن والتعليم بال��ة املتعلقة تلك وم��ا �ساسية التنمو�ة املك�سبات �� كب�� تراجع إ�� و�ؤدي أدى أيضا ولكنھ

 والفتيات؛ ال�ساء

 �� الكب��ة الفجوة سد ع�� املنطقة �� العاملة و�قليمية الدولية ؤسساتوامل العر�ية الدول  �عمل أن الضروري  من -

 وال��امج السياسات لتصو�ب أيضا ولكن املحرز  التقدم لرصد فقط ل�س املفصلة، البيانات �� خاصة البيانات

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة وأ�داف مقاصد عن  العر�ية الدول  تفصل ال�� املسافة وتقليص

  .العر�ية املنطقة بلدان �� املستدامة التنمية �دافال���تم�تحقيق�ا�أل �نتائجال�01 رقم ا��دول  و�و��
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  تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�ومؤشر�التنمية�املستدامة����املنطقة�العر�ية): 01(ا��دول�رقم�

  

  الدولة

درجة�مؤشر�أ�داف�

التنمية�املستدامة�

  2019العر�ية�لعام�

��ت�ب�حسب�مؤشر�ال

أ�داف�التنمية�

  املستدامة�العر�ي

درجات�مؤشر�التنمية�

  2017املستدامة�

ال��ت�ب�حسب�مؤشر�

  التنمية�املستدامة

  08  0.754  01  66.69  ا��زائر

  01  0.863  02  66.17  �مارات�العر�ية�املتحدة

  15  0.667  03  65.77  املغرب

  10  0.735  04  65.33  تو�س

  09  0.735  05  65.28  �ردن

  07  0.757  06  63.09  لبنان

  05  0.821  07  62.84  عمان

  12  0.696  08  61.59  مصر

  06  0.803  09  61.08  الكو�ت

  02  0.856  10  60.57  قطر

  04  0.846  11  59.82  البحر�ن

  03  0.853  12  56.72  اململكة�العر�ية�السعودية

  14  0.685  13  55.49  العراق

  11  0.706  14  53.90  لي�يا

  17  0.52  15  52.75  نيامور�تا

  19  0.502  16  52.11  السودان

  16  0.536  17  51.86  ا��م�ور�ة�العر�ية�السور�ة

  20  0.476  18  51.04  جيبو�ي

  18  0.503  19  48.26  جزر�القمر

  21  0.452  20  46.89  اليمن

  n/a  n/a  21  43.41  الصومال

  n/a n/a  0.686  13  فلسط�ن
  

  08،�ص�2019لوماسية،�أ�اديمية��مارات�الدب: املصدر

 قد أ��ا �ع�� مما ، أك�� أو درجة 65بمجموع� إقليمية كقيادات دول  خمس برزت ، 2019 عام يو���ا��دول�انھ���

 واملغرب املتحدة العر�ية و�مارات ا��زائر: �� الدول  املستدامة،�و�ذه التنمية أ�داف لتحقيق ثل���الطر�ق حوا�� قطعت

 القمر جزر  :املستدامة التنمية أ�داف من50 ٪ من أقل حققت حيث بلدان،� الركب�ثالثة عن خلفتو�ردن،����ح�ن�ت وتو�س

 عدم لضمان والدولي�ن �قليمي�ن الشر�اء املح���ومن الصعيد ع�� �ائلة ج�ود إ�� البلدان �ذه والصومال،�وستحتاج واليمن

�خلف ترك �و أحد � مؤشر ع�� مرة ألول  فلسط�ن تظ�ر الركب،  البيانات النخفاض نظرا لكن املستدامة، التنميةأ�داف

  .املؤشر ع�� إجمالية درجة ع�� تحصل فإ��ا�لم ،)فلسط�ن عن بيانات تضم املؤشرات جميع من ٪55(املتوفرة�

،�حيث�2019سنة��إ�� �2017ناك�فرق����تطور�مؤشر�التنمية�ب�ن�الدول�العر�ية�من�سنة��أنيو���ا��دول��اكم

�املرتبة �تحتل �الدولة���مارات �و�� �انت �ا���ود �و�فضل �غ���انھ �الثامنة، �املرتبة �ا��زائر�تحتل �و�انت �املتحدة، العر�ية

  .التنمية�املستدامة�عر�يا�أ�داف���مؤشر���و��احتالل�املرتبة���خ��ةا��زائر�ة،�استطاعت��ذه�

