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  2030فاق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة آواقع و
 دراسة بعض أبرز التجارب العربية تحت التنفيذ

 
 سيا طويل  آالدكتورة  
 قتصادية و التجارية و علوم التسيبر إلكلية العلوم ا

 الجزائر -البليدة -جامعة عىلي لونيشي 

 
 ستخلص الم

لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة عىل اهتمام العالم كله، ويتضح أهمية هذا الموضوع 

ايد بالقضايا المرتبطة بالبشر والبيئة ،إلمن خالل ا ذ تعد قضية التنمية من إهتمام العالىمي المب  

ي تشغل اهتمام 
ي الوقت الراهن،حيث فرضت نفسها عىل أبراز المواضيع الت 

 
المجتمع الدوىلي ف

. إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح متداوال بشكل واسع إال انه مازال ألجدول ا عمال العالىمي

ي يتم من 
ات الت  يشبه بعض الغموض من حيث الطريقة المثىل لتطبيقه وكذا طبيعة المؤشر

ي انتهاج عملية التن
 
مية المستدامة، وهذا ما استوجب التطرق خاللها قياس مدى النجاح ف

ي أكبر تحدي يواجه األمم أال وهو تحقيق التنمية 
 
ء من التفصيل لهذه المفاهيم والغوص ف ي

وبشر

  المستدامة. 

ساسية للمجتمعات ألحتياجات اإلالهدف الجوهري الذي تسع الدول العربية بلوغه هو توفبر ا

ي 
 
ا االقتصادية واالجتماعية والسياسية عىل ثارهآطار تنمية اقتصادية شاملة، تنعكس إف

، وسعيا  االستقرار والرفاهية و ي
 
قتصاد، و رغم الفجوة إلىل تحقيق معدالت مرتفعة من نمو اإالرف

ي عملية التنمية عىل نظم ونظريات مستوردة 
 
الموجودة بينها وبير  الدول المتقدمة اعتمدت ف

 تابعة ومكملة القتصاديات البلدان المتقدمة. 

العالم الثالث لها من التنفيذ، فإن هناك الكثبر  2030أن دخلت خطة التنمية المستدامة  بعد 

ي التجارب المبكرة لدمج أهداف 
 
ي يمكن تبادلها بير  الدول العربية ف

من الدروس المستفادة الت 

اتيجيات التنمية الوطنية.  ي إسب 
 
 التنمية المستدامة ف

 تجارب العربية  – 2030خطة التنمية المستدامة  –التنمية المستدامة الكلمات المفتاحية: 

 P35 , Q35, R1تصنيف جال:  تحت تنفيذ. 
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The Reality and prospects for achieving the goals of the 2030 agenda 

for sustainable development – Studying some of the most prominent 

Arab Experiences under Implementation 

 

Summary  

The topic of sustainable development has captured the attention of the 

whole world, and the importance of this topic is clear through the 

growing global interest in issues related to human beings and the 

environment. 

The concept of sustainable development has become widely circulated, 

but it is also still clouded by some ambiguity in terms of the best way to 

apply it as well as the nature of the indicators through which the extent 

of success in pursuing the sustainable development process is measured, 

and this necessitated touching and in some detail of these concepts and 

diving into the biggest challenge Facing nations is achieving sustainable 

development. 

The fundamental goal that Arab countries seek to achieve is to provide 

the basic needs of societies, in the context of comprehensive economic 

development, whose economic, social and political effects are reflected 

on stability, prosperity and prosperity, and in order to achieve high rates 

of economic growth, despite the gap between them and the developed 

countries, adopted in the process Development on importing systems 

and theories dependent on and complementary to the economies of 

developed countries.  

 After the 2030 Agenda for Sustainable Development is implemented in 

the Third World, many experiences can be shared among Arab countries 

in the early experiences to integrate the sustainable development goals 

into national development strategies. 

KEY WORKS: sustainable development- The 2030 Agenda for Sustainable 

Development – Arab experiences under  

Implémentation. 

JEL CLASSIFICATION CODES: P35, Q01, R1. 
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 مقدمة 
ي القرن الحادي 

 
اتيجيات التنمية ف إن تحقيق التنمية المستدامة أصبح هو الهدف الرئيشي إلسب 

ين، حيث أن أي محاولة جادة لتخفيض أعداد الفقراء وتوفبر عمل منتج وحياة أفضل  و العشر
ألجيال الحاض  والمستقبل تتطلب نموا اقتصاديا مستداما بغية زيادة اإلنتاجية والدخل.ولذا 

نه كلما زاد أل  ىل نمو سكان ثابت عىل مستوى العالمإفإن أحد أهدافها الرئيسية هو الوصول 
امة السكان زاد استهالك الموارد الطبيعية بشكل أكبر وزاد تلوث البيئة كما تعالج التنمية المستد

ي وسط من الفقر والحرمان ألمشكلة الفقر المتعلقة بالسكان 
 
اف إىل إنما يؤدي إن العيش ف ستب 

ىل استغالل الموارد بشكل إالموارد وتلوث البيئة، و بهذا المعت  نجد أن التنمية المستدامة تسع 
ي  ي

ي منها الكثبر من الأكفأ مع الحفاظ عىل البيئة  ومعالجة نواحي الفقر الت 
 بلدان. عائ 

ي قمة األمم المتحدة  2030تشكل أهداف وخطط التنمية المستدامة 
 
ي اعتمدت من الدول ف

والت 
ي سبتمبر 

 
اتفاقا عالميا للقضاء عىل الفقر وتوفبر حياة جيدة  2015حول التنمية المستدامة ف

.و تتكون من  ليات تنفيذ حسب أولويات آهدف محدد و  17للجميع و الحفاظ عىل كرامة البشر
ي تواجهها. 

 ومهددات الدول الت 
المقبلة جاهدة لتحقيق هذه  10وستعمل مختلف البلدان منها العربية خاصة خالل السنوات 

ي تنطبق عالميا  عىل الجميع، بحشد الجهود للقضاء عىل الفقر لجميع ألا
هداف الجديدة الت 

 ىلي عىل أحد أشكاله ومكافحة عدم المساواة ،ومعالجة تغبر المناخ، مع كفالة عدم التخ
 شكالية التالية : إلمن خالل ما سبق يمكن معالجة الموضوع بطرح ا

ي سعيها لتحقيق خطة تنفيذ التنمية المستدامة ؟ 2030فيما تتمثل رؤية الدول العربية 
 
 ف

 لإلجابة عىل إشكالية الدراسة، صيغت الفرضيات التالية: 

  الفرضيات
 وأطر تحليليه دولية موحدة ،وهذا  تقوم التنمية المستدامة عىل تعريفات ومقاييس

امها للمواثيق الدولية و ف به الدول العربية بجملتها، من حيث احب  طار إلا ما تعب 
؛  العالىمي

   الذي يعرف بمفهوم التنمية المستدامة من خالل المنظمة التنمية لألمم المتحدة؛ 
  ة األهد 2030تعد خطة التنمية المستدامة لعام نمائية إلاف اأن تقوم بمواصلة مسبر

 لأللفية؛
 ي تحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة؛

 
 حققت الدول العربية تقدما ملحوظا ف

  ق للجميع. إللدول العربية ، تمثل خارطة طريق تقود  2030أن أجندة  ىل مستقبل مشر

 طار النظري للتنمية المستدامة  إلا أوال: 
ؤ والتعاون بير  الدول النامية إن التنمية المستدامة هي البديل األفضل لتحقيق التكاف

ي تحقيق تنمية دون المساس بحقوق األجيال القادمة. 
ي تقتىص 

 والمتقدمة، والت 

 انتشار مصطلح التنمية المستدامة . 1
يعد  SD" Développements Sustainable" مصطلح التنمية المستدامة أو المستمرة

ي المؤتمر األول 
 
لألمم المتحدة حول البيئة والتنمية حديث النشأة، حيث كان بدايات ظهوره ف

ح ما يسىم 1972)ستوكهولم  قتصاد إلأي التفاعل بير  ا Development-Eco م( الذي اقب 
ي دول الشمال و الجنوب،

 
ي ف ، دولة عربية 14من بينها دولة  112رص  هذا المؤتمر ح واإليكولوحر

ي 
 
تدامة ألول مرة عام م بنفس المسىم وظهر مصطلح التنمية المس1986 نادي روما عام ثم ف
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ك1987 ي تقرير بعنوان "مستقبلنا المشب 
 
والذي أصدره   Future Common Our"م ف

 :المتحدة لألمم المجلس العالىمي للبيئة والتنمية التابع
 The World Commission for Environment and Development (WCED) 

ي حيث وضع تعريفا يعتبر التعريف األكبر شيوعا للتنمية  ي تلتر
المستدامة: "هي التنمية الت 

  (1)".الحاجات الحالية دون تعويض قدرة األجيال القادمة عىل تلبية  حاجاتهم للخطر

 . تعريف التنمية المستدامة: 1.1
ط إلقىص من منافع التنمية األتركز بعض التعاريف "عىل الحصول الحد ا قتصادية بشر

 (2)". ونوعيتهاخدمات الموارد الطبيعية المحافظة عىل 
وبروز مفهوم التنمية المستدامة عىل الصعيد العالىمي أعط تعريف واضحا وشامال للتنمية 

 :  (3)المستدامة،حيت يمكن أن نستخلص هذا مفهوم ما يىلي
 التعاون الدوىلي لتجاوز مشكلة الفقر؛ 
 ي والمجال اإلالتوازن بير  النمو ا

؛إلقتصادي والمجال البيت   جتماعي
 ي والمستديم للموارد بطريقة تسمح بدوامها لألجيال القادمة؛ستغالل العقالإلا

 ئ 
  " ي الدول النامية يما فيها الدول العربية

 
ي مع إنتاج الغذاء خاصة ف

تكييف النمو السكائ 
ي "؛

 
 تثبت  معدل النمو الديمغراف

 ستهالك وجعلها أكبر مالئمة للبيئة؛إلتغبر أنماط ا 
 ات  المناخية؛ التعاون الدوىلي لمواجهة ظاهرة التغبر
  .االتجاه نحو التكنولوجيا النظيفة 

 
 

 
 

 
 

 
 ة بير  اعتبارات التنمية المختلفةموقع عملية التنمية المستدام: 1الشكل رقم 

 
ي ألهداف األالمصدر: محمد بايكر، " تقييم ا

 
ي تحقيق التنمية المستدامة حالة الجزائر ف

 
نمائية الأللفية الثالثة ودورها ف

ي العلوم االقتصادية جامعة الجزائراإلصالحيات الخاصة"، 
 
 . 70،ص2008/2009، 3رسالة ماجستبر ف

: البيئة والمجتمع ية المستدامة ثالث دعائم رئيسة هي من خالل الشكل نستنتج أن للتنم

قتصاد. عند اعتبار هذه الدعائم عىل أنها دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية، نجد أن إلوا
يطة أن تكون مرتبطة SD منطقة التقاطع عند المركز تمثل بت هذه الدوائر شر . فكلما اقب 

 متصلة يبعضها البعض. 