  :ولتوضيح�مدى�تقييم�انجاز��ل��دف�وضعنا�الش�ل�املوا��
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 تحديات تواجھ العر�ية الدول  من العديد تزال ال املو��ة����الش�ل�السابق،�فانھ املتا�عة لوحة �� مو�� �و كما

 �من وتوف�� ا��وع ع�� القضاء( املستدامة التنمية أ�داف من 2 ال�دف �� .املستدامة التنمية أ�داف تحقيق �� ��مة

 ا���س�ن ب�ن املساواة تحقيق( املستدامة التنمية أ�داف من 5 وال�دف )املستدامة الزراعة و�عز�ز املّحسنة والتغذية الغذا�ي

 أو البلدان  �ذه ثل�� فإن ذلك، إ�� باإلضافة .حمراء درجة ع�� املقّيمة البلدان جميع حصلت ،)والفتيات ال�ساء �ل وتمك�ن

�ر  املستدامة التنمية �دف �� حمراء درجة ع�� حصلت أك��  النظيفة ملياه(6 رقم وال�دف ،)والرفاه ا��يدة ال��ة( 3قم

 ،)�قتصادي والنمو الالئق العمل( 8  رقم وال�دف ،)الت�لفة امل�سورة النظيفة الطاقة( 7 رقم وال�دف ،)الص�� والصرف

 والعدالة السالم( 16 رقم فوال�د،�)املاء تحت ا��ياة( 14 رقم وال�دف ،)التحتية والب�ية و�بت�ار الصناعة( 9  رقم وال�دف

 ع�� املنطقة �� بلد أي يحصل لم حيث،��املستدامة التنمية أ�داف من واحد �دف سوى  يوجد ال،�و )الفعالة واملؤسسات

 أجل من العاملية الشراكة وت�شيط التنفيذ وسائل �عز�ز( املستدامة التنمية أ�داف من 17 رقم ال�دف -و�و�حمراء درجة

  ).ستدامةامل التنمية تحقيق

 ع�� ا���ومي �ل��ام�أن إ�� ���2016تقر�ر��ا�سنة�) �س�وا( آسيا لغر�ي و�جتماعية �قتصادية وقد�اشارت�ال��نة

 و��انھ �ال��ملان( ال�شر�عية املؤسسات ،�حيثالب�ية�املؤسسية طبيعة �انت أيا واملتا�عة، التنفيذ يضمن ما �و أع���مستوى 

 .التنفيذ عملية متا�عة تتو�� �حصائية و�ج�زة خطة�التنمية، لتنفيذ الداعم ل�شر���ا �طار توفر )املتخصصة

 )10،�ص��2016سكوا،�( :التالية بامل�مات�الرئ�سية القيام 2030 بخطة املعنية املؤسسات من و�توقع

 ا��طة؛ تنفيذ اس��اتيجيات وت�سيق �عز�ز -

 املؤشرات؛وتحديد� التنفيذ عملية ملتا�عة وط�� إطار وضع -

 املستدامة؛ أ�داف�التنمية تنفيذ �� املحرز  التقدم عن سنوي  تقر�ر إعداد -

 ا���ومي�ن؛ الشر�اء�غ�� مع ا��وار و�عز�ز املعنية ا���ات اس�شارة -

 

 

  

  

  
1   2   3 4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 

17 

 14،ص�2019،�أ�اديمية��مارات�الدبلوماسية: املصدر

  لوحة�متا�عة�أ�داف�التنمية�املستدامة�للمنطقة�العر�ية:  )01(الش�ل�رقم�
 
 

 تم انجاز اھدف التنمیة المستدامة

 ال تزال ھناك تحدیات

 ال تزال ھناك تحدیات ملموسة

 ال تزال ھناك تحدیات كبیرة

 البیانات غیر متاحة
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 .ا��طة تنفيذ�ومتا�عة بخصوص والعاملية �قليمية للمشاورات التحض�� -

ي��و��خر�لھ�دور�كب������تحقيق�التنمية�املستدامة،��فان�وفقا�لتقر�ر�جديد�لألمم�املتحدة�عن�القطاع�ا��اص�الذ

باملئة�من�الشر�ات�ال���شمل��ا�دراسة�قام���ا،��عتقد�أ��ا�وضعت�أ�دافا�طموحة�بما�يكفي�لتحقيق�أ�داف�التنمية��39

موقع�(. 2030 املستدامة،�وان�اقل�من�ثلث�الشر�ات��عتقد�أن�صناع��ا��افية�لتحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�بحلول 

  )01،�ص2020أخبار��مم�املتحدة،�
 

  :العر�ية البلدان �� 2030 خطة تنفيذ تحديات .4

��نمائية تحقيق إ�� سعت ال�� العر�ية ا���ومات أن شك ال  التنمية بأ�داف ال��مت ثم ومن لأللفية ��داف

�منية� �وضاع �س�ب املسار، �ذا ع�� عبةوص التحديات�كث��ة ولكن ا��ديدة، ��داف لبلوغ الس�� املستدامة�ستواصل

 نقل�التكنولوجيا �س�ل ال�� املؤسسية �ليات وغياب ونقص�البيانات، العر�ية، املنطقة �� السائدة و�قتصادية والسياسية

  .البي�ية العقبات فضال�عن املستدامة، التنمية لتحقيق املوارد وتوف��

 املنطقة�العر�ية �� والتنمية ، 2030 خطة تحليل من عام التنمية��ش�ل ض�ع��  ال�� التحديات و�مكن�تقسيم�أبرز 

  :إ���نوع�ن��ما خاص �ش�ل

  :العاملية الب�ئة من النا�عة التحديات. 1.4

 ع�� سل�� تأث�� لذلك وسي�ون  ، 2030 خطة تحقيق مساعدة�ع�� الرا�نة العاملية الب�ئة اعتبار يمكن ال عام، �ش�ل

 .العر�ية البلدان ضم��ا ومن النامية، لدانالب �� التنمية مسار

�يتطلب �� التنمية إدارة �� نو�� تحول  إ�� تدعو فا��طة �و�ذا لتصبح� و�س��الك �نتاج أنماط �� �امة تحوالت العالم،

 وداخل الدول  ب�ن الالمساواة من ل��د العاملية ا��وكمة العال���ومنظومة �قتصاد إدارة �� أ�مية تقل ال وتحوالت مستدامة،

 كث��ة مضطر�ة مناطق �� و�ستقرار و�من السالم إرساء ذلك �ل و��م�من الرخاء، وتحقيق الفقر ع�� والقضاء دولة، �ل

 أبرز  ي�� ما و�� املؤاتية، غ�� العاملية الب�ئة من نا�عة كث��ة بتحديات مزروع ��داف�الطموحة �ذه إ�� الطر�ق ولكن .العالم من

 )23،�ص��2016سكوا،�( :اتالتحدي �ذه

 بل القر�ب،�ال املدى �� التوجھ �ذا انحسار احتمال إ�� ���ء��ش�� ال إذ الدولية، السياسة َعْسكرة ن�� �� �ستمرار -

 حد ع�� ا��نوب�والشمال بلدان �� املتطرفة و��عزالية التيارات��صولية نفوذ تصاعد ع�� مقلقة مؤشرات ثمة

 قبل من العسكري  التدخل أيضا بل ��ديدا، تطرح ال�� وحد�ا �� العر�ية ���املنطقة املتطرفة ا��ر�ات ول�ست .سواء

 نزاعا��ا؛ حل ع�� املنطقة بلدان ب��ة�مساعدة ك��ى  خارجية قوى 

 تجر�التعديالت فلم الدولية، بالشراكة املتعلق لأللفية، ��داف��نمائية من 8 ال�دف إنجاز �� الفع�� التقدم عدم -

 بز�ادة املتقدمة�بتع�د�ا البلدان وفت وال الديون  مش�لة عو��ت العال���وال والتجارة �قتصاد نظام �� طلو�ةامل

 وترشيد�ا؛ التنمية مساعدات

فإن� ذلك، عن �س�يا محيدا النفط �ان وإذا .ا��ام بأسعار�املواد يتعلق ما سيما ال العاملية، �سواق تنظيم عدم -

 ا��ام،�مما املواد �سع�� سياسات من النمط �ذا تأث�� �ل�ا�تحت العر�ية املنطقة أدخل قد النفط أسعار انخفاض

 النفطية؛ البلدان موارد ع�� ضغوطا فرض

 حروب�ونزاعات من ��ا يرتبط ما بحكم وذلك إضافية، تفرض�ضغوطا ال�� العر�ية املنطقة تجاه الدولية السياسة -