 . أهداف التنمية المستدامة2 
هداف الشاملة أللياتها ومحتواها تحقيق العديد من اآتسع التنمية المستدامة من خالل  

: منها:  لكافة المجاالت يمكن تلخيصها فيما يىلي
(4)             

جتماعيةإلعتبارات اإلا

عتبارات البيئيةإلا
ةقتصاديإلعتبارات اإلا
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  أفضل للسكان؛تحقيق نوعية حياة 
 ام البيئية الطبيعية؛إ  حب 
 تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القادمة؛ 
 ي للموارد؛

 تحقيق إستغالل عقالئ 
 ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع؛ 
  .ي حاجات وأولويات المجتمع

 
 إحداث تغبر مستمر ومناسب ف

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 "هداف الشاملة للتنمية المستدامةأل: " ا02الشكل رقم 
ي المؤسسة إالمصدر: 

 
ي تحقيق التنمية المستدامة ف

 
اتيجية الجودة الشاملة ف ، "دور إسب   –االقتصادية لهام شيبىلي

، جامعة سطيف  ي علوم التسيبر
 
ي المؤسسة الميدانية سكيكيدة "، رسالة ماجستبر ف

 
، كلية العلوم 1دراسة ميدانية ف

 .  61ص   2013/2014االقتصادية والتجارية وعلوم التسيبر ، 

 ادئ الرئيسية للتنمية المستدامة. المب3
 : ي
 
 (5)تكمن المبادئ الرئيسية للتنمية المستدامة ف

 اإلنصاف: أي حصول كل إنسان عىل حصة عادلة من ثروات المجتمع و وطاقاته؛ 
  ي صنع القرارات أو التأثبر

 
: أي إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الفعالة ف التمكير 

 عليها؛
  حسن اإلدارة و المساءلة: أي خضوع أهل الحكم واإلدارة إىل مبادئ الشفافية والحوار

 . والرقابة والمسئولية
  التضامن: بير  األجيال وبير  كل الفئات االجتماعية داخل المجتمع وبير  المجتمعات

 األخرى. 
 . أبعاد التنمية المستدامة4

نجد أربعة أبعاد متفاعلة  تتمبر  التنمية المستدامة بأبعاد متعددة ومختلفة تتداخل فيما بينها. 
 : ي الجدول التاىلي

 
 فيما بينها وهي موضحة ف

 

 التنمية  هدافا
 المستدامة

 األهداف البيئية: 
وحدة النظام   -

ي   ؛االيكولوحر
قدرة تحمل النظام  -

؛ ي
 البيت 

ي .   -  التنوع البيولوحر

األهداف 
 االقتصادية: 

 النمو؛  -
 المساواة؛ -
 الكفاءة.   -

 األهداف االجتماعية: 
 التمكير  و المشاركة؛  -
الحراك التماسك   -

؛  االجتماعي
 الهوية الثقافة ؛  -
-   .  التطور المؤسشي

 األهداف التكنولوجية: 
استخدام  تقليل -

ة  التكنولوجيات المرص 
 بالبيئة؛

نشر وتطوير  -
التكنولوجيات النظيفة 

 والصديقة البيئة. 
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 أبعاد التنمية المستدامة: ̎ 1جدول رقم 

 بعاد التكنولوجيةألا بعاد البيئيةألا بعاد االجتماعيةألا بعاد االقتصاديةألا

حصة االستهالك الفردي  -
 من الموارد الطبيعية؛

 يقاف تبديد الموارد؛إ -
مسؤولية البلدان عن  -

 المتقدمة عىل التلوث
 والمعالجة؛ 
 تقليص تبعية البلدان -

 النامية؛
 التنمية المستدامة لدى -

ة؛  البلدان الفقبر
ي توزي    ع  -

 
المساواة ف

 الموارد؛
ي  -

 
الحد من التفاوت ف

 المداخيل؛
 نفاق العسكري إلتقليص ا -

؛ - ي
 
 تثبيت النمو الديمغراف

ي  -
مكانة الحجم النهائ 

 للسكان؛
 أهمية توزي    ع السكان؛ -
االستخدام الكامل للموارد  -

ية؛  البشر
 أهمية دور المرأة؛ -
ي ألا -

 
سلوب الديمقراطي ف

 الحكم؛
 جتماعية؛إلفكرة العدالة ا -
؛ -  فكرة تنمية البشر
المشاركة الجماعية  -

 الفاعلة؛
ستهالك إلضبط سلوك ا -

 لألفراد. 

بة، استعمالإ -  تالف الب 
 المبيدات؛

ي  -
تدمبر الغطاء النبائ 

 والمصايد؛
 حماية الموارد الطبيعية؛ -
 صيانة المياه؛ -
 نواعألتقليص مالحر  ا -

 البيولوجية؛
 حماية المناخ من -

 الحراري.  االحتباس

 استعمال تكنولوجيات -
 أنظف المرافق الصناعية؛

 خد بالتكنولوجياتألا -
المحسنة وبالنصوص 

 القانونية؛
 المحروقات واالحتباس -

 الحراري؛
 لغازات.  الحد من  انبعاث -

   

ي تحقيق التنمية المستدامةعداد إالمصدر: من  
 
بالدول  الباحث بناء عىل :سايح يوزيد ، ̎ دور الحكم الراشد ف

ي علوم االقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد، جامعة –العربية 
 
الجزائر ،  تلمسان، حالة الجزائ̎ر، أطروحة دكتوراه ف

 .  111- 109ص  2012/2013

 2030المستدامة فاق تحقيق أهداف خطة التنمية آثانيا: واقع و
ي 
 
ي المقر الرئيشي لألمم المتحدة  2015يلول /سبتمبر آف

 
م اجتمع رؤساء الدول والحكومات ف

من أهداف التنمية المستدامة  17هداف يتضمن ألبنيويورك لالتفاق حول جيل جديد من ا
شد به جهود التنمية إلهداف األغاية مرتبطة بها،كي يحل محل ا 179و نمائية لأللفية وتسب 
تتسم بطابع عالىمي وبقابلية التطبيق الشامل  2030سنة القادمة حت  عام  15عالمية خالل ال

 (6)وتكون متكاملة وغبر قابلة للتجزئة. 
ي أكد المتوقعون عىل وثيقة خطة التنمية المستدامة سوف تد

 
ي   1خل حبر  النفاذ ف

 / كانون الثائ 
ة والغنية والمتوسطة هداف الجديدة حيث أنها تدعو جميع الألوتعتبر ا 2016يناير دول الفقبر

ي الوقت نفسه عىل حماية إلالدخل، التخاذ ا
 
جراءات الالزمة بهدف تعزيز الرخاء والعمل ف

 رض. ألكوكب ا

 للمنطقة العربية 2030المستدامة لخطة التنمية  17األهداف  .1
 قتصادية منإلجتماعية واإلتبذل العديد من الدول العربية جهودا ملحوظة لتحقيق التنمية ا

للتنمية  2030ن تحقيق خطة فإخالل تنفيذ مختلف التوصيات العالمية. عىل الرغم من ذلك، 

 .(7)ا المستدامة وأهدافه
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 أداء المنطقة العربية مقارنة بالمتوسط العالمي : 2جدول رقم 
 2030ات التنمية المستدامة لمؤشر  

ي المنطقة العربية المؤشر  الهدف
 
 الوضع ف

المتوسط 
 العالىمي 

: القضاء عىل 1الهدف 

 الفقر بجميع أشكاله. 
 1.25نسبة السكان تحت 

 دوالر يوميا. 
%) زيادة انتشار الفقر 7.4

 %(  34بنسبة 
14.5% 

القضاء عىل  :  2الهدف 
ي ألالجوع وتوفبر ا

من الغذائ 
والتغذية المحسنة وتعزيز 

 الزراعة المستدامة . 

ي القابلة ألمساحة ا
راض 

 للزراعة والمحاصيل. 
4.1% 10.9% 

ضمان تمتع  :  3الهدف 
الجميع بأنماط عيش 

ي جميع 
 
صحية وبالرفاهية ف

 عمارألا

 5قل من ألمعدل الوفيات 
 سنوات. 

حالة وفاة لكل  35.6
والدة ، وهو معدل  1000

أفضل من المتوسط 
 العالىمي 

حالة وفاة  42.5
 1000لكل 

 والدة . 

ضمان التعليم  : 4الهدف 
الجيد المنصف والشامل 

زيز فرص للجميع وتع
التعليم مدى الحياة 

 التعليم. 

ي إلنسبة ا
 
لتحاق الصاف

ي . إلبالتعليم ا
 بتدائ 

91.4% 89% 

تحقيق المساواة  :  5الهدف 
بير  الجنسير  وتمكير  كل 

 النساء والفتيات . 

مالت إىل نسبة النساء العا
 (. سنة ما فوق 15السكان )

18.6% 47% 

ضمان توافر :  6الهدف 
وخدمات الرصف الصحي 

للجميع وإداراتها إدارة 
 مستدامة . 

الحاصلير   نسبة السكان
 عىل مصدر محسن للمياه 

حققت المنطقة العربية غاية الهدف المتعلقة 
شخاص الذين ال يمكنهم ألبتخفيض نسبة ا

الوصول إىل مصادر محسنة للمياه إىل النصف 
.وحدها أقل البلدان نمو أطهرت ترجعا طفيفا 

ي النسب .  
 
 ف

ضمان حصول  :  7الهدف 
الجميع بتكلفة ميسورة عىل 
خدمات الطاقة الحديثة 
 الموثوقة والمستدامة . 

استهالك موارد  نسبة
 الطاقة المتجددة

0.2% 4.7% 

تعزيز النمو  :  8الهدف 
المطرد والشامل االقتصادي 

والعمالة  للجميع والمستدام
وتوفبر  الكاملة والمنتجة

 العمل الالئق للجميع . 