 .أخرى  عر�ية لفلسط�ن�وأراض �سرائي�� �حتالل إ�� شرعية،إضافة غ�� و��رة إر�اب وأعمال
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  :العر�ية املنطقة من�ظروف النا�عة التحديات. 2.4

عام،�و�مكن� �ش�ل املنطقة و�� منفردة العر�ية ���البلدان التنمو�ة التحّديات عدة وإقليمية وطنية دراسات بّي�ت

  .)  09- 08ص��ص �طار��س��شادي�العر�ي،�،)2017(جامعة�الدول�العر�ية،: (توضيح��ذه�التحديات������ي

 :مؤسسية صبغة ذات تحديات. 1.2.4

 واملشاركة واملحاسبة، الشفافية، من إطار ظل و�� بكفاءة تدار مؤسسات خالل من �عمل جيد حوكمة نظام ال�يوجد -

 املجتمعية؛

 والتقييم؛ واملتا�عة والتنفيذ، و�لالتم آليات �شمل وال�� �مد طو�لة وم��ابطة مت�املة اس��اتيجياتال�توجد� -

 تنفيذ�ا؛ ومتا�عة وال��امج، ا��طط، إلعداد وا��ة من��ية�غ��� -

 املستدامة؛ التنمية تنفيذ لدعم وال��امج وا��طط للسياسات املالية �ستدامة تحقيق ع�� ا��ا�� املا�� النظام ضعف -

 و�ستقرار؛ والسلم القومي �من ضعف����منظومة -

 .القرار اتخاذ لدعم مناسبة صورة و�� الدقيقة والبيانات املعلومات توافر عدم -

 :اقتصادية صبغة ذات تحديات.  2.2.4

 العر�ية؛ الدول  اقتصادات ع�� وا�ع�اسا��ا العاملية �قتصادية �زمة تأث�� -

 .ل�ما املصدرة العر�ية للدول  القومي الدخل ع�� ذلك وتأث�� والغاز الب��ول أسعار انخفاض -

 البلدان من عدد �� السياسية �وضاع استقرار� وعدم �ضطرابات، لل��اعات، ن�يجة �س�ثمارات ��م نخفاضا -

 العر�ية؛

 ؛املنا�� التغ�� مع تفاقم�ا املتوقع من وال�� عةراللز  الصا��ة و�رض والطاقة املياه ندرة -

 راعة؛الز  �� استخدام�ا ءةكفا وضعف املياه و�� ���را�  تد�ور  �س�ب الغذا�ي، �من ��ديدات -

 ؛للمنطقة الغذائية ا��اجات من املئة �� 100 و 50 ب�ن ما لتغطية املستوردة الغذائية املنتجات ع�� �عتماد -

 ؛ا��ديثة والتكنولوجيا العل�� البحث �� �س�ثمار ��م انخفاض -

 املال سرال واس�نفاذ رشيدة، غ�� كيةاس��ال سلوكيات ا�� أدى والذي والغذاء واملياه الطاقة ألسعار ال��م الدعم -

 ؛للموارد ا��اطئ والتوز�ع املحدود، الطبي��

 العر�ية، �قتصادات �� الرسمية غ�� القطاعات ب�ن الت�امل لتحقيق ا��ا�� بتصميم�ا املالية النظم جا�ز�ة عدم -

 و�عز�ز �سعار، دعم نظم و�عديل الضر��ية، و�صالحات وا��اص، العام القطاع�ن ب�ن �اتراالش ومشار�ع

 .املستدامة التنمية لدعم املجتمعية واملشاركة الشفافية

 :اجتماعية تحديات. 3.2.4

 ؛املئة �� 2.2 نحو البالغ الس�ا�ي النمو -

 توز�ع �� التوازن  إلضفاء رافق �ك�� املناطق �� ترا�س�ثما و���يع ،��راالديمغ التعداد مسألة �ا� املنطقة ��يئة -

 ؛دولة �ل خصوصيات حسب ترا�س�ثما وجيھوت الس�ان

 ؛العر�ية باملجتمعات والغنية الفق��ة الطبقات ب�ن الفجوة من وا��د الفقر مقاومة -

 ؛ ل�ساءا�و  الشباب ب�ن خاصة يد�اامل� البطالة ��م -

 عملية و�� ارر الق اتخاذ عملية �� الفق��ة الطبقات خاصة الشعب فئات �افة ودمج الفرص وت�افؤ �جتماعية العدالة -

 ؛التنمية

 ؛املستدامة والتنمية املجتمع بناء �� �سرة دور  و�عز�ز ودعم ةرأوامل الرجل ب�ن املساواة -
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 ؛املستدامة التنمية �� ا��اصة �حتياجات وذوي  امل�مشة والطبقات والشباب ةرأامل دور  -

 ؛املستدامة التنمية مسار لدعم الالزمة والكفاءات تراالقد -

 ؛املستدامة التنمية لعملية الداعمة والثقافة الو�� و�شر بھ ال��وض وأ�مية مالتعلي مستوى  -

 وذوي  وامل�مشة، الفق��ة والفئات ةرأللم خاصة الشعب فئات ل�افة الص�� والتأم�ن ال��ية ا��دمات مستوى  -

 ؛املعاشات وأ��اب ا��اصة �حتياجات

 اجتماعية وخدمات ووظائف، ومواصالت، سكن، من مشةوامل� الفق��ة والطبقات الدخل ملتوسطي الالزمة ا��دمات -

 ؛ثقافية وخدمات و��ة، �عليم، من

 املناطق باتجاه الداخلية ترالل�� ن�يجة �عض�ا �� الفقر وأحياء جيوب وظ�ور  الك��ى  املدن �� العشوائيات ظ�ور  -

 ؛ا��ضر�ة

 الالزمة ا��دمات وتوف�� املستقِبلة الدول  �� واقتصاديا اجتماعيا ودمج�م العر�ية البلدان من عدد �� الالجئ�ن ��م -

 .ل�م

  :بي�ية تحديات .4.2.4

 ؛العر�ية باملنطقة املا�ي الفقر -

 عر�ية دول  �� وتصب أخرى  دول  �� ت�بع ،مش��كة جوفية مائية وأحواض م�شاطئة أ��ار من مائية موارد ع�� �عتماد -

 ؛موسمية رأل��ا �عض�ا وتحول  العر�ية املنطقة �� ���ار موت ظا�رة وتنامي

 ؛�نتاجية ��اراوقد عيةراالز  ال��بة صفات جعراوت �را��� تد�ور  -

 ذلك وعالقة توافر�ا ومدى السمكية وال��وة البيولو��، والتنوع النبا�ي، الغطاء وفقدان الت��ر، معدالت ز�ادة -

 ؛العر�ية الدول  ب�ن �قتصادي التبادل ومستوى  الس�ا�ي بالتوز�ع

 ؛املناخ �غ�� من قعةاملتو  السلبية �ثار -

 باملنطقة املس��ة �اعاتوال� وا��روب الفلسطي�ية، لألرا��� ئي��را�س �ستعمار عن الناتجة البي�ية السلبية �ثار -

 ؛العر�ية

 ؛�حفور�ة للطاقة يد�اامل� �ستخدام ن�يجة ي رار ا�� �حتباس زاتغا انبعاثات معدالت ز�ادة -

 ؛ةرار�ا�� ا��زر  ت�ون  وارتفاع ف��ا، ءراا��ض املناطق نحساراو  لك��ى ا للمدن نيةراالعم الرقعة توسع -

 ؛الب�ئة وال�وارث زمات� و املخاطر معدالت ز�ادة -

 مسار ودعم و�جتماعية �قتصادية ��داف بتحقيق وعالقتھ البي�� البعد بأ�مية الشعوب لدى الو�� نقص -

 .��سان رفا�ية ع�� ذلك وأثر املستدامة التنمية

 :ودولية إقليمية تحديات. 5.2.4

 ؛والعر�ية الفلسطي�ية ���لألرا ئي��را�س �حتالل راراستم -

 ؛املنطقة دول  �عض �� السياسية �وضاع راراستق وعدم باترا�ضط -

 ؛العر�ي والت�امل ون  التعا دعم ع�� �عمل عر�ية تيجيات�ااس� إ�� ا��اجة -

 ؛الدولية و�تفاقيات مات�ا�ل� تنفيذ -

ضيفة الدول  اقتصادات ع�� إضافية أعباء من �ش�لھ وما الالجئ�ن �لةمش -
ُ
 ؛امل

 من يحد مما العر�ية املنطقة �� و�زمات ا��و�ر�ة القضايا من العديد حول  العر�ية الدول  ب�ن السيا��� ����ام -

  .العر�ية املنطقة �� و�جتماعية �قتصادية التنمو�ة املجاالت �� الت�امل مجراو� آفاق
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�حول  �التقر�ر�ا��ديد ��� �املستدامة وجاء �العر�ية� التنمية �املنطقة ��� �العاملة �املتحدة ��مم ��يئات �صدر�عن والذي