نصيب الفرد الناتج 
 جماىلي إلالمحىلي ا

دوالر  8055 دوالر أمريكي  4795
 أمريكي 

إقامة بت  تحتية  :  9الهدف  
قادرة عىل الصمود ، وتحفبر  

التصنيع الشامل لجميع، 
 بتكار . إلوتشجيع ا

نت  نسبة االستخدام االنب 
 )من السكان( . 

34.4% 40.7% 

الحد من  : 10الهدف 
انعدام المساواة داخل 

 البلدان وفيما بينها

- - - 

جعل المدن  :  11الهدف 
ية  والمستوطنات البشر

ية  فقدان الحياة البشر
 بسبب الكوارث . 

ي 
 
شهدت المنطقة العربية زيادة واضحة ف

الوفيات الناجمة عن الكوارث بلغت نسبتها 



 2022ديسمبر  –العدد السابع عشر ______         __           مجلة العلوم االحصائية _____________ 

41 
 

منة وقادرة آشاملة لجميع و
 عىل الصمود مستدامة . 

ة 275.4 ي الفب 
 
بالمقارنة مع  2006-2005% ف

ة  تجاه بشكل إلويعود هذا ا 1999-1990الفب 
ي أقل البلدان نموا 

خاص إىل ازدياد الوفيات الت 
+ (518.8 )% 

ضمان وجود  :  12الهدف 
نماط استهالك وإنتاج أ

 مستدامة

 70.2سيارات الركاب 
 سيارة لكل ألف شخص . 

سيارة لكل ألف  70.2
 شخص . 

سيارة  123.1
لكل ألف 

 خصش

اتخاذ إجراءات  :  13الهدف 
عاجلة للتصدي لتغبر 

 ثاره . آالمناخ و

انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري  )مساهمة الفرد 

ي 
ي تائ 

 
 (. أكسيد الكربون ف

ى 5.3 ي 4.9 طن مب   طن مب 

حفظ  :  14الهدف 
المحيطات والبحار والموارد 
البحرية واستخدامها عىل 

نحو مستدام لتحقيق 
 التنمية المستدامة . 

نسبة السكان السواحل 
 جماىلي السكان . إل

9.2% 6.6 % 

حماية النظم  :  15الهدف 
ية وترميمها إلا يكولوجية البر

وتعزيز استخدامها عىل نحو 
مستدام ، وإدارة الغابات 

كافحة عىل نحو مستدام وم
 التصحر. 

المناطق المحمية كنسبة 
ي المساحة الكلية . 

 
 ف

9.3% 14% 

السالمة  :  16الهدف 
والعدالة والمؤسسات 

 القوية . 

عدد الالجئير  حسب البلد 
 صىلي . ألا

%من 58.1مليون أو  11.3
ي 
 
إجماىلي عدد الالجئير  ف

 العالم 

 مليون  19.5

تعزيز وسائل  :  17الهدف 
اكة  التنفيذ وتنشيط الشر
العالمية من أجل تحقيق 

 التنمية المستدامة . 

ي المساعدة ا
 
نمائية إلصاف

الرسمية الواردة ) بالنسبة 
المئوية من الدخل القومي 

 جماىلي ( . إلا

4.2% 0.2% 

ي  ( "تنفيذ خطة التنمية سكواإل)ا سيا آالمصدر: من إعداد الباحث بناء عىل: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرئر
ون ،الدو  2030المستدامة لعام  ي الدول العربية "، الدورة التاسعة والعشر

 
 / ولألكانون ا  15 -13حة ،قطر، يومي ف

 .  26- 25 -24، ص  2016ديسمبر 

ي الجدول التكشف عن التفاوت بير  البلدان العربية وال دخلها وال 
 
هذه البيانات الموجودة ف

ي و ألتظهر أثر اضطراب ا
ية خصوصا األولويات الت  ضاع الداخلية عىل مستويات التنمية البشر

ي 
 
كبر  عليها عند التخطيط للتنمية المستدامة ف

سنوات المقبلة.  10يتعير  البلدان العربية الب 
 1،2،8،9،10،12،17هداف ألقتصادية تتعامل معها اإلنذكر عىل سبيل المثال التحديات ا

ي المسائل التالية: 
 
ي تتمثل ف

 . (8) والت 
 و السيما مشاركة نساء؛ قتصادية المنخفضة عموما،إلرفع نسبة المشاركة ا 
 ي التعامالت ا

 
 قتصادية؛إلالقضاء عىل الفساد الماىلي وإحالل الشفافية ف

 تحسير  اإلنتاجية؛ 
 قتصادي واستخدام التكنولوجيا؛إلتحقيق التنوي    ع ا 
 قتصادي اإلقليىمي من أجل التنميةإلتحقيق التكامل ا . 
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 للتنمية المستدامة 2030ول أعمال . جد2
عبارة عن خطة عمل طموحة بالنسبة للبلدان ومنظومة األمم  2030إن جدول أعمال 

 خرى. ألالمتحدة، وجميع الجهات الفاعلة ا
فهو أكبر خطة شاملة حت  اآلن للقضاء عىل الفقر المدقع، هو كذلك ذروة من أربعة عقود من 

 . (9(الحوار المتعدد األطراف

 2030ادئ األساسية لجدول أعمال المب . 1.2

 (10)يتضمن هذا المبادئ األساسية التالية: 
  :ي  2030ن جدول أعمال إالعالمية

 
م به مع السلم بغض النظر ف ي نطاقه وتلب  

 
هو عالىمي ف

ي الجهود الشاملة لتحقيق التنمية 
 
مستويات دخلها،وحاالتها التنموية لإلسهام ف

ي جميع السياقات وجميع المستدامة. وهذا الجدول قابل 
 
ي كل البلدان وف

 
للتطبيق ف

 التوقيت؛ 
  إىل إفادة كل الناس و إىل جميع المحتاجير   2030غفال أحد: يسع جدول أعمال إعدم

، أينما كانوا بطريقة تستهدف التحديات ونقاط الضعف الخاصة؛  والمحرومير 
  ابط وعدم التجزؤ: يستند جدول أعمال ابطة وغبر المجزئة عىل الطبيعة ال 2030الب 

مب 
، والبد لكل الكيانات المسئولة عىل تنفيذ التنمية المستدامة أن  ألهدافه السبعة عشر

 يتعاملوا معها بصورة شاملة؛
  لمشاركة جميع قطاعات المجتمع بغض النظر عن  2030الشمولية: يدعو جدول أعمال

ي تنفيذه؛
 
 العرق أو الجنس أو األصل أو الهوية للمساهمة ف

  اكة بير  أصحاب المصالح المتعددة: يدعو جدول أعمال اكات بير   2030الشر إلقامة شر
ة والتكنولوجيا والموارد المالية  أصحاب المصالح المتعددة لتعبئة وتقاسم المعرفة والخبر

ي كل البلدان . 
 
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ف

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 2030طة التنمية المستدامة لعام : الطابع الكلي لخ3الشكل رقم 
 . 2019الجمعية العامة ،تقرير فريق عمل أهداف التنمية المستدامة المصدر: 

 . أبعاد جدول أعمال جديد: 2.2
:   2030توجد خمسة أبعاد للخطة التنمية المستدامة   (11)و هي

عالن إلا  

 

 اخلطة 

 

 املتابعة واملراجعة  وسائل التنفيذ
 

 المبادئ
 والمرجعيات

 

 فهداألا
 والبيانات

خطط 
العمل 

 ولوياتألوا

التقييم 
 والتصحيح

الشمولية  االتساق
ابط  والي 

  التكامل
 

فعالية 
التنفيذ 
اكة  الشر
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 ورة من أجل تلبية احتياجات األتعد حماية كوكب ا رض: ألكوكب ا جيال الحالية ألرض ض 
والقادمة .لذ ال بد من حفظ جودة الهواء واالنتفاع المستدام بالغداء والمياه. ومن 

المناخ بغية تحقيق هذه ا وري أيضا الحد من تغبر هداف وحماية المواطنير  من ألالرص 
 الكوارث المناخية؛

  :المستدامة للدول عىل مراعاة مبدأين الكرامة والمساواة بير  ترتكز التنمية  السكان
شخاص. وتمثل مكافحة الفقر وضمان انتفاع الجميع بالرعاية الصحية والغذاء وتأمير  ألا

 التعليم الجيد؛
 ي تنمية الدول تحقيق ا زدهار: إلا

قتصادي الشامل الذي يراعي البيئة.من إلزدهار اإلتقتىص 
بتكار إلزدهار، يتعير  إتاحة العلوم التكنولوجيا واإلاأجل ضمان إرساء السالم وتحقيق 

 لجميع بغية التوصل إىل تنمية ذات إنسانية؛
  :اعات وبناء السالم وترسيخه عوامل أساسية من أجل  السالم يعد التخفيف من حده الب  

من ولن يتحقق ألإنشاء مجتمعات مزدهرة ومستدامة. فثمة عالقة متبادلة بير  التنمية وا
 خر؛ألا أحدهما بدون

  :اكات اكة وتضامن عالىمي  الشر ض تحقيق أهداف التنمية المستدامة إقامة نظام شر يفب 
 جديد. 

 
 2030الجديدة للتنمية المستدامة  بعاد جدول أعمال الخمسةأل: ا4 الشكل رقم

المستدامة".لجنة المصدر: من إعداد الباحثير  بناء عىل : "التدقيق عىل مدى الجاهزية لتنفيذ أهداف التنمية 
 www.cofr.gov.syالموقع :   30/03/2020طالع إل، تاري    خ ا 2019، تاري    خ مارس 20نتوساي للتنمية ،صإلا

 

ي صميم جدول أعمال 
 
ة ف ما ينظر  2030من خالل الشكل تبير  لنا توجد خمسة أبعاد خطبر

والحماية البيئية قتصادي إلجتماعي والنمو اإلدماج اإلإليها من منظور ثالثة عناض أساسية :ا
ي باعتماد عىل جدول أعمال. 

 أن مفهوم التنمية المستدامة أخذ معت  أغت 

 وسائل التمويل التنمية المستدامة. 3
أصبح تأمير  وسائل تمويل التنمية المستدامة أمرا حتميا وملحا وبينما تختلف اآلراء بشأن 
ورة االنتقال من المليارات  تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هناك شبه إجماع عىل ض 

يليونات. أصبح ا ي ظل تصاعد إلإىل الب 
 
ام بتمويل التنمية أكبر إلحاحا إىل المنطقة العربية ف  لب  
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ي بظالل من الشك عىل فرص استدامة التمويل الالزم لتحقيق 
ي تلف 

المخاطر الجيوسياسية الت 
 (12) التنمية. 

 
ي البلدان العربية : الموارد المطلوبة لتمويل أهداف التنمية المستدام3جدول رقم 

 
ة ف

 )مليارات الدوالرات األمريكية( 2030 -2015
 D **** المتوسط

 السيناريو
***  C 
 السيناريو

**  B   
 السيناريو

* A  
 السيناريو

نسبة االستثمار إىل 
الناتج المحلي 

جماىلي إلا  

2.331 2.318 2.293 2.132 2.582 32%  

3.771 3.747 3.704 3.420 4.215 32.5%  

5.211 5.177 5.114 4.707 5.847 35%  

 

ي الدول العربية 2030المصدر: تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
 
ي  ف  سيا آ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرئر

ون الدوحة قطر، يومي  سكوا(،إل)ا
 .  43،ص  2016ول /ديسمبر ألكانون ا  15 -13الدورة التاسعة والعشر
ة إل* توقعات قيمة الناتج المحىلي ا     سي التالية: أل.احتسبت بمعادلة النمو ا2030 - 2020جماىلي للفب 

           Y= 2E+11e0.0751x (R2=0.9281         
ة إل** توقعات قيمة الناتج المحىلي ا  .احتسبت بمعادلة الخطي  2030 - 2020جماىلي للفب 

 Y= 9E+10x7E+10(R2=0.888) 
ة إل*** توقعات قيمة الناتج المحىلي ا ي لزيادة النمو 2030 - 2020جماىلي للفب 

.احتسبت بناء عىل متوسط زمت 

ي السنة. 5.02يبلغ 
 
 % ف

ة إل**** توقعات قيمة الناتج المحىلي ا .احتسبت بناء عىل متوسط لزيادة النمو يبلغ 2030 - 2020جماىلي للفب 

 %باعتبار معدل * هدفا تحقيقه .   7

 لنا أن كل السيناريوهات مبنية عىل توقعات قيمة الناتج المحىلي 
من خالل الجدول يتبير 

جماىلي إل.مع تحديد نسبة االستثمار إىل الناتج المحىلي ا2020 جماىلي للبلدان العربية حت  عامإلا
ي تزيد بنسب طفيفة. 

 الت 

 ثالثا: دراسة بعض التجارب العربية تحت التنفيذ 
، ف  إن هن  اك الكثي  ر م  ن ال  دروس  2030م  ع بدأ تنفيذ خط  ة التنمي  ة المس  تدامة  ي ي الوطن العرئر

 
ف

 ه  ا بي  ن البل  دان ف  ي المنطق  ة العربي  ة من خالل التج  ارب المبك  رة. المس  تفادة الت  ي يمك  ن تبادل

 والخطة العاشر لتنمية المستدامة:  2030. المملكة العربية السعودية ورؤية 1
ي أعدها مجلس الشؤون ا2030أطلقت رؤية المملكة العربية السعودية 

قتصادية والتنمية إل،الت 
ي 
 
، وذلك لمواجهة التحديات اإلقليمية 2016شهر إبريل من عام وأقرها مجلس الوزراء، ف

والعالمية الراهنة والحاجة إىل المحافظة عىل المكتسبات التنموية، واإلصالح االقتصادي  
ومواصلة نموه، وإنهاء اعتماده عىل النفط كمصدر أساسي للدخل، وتواصل جهودها للتنمية 

 معيشة المواطن وتحسير  نوعية حياته.  المستدامة بخط متسارعة لالرتقاء بمستوى

 : (13)الخطة مجموعة من المحاور وهي . خطة التنمية الشاملة بالسعودية: تضمنت 1.1
وذلك ينطلق من "اإليمان بأهمية بناء مجتمع حيوي يعيش أفراده وفق  مجتمع حيوي: 

ين بهويتهم الوطنية وفخورين بإرثهم إلالمبادئ اإلسالمية ومنهج الوسطية وا
عتدال، معب  ّ

ي بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقّومات جودة الحياة للمواطنير  
 
ي العريق، ف

 
الثقاف
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، ويسندهم بنيان أشي  نة رعاية صحيةمتير  ومنظومة والمقيمير 
ّ
امج  ."واجتماعية ممك والبر

ي هذا المحور: 
 
 الواردة ف

، وتصنيف توفبر ترفيه هادف - ي  100 أفضل ثالث مدن سعودية بير   للمواطنير 
 
مدينة ف

فيه من  %. وزيادة نسبة 6% إىل 2.9العالم، ورفع إنفاق األش عىل الثقافة والب 
%. وزيادة الطاقة االستيعابية 40% إىل 13يا من مرة عىل األقل أسبوع الرياضة ممارسي 

  .مليونا سنويا 30الستقبال ضيوف الرحمان المعتمرين من ثمانية ماليير  إىل 
  :امات واألهداف المندرجة تحت هذا المحور: إلومن بير  ا اقتصاد مزدهر  لب  

ي دفع عجلة ا ستثمارية، وتوفبر إلتعظيم القدرات ا -
 
ر قتصاد وإعطاء "دو إلتعليم يسهم ف

ي ارتفاع حجم ا
 
ة ف  قتصاد"؛إلأكبر للمنشآت الصغبر

ي قطاع النفط والغاز من  -
 
% ورفع قيمة أصول 75% إىل 40رفع نسبة المحتوى المحىلي ف

مليار إىل ما يزيد عىل سبعة تريليونات ري  ال  600صندوق االستثمارات العامة من 
 سعودي؛

ي المملكة -
 
 ؛ .%7.6% إىل 11.6من  تخفيض معدل البطالة ف

ي إجماىلي  -
 
ة والمتوسطة ف تنمية البنية التحتية الرقمية ، ورفع مساهمة المنشآت الصغبر

 %؛  35ىل % إ20الناتج المحىلي من 
ي مؤشر التنافسّية العالىمي إىل أحد المراكز العشر األوىل؛ 25نتقال من المركز ال إلا -

 
 ف

ة من إجماىلي الناتج المحىلي منإلرفع نسبة ا -
% إىل 3.8 ستثمارات األجنبية المباشر

ي إجماىلي الناتج المحىلي 5,7المعدل العالىمي )
 
%( والوصول بمساهمة القطاع الخاص ف

 ؛ .%65% إىل 40من 
عىل األقل من إجماىلي الناتج  % 50% إىل 16رفع نسبة الصادرات غبر النفطية من  -

؛  المحىلي غبر النفطي
ومية غبر النفطية وزيادة اإليرادات الحك 20إىل المركز ال  80الوصول من المركز ال  -

ي مؤشر فاعلية الحكومة، ورفع نسبة مشاركة  مليارا إىل163من
 
تريليون ري ال سنويا ف

ي سوق العمل من 
 
 %. 30% إىل 22المرأة ف

  :(14)تطرقت الرؤية إىل النفقات العسكرية السعودية إىل  النفقات العسكرية 
، و تم البدء فعال 2030عام  % من اإلنفاق العسكري بحلول50توطير  ما يزيد عىل  -

 بتطوير بعض الصناعات األقل تعقيدا من قطع غيار ومدرعات وذخائر؛
ان  -  تعقيدا مثل صناعة الطبر

توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات األكبر
 العسكري، بناء منظومة متكاملة من الخدمات والصناعات المساندة؛

ي تحسير  مستوى ا -
 
ي ويإليسهم ف

ي تصدير المنتجات العسكرية لدول كتفاء الذائ 
 
عزز ف

ها من الدول؛  المنطقة وغبر
ي هذا القطاع ،  -

 
كات الرائدة ف اتيجية مع الشر اكات إسب  ة وشر من خالل استثمارات مباشر

ي مجاالت التصنيع والصيانة والبحث 
 
ات ف بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطير  الخبر

 والتطوير؛
ي هذا المجال، القيام بمجمعات صناعية متخصصة وم -

 
تكاملة تضم األنشطة الرئيسة ف

ي هذه الصناعات. 
 
 وتدريب المواطنير  وتأهيلهم للعمل ف

  :كبر  عىل وطن وطموح
القطاع العام وجاء فيه و ذلك برسم مالمح  من خالله تم الب 

الحكومة الفاعلة من خالل تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة األداء 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/5a753525-b188-4be8-8456-589170cdaa19
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/5a753525-b188-4be8-8456-589170cdaa19
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/398ac470-b702-40cd-a801-1379d1a23800
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/398ac470-b702-40cd-a801-1379d1a23800
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ية، ونهتر  البيئة الالزمة للمواطنير  وقطاع األعمال والقطاع لتمكير  الموار  د والطاقات البشر
ي مواجهة التحدّيات واقتناص 

 
غبر الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة ف

 ."الفرص
ورة "تعظيم األثر ا جتماعي للقطاع غبر الربحي ورفع نسبة مدخرات األش من إلكما تضمنت ض 

ي إجماىلي الناتج المحىلي 40 إىل %6 إجماىلي دخلها من
 
%، ورفع مساهمة القطاع غبر الربحي ف

ي 5% إىل 1من أقل من 
 
ي القطاع غبر الربحي سنويا ف

 
%، والوصول إىل مليون متطوع ف

ي عام  11000 مقابل
 
 .  2016ف

 2022-2019جل بير  ألتوقعات المالية متوسطة ا: المملكة العربية السعودية 4جدول رقم 
 السعودي()مليار ريال 

اير 2024-2020نفاق الكىلي إلتوقعات االمصدر: سلسلة التقارير ،   ،11، ص2020، المملكة العربية السعودية، فبر
 www.samba.com\economic_Monitor_feb_2020_ar.pdf ،02/08/2020:  طالعإلا تاري    خ

 عامي إتتوقع الحكومة السعودية أيضا خفض 
 2022 – 2021نفاق الحكومة المركزية ما بير 

ي جدول، بناء عىل هذه التوقعات سيكون 
 
 2022مليار ريال عام  955نفاق إلاكما  هو مبير  ف

ي المألبهدف تواصل السلطات تحقيق ا
 
جندة رؤية  ألسارات المختلفة فاق المتوقعة للتقدم ف

ي برنامج ابالطبع هنا. 2030
 
ي لعام ألك بعض المبادرات ف

الوباء  رغم استمرار  2020ول الوطت 
 . كورونا 

اتيجية التنمية2 ي  . إسي 
 
 2030المستدامة  الرؤية مرص ف

ي وضعت رؤية لخطة التنمية المستدامة لعام 
تعتبر مرصية واحدة من أوائل الدول العربية الت 

ي مجال التنمية المستدامة، ولهذا سنقوم باستعراض تجربتها  وتقديم  2030
 
النتائج المحققة ف

 وأساليب وضع السياسات التنموية. 