-أنھ����الوقت�الذي�يتخبط�العالم�الحتواء�جائحة��وفيد )�س�وا(ة�و�قتصادية�لغر�ي�آسيا�ال��نة��جتماعي وع���رأس�ا

  بال�سبة�للكث���من�البلدان�العر�ية�2030وآثار�ا،�تزداد�صعو�ة�تحقيق�خطة�التنمية�املستدامة�لعام��19

�املست �التنمية �أ�داف �تحقيق �أمام �تقف �ال�� �العقبات �املتحدة �تقر�ر��مم �و�شرح �عام �بحلول �ومن�2030دامة ،

إ���أن��نفاق� ،�كما��ش��2010أبرز�ا�ال��اعات����املنطقة�العر�ية�وال���أدت�إ���ز�ادة����معدالت�الفقر�املدقع�مقارنة��عام�

 . 60%ع���البحوث�والتطو�ر�يقّل�عن�املتوسط�العال���بنحو�

�التن �تحقيق �باتجاه �التقدم ��عيق �ال�� �العقبات �تلك �جانب �يمكن�وإ�� �ظوا�ر�ال ��ش���التقر�ر�إ�� �املستدامة، مية

مليون���ص����املنطقة��44السيطرة�عل��ا�مثل��غّ���املناخ،�و�ب�ن�ع���س�يل�املثال،�أن�ا��فاف�أ��ق�أضرارا�بأك���من�

�تجاوزت�2019و�1990ب�ن�عامي� وقع�أخبار�م( .مليار�دوالر����الف��ة�نفس�ا�19.7،�وأن�قيمة��ضرار��قتصادية�لل�وارث

 )01،�ص�2020مم�املتحدة،�

�ال��وة� �إنتاج �و��دد �الزرا��، ��نتاج �و�غ���أنماط �توفر�املياه، �من �سيحد ��غ���املناخ �أّن �إ�� ��ش���التقديرات كما

ص�فرص�العمل����الزراعة،�و�ز�د�من�موجات�ا��را��يوانية،�و�ؤثر�سلبا�ع���الغابات�
ّ
 .و�را����الرطبة،�و�قل

اليوم�أك���من�أي�وقت�م���،�تحتاج�ل����ن���التنمية،�وان�ن�إزالة�العوائق�تتطلب�إجراء�تحو أ�إ���ر�التقر �وأشار 

ع���أن�إحقاق�التغي���يتطلب�ج�ودا�جادة�من�  أكداملنطقة�العر�ية�إ����غي����يك���يضع�ا�ع���مسار�التحول�امل�شود،�وقد�

�مشرو  �يبقى �ا��ذري �التحول �وان �القرار، �وصناع �ا���ومات �عام �فخطة �بأسره، �املجتمع �الناس��2030ع �صل��ا ��� يبقى

وال��ام�م�وقدر��م�ع���التغي��،�و�شمل�ذلك�قدرة�املجتمع�املد�ي�وال��افة�والقطاع�ا��اص�ع���تأدية�أدوار�م�ب�شاط�

  .وفعالية

  :النتائج .5

�منذ �العر�ية �املنطقة �تواج��ا �وال�تزال �واج���ا �ال�� �ال�ائلة �التحديات �من �الرغم �الدول��ع�� �من �العديد �تبذل عقود،

العر�ية�ج�ودا�م��وظة�لتحقيق�التنمية��جتماعية�و�قتصادية�من�خالل�تنفيذ�مختلف�التوصيات�العاملية،�ومن�خالل�

  : أبرز�اجملة�من�النتائج��إ���ذه�الورقة�البحثية�توصلنا�

�ع� - �وقائمة �وتحو�لية �ومت�املة �عاملية �رؤ�ة �املستدامة �التنمية �التنمية�توفر�خطة �اجل �من ���سان �حقوق �

 املستدامة�والسالم�و�من،�و���قابلة�ع����افة����اص�وجميع�البلدان،�بما����ذلك��ك���تطورا�م��ا؛

�دف��17ا��طة�إ���تحقيق��س��� ،�و2015 س�تم�� ��  2030لعام املستدامة للتنمية املتحدة �مم خطة اعتماد تم -