   

 

 
 

 
اتيجية ألهم المحاورأل: ا5الشكل رقم   هداف الرئيسية اإلسي 

 . 2015المستدامة، وزارة البيئة المرصية، المصدر: أهداف التنمية 

 سنوات 2019 2020 2021 2022

يرادات إلجماىلي اإ 917 833 839 893  

نفاق إلجماىلي اإ 1048 1020 990 955  

- 92  - 151  - 187  - 131  الرصيد 

- 2.9  - 5.0  - 6.4  - 4.7 ي المائة من الناتج المحلي ا 
 
جماىلي إلف  

 دين  678 754 848 924

ي المائة من الناتج المحلي  24 26 28 29
 
جماىلي إلاف  

التنمية 
 االقتصادية 

سعادة  
 املواطن  

تنافسية  
سواق ألا  

رأس املال  
 البشري  
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اتيجية التنمية المستدامة رؤية مرص  ي التخطيط ا 2030تمثل إسب 
 
ي إلنقلة مهمة ف اتيحر سب 

ي ضوء التحوالت الداخلية واإلقليمية والعالمية المحيطة والمؤثرة عىل مسار 
 
للتنمية ف

ي إدا
 
اتيجيا ف ي تتطلب نهجا إسب 

ي مرص والت 
 
 رة التنمية. ومقدرات التنمية ف

اتيجية التنمية المستدامة احتياجاتها من البيانات والمعلومات1.2  . هيكل إسي 
اتيجية، كما استفادت   ي إعداد هذه اإلسب 

 
ي أدوار ف

لعب كل من القطاع الخاص والمجتمع المدئ 
ات العالمية واإلقليمية، بما فيها األجندة ا اتيجية من الخبر

ي مجال  2063فريقية إلاإلسب 
 
إعداد ف

اتيجيات التنمية المستدامة ذات اقتصاد  2030أن تكون مرص بحلول عام  .خطط واسب 
جتماعي إلتنافشي ومتوازن ومتنوع يعتمد عىل االبتكار والمعرفة  قائمة عىل العدالة واالندماج ا

ن ومتنوع تستثمر  ي مب   عبقرية المكان واإلنسان لتحقيق التنمية  والمشاركة، ذات نظام إيكولوحر
. ال ي بجودة حياة المرصيير 

 (15)مستدامة وترتف 

ا2.2 ات الكمية إلسي  ي مرص. المؤشر
 
 تيجية التنمية المستدامة ف

اتيجية  ات، وقد حددت الوثيقة اإلسب  اتجية عىل تحديد مجموعة من المؤشر اعتمدت اإلسب 

ات قياس اإلمجموعة من ا ي تمت مراعاتها واختيار مؤشر
 (16): التاىلي داء عىل النحو ألعتبارات الت 

 ي حدود الموارد المتاحة؛
 
 محدودية العدد والقابلية للقياس،وإمكانية  تطبيقها ف

 ات بير  المراد قياسه؛  التوافق بير  المؤشر
 ات ا اتيجية؛ألعدم الخلط بير  مؤشر حة اإلسب   داء وبير  المبادرات المقب 
  ات المدخالت ات الثالثة:مؤشر ي بير  أنواع المؤشر

ات مراعاة الربط المنطف  مؤشر
ات النتائج؛  المخرجات، مؤشر

  .ات واستخالص النتائج  توفبر منظومة متابعة متكاملة لتطبيق المؤشر

 بعاد والمحاورأل: توزيع مؤشرات التنمية المستدامة في مصر على ا05جدول رقم 
 محور التنمية االقتصادية مستحدث  ( 2أصىلي   +  30)  32 

ي
اد
ص
قت
ال
د ا
بع
 ال

 محور الطاقة مستحدث ( 1أصىلي +  13)  14

مستحدث ( 13أصىلي  +  24)  37  محور المعرفة و االبتكار والبحث العلىمي  

مستحدث ( 3أصىلي  +  10)  13  محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية 

ات البعد االقتصادي ومحاوره 96  إجماىلي مؤشر

مستحدث ( 17أصىلي  +  10) 27  محور العدالة االجتماعية 

عي 
ما
جت
ال
د ا
بع
 ال

مستحدث ( 3أصىلي +  17)  20  محور الصحة 

مستحدث ( 5أصىلي +  11)  16  محور التعليم والتدريب 

مستحدث( 24أصىلي +  5)  29  محور الثقافة 

ات البعد  االجتماعي ومحاوره 92  إجماىلي مؤشر

مستحدث ( 1أصىلي +  18)  19  محور البيئة 

ي 
 
ت
بي
 ال
د
بع
 ال

مستحدث ( 3 أصىلي + 13)  16  محور التنمية العمرانية 

ي ومحاوره 35
ات البعد البيت   إجماىلي مؤشر

اتيجية   ات  االسي  مؤشر  223بعاد والمحاور              ألا  -إجماىلي مؤشر  

 

ي مرص لدعم التنمية المستدامة، جمهورية إلالمصدر: محمد ماجد خشبة، تقرير النظام ا
 
ي للبيانات ف مرص يكولوحر

 .  32، ص2018، ديسمبر العربية
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اتيجية التنمية المستدامة رؤية مرص  ات إسب  مؤشر  212وعددها  2030يوضح الجدول مؤشر
اتيجية. بحل  ول ألموزعة عىل ا ة لإلسب  س  تكون مص  ر  2030بعاد الثالثة والمحاور العشر

االبتكار والمعرف  ة وقائم  ة عل  ى الجدي  دة ذات اقتص  اد تنافس  ي ومت  وازن ومتن  وع يعتم  د عل  ى 
ي مت زن ومتن وع تس تثمر عبقري ة إلالعدال  ة و اإلندماج ا جتماعي والمش اركة وذات نظ ام ايكولوحر

تق ي بج ودة حي اة المرصين.   (17)الم كان واإلنسان لتحق ق التنمي ة المس تدامة ولب 
ي ت
وس "كوروناظل التحديات الت  ي شهر مارس إخالل " فرضها ظروف انتشار فبر

 
جتماع الوزارة ف

ي تحقيق إلعىل ا 2020
 
كاء التنمية،بما يسهم ف ي التنسيق والتعاون بير  مختلف شر

 
ستمرار ف

، كما هو مخطط. أما الحكومة المرصية، فسيكون لديها 2030مستهدفات التنمية المستدامة  
ة القادمة ووضع خطة اق تصادية ليس فقط مسئولية عاجلة لتحديد أولويات اإلنفاق للفب 

اتيجية مرص  ةإلبل إلنقاذ مكتسبات ا 2030إلنقاذ إسب   .قتصاد المرصي خالل السنوات األخبر

اتيجية للتنمي3 ي العراق 2030ة المستدامة لعام . نحو رؤية إسي 
 
 ف

اتيجيات ورسمت سياسات ونفذت برامج تنموية، وعقدت القمم والمنتديات  فقد وضعت اسب 
وات بير  العالمية كونها أساس 

ي توزي    ع مثار ومكاسب التنمية والبر
 
تحقيق العدالة واإلنصاف ف

 األجيال المختلفة لشعوب  العالم. 

ات و اإلنجازات1.3  . المؤشر

ات التنمية المستدامة سي كبر  عىل أهم هذه نظرا لصعوبة اإلحاطة بجميع مؤشر
تم الب 

ات  (18)المؤشر
 والشاملة ألفراد المجتمع كافة مع ذلك  تعمل الحكومة عىل أن الرعاية الصحية المتكاملة

 ولية؛أل% من السكان يحصلون عىل الرعاية الصحية ا 63فإن حواىلي 
  ي معدل وفيات األطفال دون الخامسة حيت

 
نجد أن العراق حقق خفضا ملموسا ف

مع  2018 – 2014مولود حي لألعوام  1000طفل لكل  26 – 22تراوحت المعدالت بير  
 مزدوجة؛قياس ظروف لالزمة ال

 ي الناتج المحىلي ا
 
% فقط عام  2جماىلي حواىلي إلتبلغ نسبة إسهام الصناعة التحويلية ف

من إجماىلي  10.3. فيما تبلغ نسبة إسهام قطاع النقل واالتصاالت بحواىلي  2015و 2014
 ؛2016% عام 5.3بعدما كانت  2017الناتج المحىلي عام 

 ات التعليم والسيما ا ي مؤشر
 
ي وصل إىل إلالتعليم التحاق بإلحصل تقدم ف

ي 94بتدائ 
 
% ف

 ؛2018عام 
 وعات طموحة لتحسير  ا قتصاد منها إلقتصادية وتنوي    ع اإلوضاع األتبنت الحكومة مشر

وع ميناء الفاو الكببر الذي تصل طاقته ا مليون طن سنويا ويضم  99ستيعابية إىل إلمشر
 البيئة؛ نشاء  بت  تحتية صديقة إلمليارات دوالر  5مشاري    ع تقدر قيمتها بحواىلي 

 ي إصالح نظام ا
 
امات بدعم من البنك الدوىلي ف

دارة المالية وإدارة إلدخلت الحكومة بالب  
ونية بإجراءات إلا ي الحكومة االلكب 

 
ي بخطوات العمل ف

ستثمارات العامة فضال عن المىص 
ائب؛إلالدفع ا ي والبطاقة الوظيفية واألنظمة الحكومية مثل نظام جمارك والرص 

وئ   لكب 
 التنبؤية لمتوسط نصيب دخل الفرد من الناتج المحىلي اإلجماىلي مقارنة بالقيم ن القيم إ

الحقيقية كانت متطابقة إىل حد ما وان القيم التنبؤية وللسنوات القادمة غالبا ما تكون 
 مستقرة؛

 ؛ ي متوسط نصيب دخل الفرد من الناتج المحىلي األجماىلي
 
 هنالك زيادة طفيفة ف



 2022ديسمبر  –العدد السابع عشر ______         __           مجلة العلوم االحصائية _____________ 

49 
 

  مليون  6.1سعار الجارية حواىلي ألجماىلي باإلالناتج المحىلي ايبلغ متوسط نصيب الفرد من
ي )حواىلي 

 
( عام  5160دينار عراف ي  5.6، بعدما كان 2017دوالر أمريكي

 
مليون دينار عراف

( عام  4737)حواىلي   . 2016دوالر أمريكي

جمالي بالدينار إلا : القيم التنبؤية لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 6الشكل رقم 
 )مليون دينار العراقي( 2030- 2016قي خالل  الفترة  العرا

، تاري    خ 23، ص، العراقGDPجماىلي إلوزارة التخطيط، الناتج المحىلي ا تقرير  عداد الباحثير  بناء عىلإالمصدر : من 
 Mop.gov.iq>static>uploads>pdf الموقع :  ،01/08/2020طالع: إلا

ي  2019خالل القيم التنبؤية لسنة  ن متوسط نصيب دخل الفرد الناتج يزداد وذلك منإ
والت 

مليون  5.6مقدار   2020مليون دينار وتستمر هذه الزيادة طفيفة جدا إذ بلغت عام  5.5بلغت 
ي مسار  2030دينار رغم جائحة ولغاية عام 

 
تستمر الزيادة فمن المتوقع نمو طفيف ومستقر ف

 مليون دينار.  9.6جماىلي لتبلغ إلمتوسط نصيب دخل الفرد من الناتج المحىلي ا

اتيجية التنمية المستدامة 2.3  :   2030. إسي 
ي إعدادها إلقد تم وضع رؤية 

 
اتيجية متكاملة يشارك ف ي  سب 

القطاع الخاص والمجتمع المدئ 
اء فضال عن ممثلير  عن الوزارات ذات العالقة وتوسيع قاعدة المشاركة و  األكاديميون والخبر

ي صنع الشعبية، وزيادة فاعليتها من خالل 
 
توافر اإلرادة السياسية والمصداقية والشفافية ف

ي إلالقرار ا
حة تم اعتماد المبادئ األساسية  (19) .قتصادي والبيت  اتيجية المقب  ولتحقيق اإلسب 

 التالية: 
 ي اقتصادا متنوعا ذات اقتصاد تنافشي ومتوازن يقوم عىل إلن يكون اأ: الرؤية

 
قتصاد العراف

ي متنوع إلالعدالة و اإلندماج ااإلبتكار والمعرفة ،وعىل 
جتماعي والمشاركة ذات نظام بيت 

ية وموارده لتحقيق أهدافها؛  ويستثمر طاقاته البشر
 ي أن تتسم وبالواقعية،   هداف: ألا

اتيجية مقبولة وناجحة ينبع  كي تكون الخطة اإلسب 
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ي لذا نجد من المناس
 
ي  وبناء اإلنسان العراف

 
ب أن ويجب أن تالئم واقع االقتصاد العراف

أهدافها المستقبلية كنقطة إنطالق نحو مستقبل  2030تكون أهداف التنمية المستدامة 
 أفضل وطموح؛

  :نطالق إىل خطة تنموية تقوم عىل عنرص االستدامة، وهي تحديد  إترتكز نقطة  المحاور
ي النهاية إىل 

 
ي ف

، وعملية المعاجلة  يجب أن نقىص  المحاور الرئيسة الداعية إىل التغيبر
ي العراق بالمستقبل القريب إلالتكامل القائم  بير  المحاور األساسية 

 
نجاز تنمية مستدامة ف

اتي جتماعية إلقتصادية و اإل( محاور تتضمن األبعاد ا10جية عىل )وتشتمل هذه  اإلسب 
 والبيئة . 

 رؤية مستقبلية قتصاديةإلية ا. محور التنم3.3
كونه ينعكس   (20)قتصادية من أهم المحاور األساسية للتنمية المستدامة إليعد محور التنمية ا

ذات  2030بعاد األخرى. إن معظم أهداف التنمية المستدامة ألبنحو مباشر عىل المحاور أو ا
( الطاقة 2( الجوع )الهدف 1(،الفقر)الهدف7قتصادي )الهدف إلبعد اقتصادي.كالنمو ا

( 15(، الحياة كاألرض) الهدف 14( الحياة تحت الماء )الهدف 6( ، الماء )الهدف 8)الهدف 
ي الصحة والتعليم  (. 9(، االبتكار والبنية التحتية )الهدف 12الك )الهدف ستهإلا

 
بل حت  هدف

ك.  –ذات طابع اقتصاي  هداف ضمن الخطط والسياسيات ألتدمج هذه ا اجتماعي مشب 
امج التنفيذية مستقبال. إلاالقتصادية وا  نمائية والبر

 . وسائل التنفيذ4.3
ييف أهداف التنمية المستدامة، وتحسير  أطر ينتظر العراق جهد طويل وحثيث الستكمال تك

 ( 21) التخطيط واليات تعبئة الموارد من أجل التنمية ذلك تتطلب: 
ي البلد وتحديد أين نقف ا

 
ن ومن تم لإلنفاق آلإجراء مراجعة وطنية شاملة األوضاع التنموية ف

 عىل خطوات التحسير  المأمولة؛
ات ا ي السيألاستخدام واسع النطاق لمؤشر

 
 اسات العامة ؛هداف ف

تعزيز ثقافة التسامح والمواطنة ، والتحفبر  عىل العمل المنتج،والتضامن االجتماعي والعمل 
 التطوعي وتطوير المعارف والمهارات اإلنتاجية والحياتية وبخاصة لدى جيل الشباب؛

ودمج مبادئ التنمية المستدامة وأهدافها من خالل  2030العمل عىل تحقيق رؤية العراق 
؛عمل ي

ك أصحاب المصلحة من القطاعير  العام والخاص والمجتمع المدئ   ية تشاركية تشر
ىل جانب قطاع إقتصادية األخرى إلتعزيز النمو المستدام الذي يكون فيه دور أكبر للقطاعات ا

 النفط؛
اتخاذ خطوات عاجلة لردم فجوة السياسات الخاصة برصد التقدم المحرز نحو تحقيق 

طلب تحسير  التعاون بير  الوزارات المعنية بناء القدرات اإلحصائية مر الذي يتألهداف، األا
ات أهداف آالمحلية والوطنية ،وإيجاد  ليات مستدامة وتشاركية لجمع البيانات الخاصة بمؤشر

التنمية المستدامة وتصنيفها محليا ووطنيا وعىل أساس مقارنة النوع االجتماعي و البيئة والفئات 
 السكانية؛

ي مجمل الجهود ايمثل التموي
 
ي ترتبط إلل التنموي تحديا أساسيا ف

نمائية عموما وتلك الت 
 بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
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  2030رؤية العراق : أهداف التنمية المستدامة و  7الشكل  رقم 
،  2030،  ملخص تنفيذي ، العراق   2019ول حول أهداف التنمية المستدامة ألالتقرير التطوعي ا المصدر : 

  .  8وزارة التخطيط ، ص 

ي تتوافق مع الرؤى 
كة ألجندة التنمية المستدامة والكيفية الت  من الشكل اعتمد عىل مقارنة مشب 

اتيجيات الوطنية ،فقد تبير  التقويم المعد وفق 
% من 74أن  (RIA)منهجية والخطط واالسب 

ي الرؤية .   ألهداف الستة عشر األا
 
 وىل تم تغطيتها ف

 . خطة التنمية المستدامة للملكة األردنية:  4
ي غرب آسيا، لذلك فهي تبت  خطة التنمية  األردن هو أحد

 
ة ف البلدان القليلة الموارد الفقبر

. واليوم يواصل األردن بأهداف يمكنها أن توقف التدهور االجتماعي  2030المستدامة  ي
والبيت 

العمل نحو إصالحات شاملة ومتطورة، مع الحرص عىل تعزيز رخاء المواطنير  وتحويل 
 (  22) التحديات إىل فرص. 

ي عام 
 
بلدا تقارير طوعية.  22أنتج  2015ويقدم التقرير الطوعي من البلدان بحسب رغبتهم. ف

ة، من ضمنها األردن. ويتضمن التقرير تفاصيال بلدا تقارير طوعي 40وسيقدم هذا العام أكبر من 
ي يتخذها األردن نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويسع أيضا إىل تعزيز 

عن السبل الت 
اكات بير  أصحاب المصلحة والشأن  السياسات والمؤسسات الحكومية من أجل تيسبر إقامة شر

 (23).المتعددين من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 ليات ووسائل التنفيذآ .1.4
ي تمويل التنمية المطلوبة لتنفيذ خطة عام 

 
 تنسيقا بير   2030الفجوة ف

اكة أكبر تتطلب شر
الحكومات الوطنية والجهات المانحة والمؤسسات متعددة األطراف والقطاع الخاص 

 . ي
 2017و اشتمل تقرير األردن الطوعي للتنمية المستدامة لعام  (24)ومنظمات المجتمع المدئ 

حيث اتخذ األردن العديد من اإلجراءات  2030عىل وسائل التنفيذ ألجندة التنمية المستدامة 
لزيادة حجم التمويل الداخىلي وتعزيزه، واالستخدام األمثل لموارده المتاحة، حيت تم النفقات 

نامج التنموي  التنفيذي )الخطة الوطنية( وب  هذا نضمن أن أجندة التنمية الرأسمالية بالبر
ي الخطط الوطنية. 

 
 المستدامة قد تم توجيه التمويل نحوها من خالل إدماجها ف
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العمل الالئق و نمو : 8الهدف
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الصناعة و االبتكار : 9الهدف
والبنى االساسية 

الحد من عدم : 10الهدف
المساواة

مدن و مجتمعات :11الهدف
محلية مستدامة 

االستهالك و االنتاج :12الهدف
المسؤوالن 

العمل المناخي: 13الهدف

الحياة تحت الماء:14الهدف

الحياة البرية: 15الهدف

السالم و العدل و :16الهدف
المؤسسات القوية 
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اكة بير  القطاعير  العام والخاص معايبر عمل عالية الجودة، وتعزز الشفافية    كما تحققت الشر
جتماعية إلبما يحقق المكاسب ا والمساءلة، وتضمن إدارة المشاري    ع عىل أسس اقتصادية

قتصادية،مما ينعكس إيجابا عىل مستوى معيشة المواطنير  سواء من حيث جودة إلوا
 .الخدمات،المقدمة، أو توفبر فرص العمل أو رفع اإلنتاجية

 ومتابعته 2030. تنفيذ خطة 2.4
 (25)،2030ة  المستدامة المسؤولة عن خطردن اعتبار اللجنة التوجيهية العليا للتنمية ألقررت ا

ي عملت عىل وثيقة ا17بقاء عىل فرق العمل القطاعي و)عددها إلو
ردن أل( واللجنة التنسيقية الت 

نامج التنموي لغايات تنفيذ الخطة العالمية. كما قرر اعتبار وزارة التخطيط  2025 والبر
 المسؤولة عن إدارة هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 

 2030والتنمية المستدامة  2025ردن ألرؤية اأهداف  . 3.4
ي تم تنفيذها من قبل 2018كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 