 ؛مؤشر  231وغاية��169و�

 �نما�ي العمل توجھ ك��ى  عناو�ن خمسة و�أساسية مبادئ أر�عة ع�� 2030 لعام املستدامة التنمية خطة كزترت -

 ؛املقبلة سنة عشرة ا��مس خالل

 �مال عن �عيدا العالم �� كما العر�ية املنطقة �� املنجز التقدم يزال ال ، 2030 أجندة اعتماد ع�� سنوات خمسة �عد -

 ؛والطموحات

 .2019زائر�تقدم�م��وظ����مؤشر�أ�داف�التنمية�املستدامة،�وقد�احتلت�املرتبة��و���عر�يا�سنة�أحرزت�ا�� -

 معدالت ازدياد أ�م�ا ومن وجذري  متأصل و�عض�ا وشعو��ا املنطقة دول  تواج��ا جسيمة تحديات التقدم عيق� -

 �قتصادي النمو إم�انيات تزعزع ��ال ال��اعات و�عدد والعادل، والشامل املستدام �قتصادي النمو وضعف الفقر

 املجتمع، وفئات املناطق ب�ن الكب��ة التنمو�ة والفوارق  والشابات، الشباب صفوف �� خاصة املرتفعة والبطالة و�جتما��،

 واملناطق، الفئات جميع الحتياجات ومستجيبة قادرة مؤسسات إ�� وا��اجة ا���س�ن ب�ن املساواة ا�عدام ا�� باإلضافة
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 والقطاع والشباب املد�ي املجتمع ف��م بمن املختلف�ن املص��ة أ��اب وإشراك القطاعات ع�� السياسات �� الت�سيق عفوض

 املياه؛ ف��ا بما الطبيعية املوارد و�� املناخ �غ�� تحدي إ�� باإلضافة ا��اص،

 :املناقشة .6

نجاح�العديد�من��أبرزتالتقار�ر��أن إالستدامة،�رغم�التحديات�ال���تواج��ا�الدول�العر�ية����س�يل�تحقيق�التنمية�امل

املستدامة،�حيث� ال�شر�ة بالتنمية الصلة املستدامة�ووثيقة التنمية بأ�داف �عمق مرتبطة مجاالت �� دول�املنطقة�العر�ية

 الوالدة وحدي�� �م�ات وفيات من با��د املتعلقة التنمية�املستدامة أ�داف تحقيق من أك�� أو العر�ية البلدان ثلثا تمكن

 .ذلك تحقيق نحو الطر�ق ع�� أو و�طفال،

 النطاق ع�� إ����ن��نت والوصول  الك�ر�ائية الطاقة إ�� الشامل الوصول  إتاحة مجاالت نحو م��وظة مماثلة توج�ات و�ناك

 خدمات إ�� الوصول  وتوف�� �طفال�الرضع، تحص�ن معدالت �� تتج�� أخرى  إيجابية توج�ات ظ�رت كما .ا��ّوال العر�ض

 تحقيق ع�� املنطقة أنحاء جميع �� البلدان قدرة من امل�م�التأكد النظيف،�ومن الط�و ووقود �ساسية الص�� والصرف املياه

  .�يجابية التوج�ات �ذه دعم جانب أيضا،�إ�� �خرى  املجاالت �� املستدامة التنمية

 : ا��اتمة .7

  :من�التوصيات�ندرج�ا������ي�لقد�توصلنا�من�خالل�الدراسة�إ���جملة

 الوط�� ع���املستو��ن املعنية �طراف و�افة املؤسسات ب�ن والت�سيق والت�امل ا��قيقية املشاركة مبدأ ع�� التأكيد -

 .2030 خطة ومتا�عة تنفيذ �� و�قلي��

 �خذ مع  التنموي  عملية�التخطيط �� ةالطبيعي الب�ئة وع�� العر�ية املنطقة �� ��سان ع�� وتداعياتھ وتجلياتھ الواقع رصد -

  والثقافية�والسياسية و�قتصادية والبي�ية �جتماعية التغ��ات باالعتبار
ً
 .و�ليات والسياسات و�رقام البيانات إ�� واس�نادا

�البحث - �أ� ع�� �ساعد ال�� و�جتماعية ��سانية العلوم وكذلك العلمية التنافسية وروح العل�� دعم  التنمية عادر�ط

 .املش��ك الثقا�� و�رث ��سان�واملجتمعات ع�� آثار�ا وتقييم ورصد التنمو�ة واملنا�� السياسات وتطو�ر املختلفة