، عدم ظهور نتائج المواءمة الت 
ات رؤية األردن  ات  2025وزارة التخطيط والتعاون الدوىلي ما ببير  أهداف ومؤشر وأهداف مؤشر

نامج التنموي التنفيذ 2030التنمية المستدامة  ي البر
 
نامج  2019 -2016ي األول ف وهو البر

امها الدوىلي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة. 
 المعتمد لدى الحكومة لتنفيذ الب  

لغايات تحديد األولويات الوطنية  : 2025األولويات الوطنية للتنمية المستدامة لعام  .1.3.4
نمية للتنمية المستدامة فقد تم عقد لقاء تشاوري مع اللجنة الوطنية العليا للت

ي سياق 
 
حة،ف المستدامة حيث تم مناقشة أهداف التنمية المستدامة الدولية المقب 

نامج التنفيذي السنوي للحكومة  أهداف ومبادرات األجندة الوطنية وأهداف البر
ي تشارك فيها ما يزيد عن 2015التشاورية ألجندة التنمية لما بعد عام 

 2500، والت 
را وإناثا ومن مختلف المناطق الجغرافية شخص من مختلف الفئات العمرية ذكو 

تفاق عىل األولويات إل. وعليه تم ا2025وهي مسودة وثيقة رؤية  والحرص  والريف. 
 . (26)التالية: 

 قتصادي المستدام؛إلتحقيق النمو ا 
 محاربة الفقر والبطالة؛ 
  من يتمتع فيه الجميع بالمساواة والعدالة؛آمجتمع 
 توفبر خدمات البنية التحتية؛ 
 إلحماية البيئة وا . ي

 دارة المستدامة لألراض 
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 2025ردن ألساس لرؤية األسيناريو ا قتصادية الكلية ضمنإلهداف األ: ا8الشكل رقم 
امج التنموية الوطنية بير  التخطيط إلعداد الباحثير  بناء عىل :مركز الدراسات اإالمصدر: من  اتيجية ، "البر

سب 
 .  10، ص   2018ذار / مارس آردنية ،إلوالتنفيذ " ، الجامعة ا

ي حال تحقيقها إلهداف األيتضح من الشكل أن ا
 
قتصادية الكلية للخطة الطموحة، ستؤدي ف

ي اإ
 
ات الكلية المستهدفة ستدفع المملكة لتحقيق ألقتصاد اإلىل نقلة نوعية ف ، وأن المؤشر ي

ردئ 
ة عشر سنوات المقبلة ستنعكس بدورها 5.77معدل نمو مقدر  % بالمتوسط خالل الفب 

ي العام 9.17تخفيض معدالت البطالة تبلغ 
 
% أما النمو  47والدين العام  2025% ف

 % . 7.53قتصادي إلا
اتيجيإلولويات األ. ا2.3.4 تضمن حول أرب  ع  : 2030ة الوطنية للتنمية المستدامة لعام سي 

 :  . (27)أولويات أساسية وهي
  تطوير " خارطة طريق " توجيها أهداف التنمية المستدامة لدمج أجندة التنمية  : 1األولوية

اتيجيات القطاعية المختلفة ،أي من خالل استشارات المجتمع  2030 ي االسب 
 
اتها ف ومؤشر

 . ي
 المدئ 

 ي ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة  : 2ة األولوي
 
ي ف

ي ما يتعلق المجتمع المدئ 
 
زيادة وعي ف

2030 . 
  ي و ا : 3األولوية

جهزة الحكومية وموظفتها لتنفيذ أللتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدئ 
امج و ا اتيجيات المتعلقة إلالبر  هداف التنمية المستدامة وتقييمها. بأسب 

  ي لتطوير نظام  : 4األولوية
اف عىل متابعة مقاصد أهداف  (28) ورصد وطت  مخصص إلشر

ات أهداف التنمية المستدامة  ي عددها هو  2030التنمية المستدامة عىل أساس مؤشر
الت 

ي الجدول التاىلي :  237
 
 عىل ثالثة مستويات كما هو ف

  

5.12 5.37 5.72 6.92 6.61 7.12 7.51 7.53
11.49 11.2 11.12 10.87 10.66 10.34 9.38 9.17

72 70 67 64 60 50 52 47

)%(النمو االقتصادي  )%(البطالة  )%( الدين العام 
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ات أهداف ال6الجدول رقم    حسب مقاربة 2030تنمية المستدامة : توزي    ع مؤشر
ي 
 
 ردنألاالمستوي ف

 
 الهدف 

ي المستويات 
 
ات ف   المؤشر

ي  المستوى ولألالمستوى ا المجموع 
 
 الثالث المستوى الثان

1 3 8 3 14 

2 8 5 0 13 

3 25 1 1 27 

4 2 6 2 10 

5 1 12 0 13 

6 6 5 0 11 

7 4 1 1 6 

8 8 5 4 17 

9 9 2 1 12 

10 2 7 1 10 

11 3 8 4 15 

12 2 2 8 12 

13 1 2 5 8 

14 2 4 4 10 

15 7 4 1 12 

16 6 11 5 22 

17 15 4 6 25 

 237 46 87 104 المجموع
بالغ عن إلدليل المتابعة وا قليمية حول: إلحصاءات العامة، الورشة اإلدائرة ا ،وحدة التنمية المستدامة المصدر: 

ات التنمية المستدامة  ي السكان ىل برنامج عمل المؤتمر الدوىلي لً إالمستندة 2030مؤشر
 
ي إلوالتنمية ف ، قليم العرئر

ي للبحوث والتدريب ا ،2019يونبر /حزيران  27 – 26يومي  ، 12 -11ردن، ص ألحصائية  عمان اإلالمعهد العرئر
  www.aitrs.org،الموقع : 2020/ 03/ 16طالع: إلتاري    ح ا

ي 
 
ات ف هدف أساسي من هذا الجدول هو تعريف المستخدمير  لموقع لدائرة بمفهوم مؤشر

هداف والغايات وبالبيانات المتوفرة عىل القاعدة أل، با2030تنمية المستدامة المستويات ال
ي المستويات الخاصة باألردن. 

 
ات ف  العالمية للمؤشر

 : 2030. البحرين والخطة التنمية المستدامة 5
ي عام 

 
" من خالل ثالثة مبادئ 2030قتصادية الوطنية إل"الرؤية ا ، تم وضع2008منذ إطالقها ف

ي الرؤية ا ،ستدامة والعدالة والتنافسيةإلاهي رئيسية و 
قتصادية مع تطلعات المواطنير  إلتتماسر

ي محاورها أهداف التنمية المستدامة، 
 
ي تتناول ف

اتيجية للرؤية. الت  نحو تحقيق الركائز اإلسب 
حيث تمثل هذه األهداف من األولويات األساسية للحكومة والمرتبطة بتنفيذ برنامج عمل 

 من هذا برنامج مرحلتير  وهما: حيث يتض. الحكومة

 (: 2018 -2015برنامج عمل الحكومي ) 2030. نتائج ربط أهداف التنمية المستدامة 1.5
ي اتخذتها المملكة البحرين  لتحقيق هذا المسع، ربط 

إن من ضمن الخطوات الجادة الت 
نامج عمل الحكومة الحاىلي ) قسمير   ( تنقسم إىل2018-2015أهداف التنمية المستدامة ببر

 (29)هما : 
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 :منهجية الربط 
( نامج عمل الحكومة الحاىلي ( وذلك لمعرفة 2018-2015ربط أهداف التنمية المستدامة ببر

ي تعد من أولويات الحكومة حاليا، مؤكدا أن غايات أهداف التنمية 
وتنفيذ الغايات الت 

ي :  2030المستدامة 
 
ي برنامج عمل الحكومة.كما هو ف

 
 (30)مدرجة بالفعل للتنفيذ ف

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ( 2018-2015: أهداف التنمية المستدامة وربطها برنامج عمل الحكومة )8الشكل رقم 
، الموقع: 31/03/2020طالع: إل، تاري    خ ا2019جوان  27التنمية المستدامة، تاري    خ  المصدر: 

www.bahrain.bh>wps>portal>quicklinks_ar 

 نتائج الربط 
ي برنامج عمل الحكومة مدرج 2030% من غايات أهداف التنمية المستدامة  78

 
ة للتنفيذ ف

ورة تحقيق هذه الغايات وا ي بالرص 
، ولكن ذلك ال يعت  األالحاىلي ت القياس هداف حيث أن مؤشر
 . هي الفاصل عىل تحقيقها 

  2030أهداف التنمية املستدامة 

  24
1 
مؤش

 ر 

16
9 
 غاية 

17 
هد

  ف

هد
 ف 

6 
حماور 
 

6 
أولو

 ايت 

12 
سي

 اسة 

69 
مباد

 رة 

38
1 

جراإ
 ء

( 2018 -2015برانمج عمل احلكومة )  
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 2018-2015 وبرنامج الحكومة 2030: نتائج ربط أهداف التنمية المستدامة 9الشكل رقم 

 ، 31/03/2020طالع: إل، تاري    ح ا2019جوان  27ر: التنمية المستدامة،تاري    خ المصد
 www.bahrain.bh>wps>portal>quicklinks_arالموقع: 

 

  2030( مع أهداف التنمية المستدامة 2022-2019. برنامج عمل الحكومة )2.5
بما يتوافق مع  عىل مكتسبات الحكومة وشعبها (2022-2019يركز برنامج عمل الحكومة )
ي ظل برنامج 2030رؤية البحرين االقتصادية 

 
، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ف

التوازن الماىلي الذي أطقته المملكة بهدف خلق توازن بير  المرصوفات الحكومية واإليرادات 
 قتصادي واالستقرار الماىلي والتنمية المستدامة. إلالنمو االعامة لتحقيق 

 (2022 -2019ت برنامج الحكومة ). أولويا1.2.5
ي برنامج عمل   3من خالل  تطمح الحكومة إىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 
أولويات ف

  (31) : 2022- 2018الحكومة 
 تعزيز الثوابت األساسية للدولة والمجتمع ؛ 
 قتصادية؛إلالمالية و التنمية استدامة إلا 
  .تأمير  البيئة الداعمة للتنمية المستدامة 

 من خالل برنامج عمل الحكومية 2030. األهداف التنمية المستدامة 2.2.5
 هداف التالية من خالل برنامج عمل الحكومية وهي : ألتتطلع المملكة البحرين إىل تحقيق ا

 ي المواطن من خالل دعم وتحسير  اإلا
 
ي قطاعات التعليم ستثمار ف

 
لخدمات الحكومية ف

ه؛  والصحة وغبر
 نشاء مجتمع أمن ومستقر؛إ 
 قتصادي ؛إلتعزيز التنمية المستدامة لتحقيق التوازن الماىلي والحفاظ عىل النمو ا 
 دعم القطاع الخاص كمحرك رئيشي للتنمية وخلق الفرص للمواطنير  والمستثمرين؛ 
 ا لألجيال القادمة؛مثل للموارد ،وضمان استدامتهألستخدام اإلا 

1% 2%

19%

78%

 

جراء يف برانمج عمل إغاية يوجد فيها 
 احلكومة 

 

 ال تنطبق   جراء يف برانمج عمل احلكومة إغاية ليس هلا 

  حمققة 
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 ي إلجتماعية واإلالحفاظ عىل التنمية ا
يعات والمبادرات الت  قتصادية من خالل التشر

؛  تدعم استقرار األشة وتحقيق المساواة بير  الجنسير 
 ي تمويل مشاري    ع التنمية والبنية التحتية بما يخدم المواطنير  والنمو إلا

 
ستقرار ف

 قتصادي؛إلا
 يك لعملية التنمية؛إمشغل عادة تحديد دور الحكومة من الإ  ىل منظم شر
 امج والمبادرات إبداع والتمبر  وإلدعم ا ي جميع البر

 
براز دور المرأة والشباب الرياضة ف

 الحكومية. 