 ؛ واس��الك�ا املعرفة إنتاج مصادر والر�ط�ب�ن و�فراد، املجتمع ع�� و�عميم�ا املعرفة �شر -

�العر�يةا���وما ب�ن والتواصل املؤسسية القدرة و�عز�ز بناء - �وا��اص والقطاع�ن املالية واملؤسسات ت  وإرساء العام

ظم والرصد واملساءلة الشفافية و�عز�ز بي��ما املثمرة الشراكة
ُ
�وتبادل جمع ون  املؤسسات دور  وتدعيم املعلومات البيانات،

 .املحلية ا��وكمة و�عز�ز ب�ن�القطاعات، والتعاون  ا��وار وز�ادة والبحثية، العلمية

�العلوم وإدماج الوطنية �بت�ار نظم و�عز�ز لاستكما - �للتنمية السياسات مع و�بت�ار والتكنولوجيا سياسات  الوطنية

 .املستدامة

 الوطنّية�ل���ومات�العر�ية؛ �طر ضمن املستدامة التنمية أ�داف إدراج -

- � �الوطنية �التحديات �مع �تتالءم �جديدة �بطرق �التنمية �قضايا �بآثار�العر�ي�و�قليميةمعا��ة �املتعلقة �تلك �خصوصا ة،

 ال��اعات؛

 ضرورة�إ��اء�الصراعات����املنطقة�العر�ية،�و�عز�ز��ي�ل�ا��كم�للمساعدة����بناء�مجتمعات�عادلة�وسلمية؛� -

 .�ل��ام�بحقوق���سان�وتوسيع�الفضاء�املد�ي -

 السياسات خيارات مع ا��وكمة�العاملية نظم ملواءمة الكمية �سمية�واملؤشرات ��داف تتجاوز  موثوقة إنمائية وضع�خطة -

  الوطنية�العر�ية؛

ضرورة�إجراء�تحول����ن���التنمية�و�غي����يك���يضع�املنطقة�العر�ية����املسار�ال��يح�لتحقيق�أ�داف�التنمية� -

 املستدامة؛
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  :املراجع قائمة .8

 .311-299ص�ص��،�16،�مجلة�الباحث،�العدد-الواقع�والتحديات�- ،�التنمية�املستدامة����ا��زائر)2016(ا��ودي�صاطوري،� .1

،�أ�اديمية��مارات�)املنطقة�العر�ية( 2019التنمية�املستدامة��أ�داف،�تقر�ر�مؤشر�ولوحات�متا�عة�)2019(أ�اديمية��مارات�الدبلوماسية،� .2

  .املتحدةالعر�ية���ماراتاملتحدة���لول�التنمية�املستدامة،���ممالدبلوماسية�وشبكة�

�ال�� .3 �لغر�ي �و�جتماعية ��قتصادية �)�س�وا( أسيانة ،2016� �املستدامة �التنمية �خطة �تنفيذ �التاسعة��2030، �الدورة �العر�ية، �الدول ��

  .والعشرون،�الدوحة

التنمية��ةوإدار ،�جامعة�الدول�العر�ية��2030س��شادي�العر�ي�لدعم�تنفيذ�خطة�التنمية�املستدامة���طار ،�)2017(جامعة�الدول�العر�ية،� .4

 .املستدامة�والتعاون�الدو��،�مصر

5. � �املستدامة، �للتنمية �العر�ي �)2019/افر�ل/ 11(املنتدى �تقر�ر��عنوان املنتدى��"العر�ية املنطقة �� واملساواة الشمول  وضمان الناس تمك�ن"،

  .ب��وت،�لبنان�العر�ي�للتنمية�املستدامة،

  .،�دليل�املوارد�للممارس�ن،�شبكة�املنظمات�العر�ية،�ب��وت،�لبنان2030لعام��،�خطة�التنمية�املستدامة)2018ماي�(رشماوي� مرفت .6

a. مواقع��ن��نت:  

7. � �و�حصاء، �للتنافسية ��تحادية �)2020(ال�يئة �الرابط�أ�داف، �ع�� �متاح �املستدامة، :fcsa.gov.ae/arhttps//-: التنمية

Goals.aspx-Global-ae/Pages/SDGs/The. 

8. � �العر�ية �الدول ���داف معلومات ورقة�،)2017(جامعة � التنمية خطة �� بال��رة الصلة ذات حول �الرابط2030املستدامة �ع�� �متاح ، 
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