 الخاتمة 
أظه  رت البل دان العربي ة الت ي نش رت معلوم ات ع ن جه ود التنفي ذ المبك رة لخط ة التنمي  ة 

اتيجيات التنمي  ة وأط  ر إلم  ن ادرجة عالي  ة  2030المس  تدامة  ام و الطم  وح بالموائم  ة بي  ن إس  ب  لب  
هن اك  .السياس  ات وبي  ن أجن دة التنمي ة المس تدامة وأه داف التنمي ة المس تدامة المنبثق ة عنه ا

 ن. آلختالف بي ن النه ج ال ذي تطبق ه كل دول ة حت ى اإلبع ض أوج ه التش ابه وكذل ك ا

 النتائج
 (  32)ىل النتائج الرئيسية وهي : إمن خالل الموضوع توصلنا 

  ي الطريق نحو تحقيق
ي عام  هداف التنمية المستدامة: أخمسة بلدان قطعت ثلت 

 
ف

 65، برزت خمس دول كقيادات إقليمية حيث بلغ إجماىلي درجاتها عىل المؤشر 2019
لمتحدة و المغرب و تونس و عىل، و هذه الدول هي الجزائر و اإلمارات العربية اأو أدرجة 

األردن مرتبتير  تنازليا. إجماال، ال تحرز المنطقة العربية درجة عالية فيما يتعلق بتحقيق 
. ال يتبف  سوى عقد واحد 100درجة من أصل  58أهداف التنمية المستدامة، بمتوسط 

ي جميع 2030فقط لتحقيق خطة 
 
، و تحتاج المنطقة إىل تشي    ع جهودها المبذولة ف

 جاالت التنمية المستدامة؛م
 ة و المتأثرة بالحروب الخطر ا ي التخلف عن الركب: ألتواجد البلدان الفقير

 
بشكل  كير ف

ي نسبة  22لعام، حصلت الدول العربية ا
 
هداف أ% من جميع 51عىل درجة حمراء ف

ي المنطقة و بلدان آخران أل. سجلت البلدان الستة ا17لالتنمية المستدامة ا
 
قل نموا ف

ي يعاني
 
هداف أهداف من أ 10كبر من أان من الحروب : سوريا و العراق  درجات حمراء ف

ي لوحة متابعة أهداف التنمية المستدامة مما يشبر إىل 
 
نها بعيدة كل أالتنمية المستدامة ف

هداف. ستحتاج هذه البلدان إىل جهود هائلة عىل الصعيد ألالبعد عن تحقيق هذه ا
كاء اإلقليمير    حد خلف الركب؛أ و الدوليير  لضمان عدم ترك  المحىلي و من الشر

  :ي مجالير  مهمير  يتعلقان باالستدامة البيئية، و المياه، و تغبر المناخ
 
ي ف هناك زخم  إيجائر

تسبر العديد من الدول العربية عىل الطريق الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة 
دارة مستدامة( و إدارتها إو  )ضمان توافر المياه و خدمات الرصف الصحي للجميع 6رقم 

)اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغبر المناخ و أثاره(، بينما هناك زيادات  13الهدف رقم 
ي ا
 
، يعتبر ألداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة من منظور اإلمعتدلة ف ي

من البيت 
ي أنظمة مستدامة للمياه و التعامل مع تغبر المناخ أتحقيق  

األهمية. إجماال لم  مرين بالع 
ي  17لهداف التنمية المستدامة اأربعة من  أن سوى  أليتحقق حت  ا

 
ي ثالثة بلدان ف

 
ف

ي أن ألالمنطقة )العراق و ا
بلدا لم يحقق أي هدف من أهداف  19ردن و لبنان(. و هذا يعت 

 التنمية المستدامة بعد؛
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 ي البيانات الالزمة لقياس أداء ا
 
ة ف ي المنطقة، ال تزال هناك ثغرات كببر

 
لتنمية المستدامة ف

ي الهدف رقم 
 
وة و الدخل: توجد أبرز فجوات البيانات حاليا ف من  1و السيما توزي    ع البر

ي كل مكان( و الهدف رقم 
 
أهداف التنمية المستدامة )القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله ف

ي كال المج 10
الير  تكون الثغرات )الحد من انعدام المساواة داخل البلدان و فيما بينها(. فف 

وة. لم يتم التوصل إىل مجموعات  ناتجة عن نقص البيانات المتعلقة بالدخل و توزي    ع البر
ي عملية إعداد مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة إبيانات 

 
قليمية متاحة للجمهور ف

 . 2019العربية لعام 

 قائمة المراجع

يد الرسول ،1 ، الندوة :قراءة تاريخية ومفهوم وأبعاد التنمية المستدامة"ول أل"المحور ا. أحمد أبو البر 

دارة، إل، جامعة القصيم،كلية االقتصاد وا26/12/2012وىل للتنمية المستدامة يوم األربعاء ألا
 .  14، ص 2012المملكة العربية السعودية، 

2 . ، ي حول " إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها "بوخروبة الغاىلي
اء ، ملتف   الوطت  : المحاسبة الخرص 

ي ظل التنمية المستدامة ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر، كلية 
ي ف 
والتدقيق البيت 

، يومي   .  3، ص 2017، 2017نوفمبر  29 – 28العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيبر
ي تحقيق التنمية المستدامة بالدول سايح بوزيد، . 3

 
، حالة الجزائر" –العربية "دور الحكم الراشد ف

ي بكر بلقايد  تلمسان الجزائر، كلية العلوم  ي العلوم االقتصادية ،جامعة أئر
أطروحة دكتوراه ف 

 ،  . 67 ،  ص2013االقتصادية والتجارية وعلوم التسيبر
4 . ، ي المؤسسة إلهام شيىلي

 
ي تحقيق التنمية المستدامة ف

 
اتيجية الجودة الشاملة ف "دور إسي 

ي المؤسسة ا –قتصادية إلا
 
ي علوم قتصادية بسكيكيدة "إلدراسة ميدانية ف

، رسالة ماجستبر ف 
، جامعة فرحات عباس، سطيف  التسيبر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيبر

 .  69، ص 2014، 1،2013/2014
ات اإلحصائنعيم سلمان بارود ،  . 5 ، الجامعة ية ̎̎ متطلبات التنمية المستدامة والمتكاملة من المؤشر

 .  2،  ص 2005سالمية  عزة، إلا
ي حصة التنمية المستدامة لعام منظمة الصحة العالمية ،. 6

 
،الدورة الثامنة " 2030"الصحة ف

، 2015ول / ديسمبر ألكانون ا10مؤتمر جدول أعمال المؤقت  7-2والثالثون بعد المائة ،البند 
  .  1  ص

، )عىل الخط( " 2030" خطة التنمية المستدامة قرار اتخذته الجمعية العامة، الجلسة الرابعة، . 7
.تم Urba-monastir.tn>images>pdf>2030-agenda، الموقع: 2015يلول/سبتمبر آ 25

 . 2015، 15/03/2020طالع بتاري    خ إلا
ي إلاللجنة ا . 8  2030تنمية المستدامة لعام "تنفيذ خطة السكوا ، إلسيا اآقتصادية واالجتماعية لغرئر

ي الدول العربية "
 
ون الدوحة ،قطر، ف  ،ول /ديسمبر ألكانون ا  15 -13يومي  ،الدورة التاسعة والعشر

 .  27، ص 2016
United nation system staff .college .9( ،2020 .)للتنمية  2030عمال أل" جدول ا

 . 28/01/2020طالع بتاري    خ إلتم ا www.unssc.org، الموقع: 1ص  . المستدامة "
 . 2 - 1نفس مرجع أعاله ، ص  . 10
 ،ن"آلما لذي حققته فرنسا حت  ا 2030"خطة التنمية المستدامة لعام أوروبا لشؤون الخارجية ، . 11

  30/01/2020طالع بتاري    خ إلتم ا diplomatie.gouv.fr ، موقع : 30/05/2017)عىل الخط(،
ي جتماعإلقتصادية واإلاللجنة ا . 12  2030"تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام سكوا، إلسيا اآية لغرئر

ي الدول العربية "
 
ون الدوحة،ف  ،ول /ديسمبر ألكانون ا  15 -13يومي  قطر  ، الدورة التاسعة والعشر

 .  27ص  ،2016
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، )عىل خطة لتنمية الشاملة للسعودية" 2030"رؤية الرياض، المملكة العربية السعودية، . 13
 . 10/01/2020طالع بتاري    خ إلتم ا. www.aljazeera.net،  موقع: 2016ريل أف 25الخط(،

 نفس مرجع أعاله .  . 14
ي مرص لدعم التنمية إل" تقرير النظام ا( . 2018محمد ماجد خشبة ،) . 15

 
ي للبيانات ف يكولوجر

 .  29، ص  2018، جمهورية العربية مرصية ، ديسمبر المستدامة "
 .  31، ص  2018محمد ماجد خشبة ،مرجع سابق ذكره ، . 16
ي المنطقة العربية "ماري لومي ،  . 17

 
، أكاديمية  " تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التجارب المبكرة ف

 . 7، ص 2018مارات العربية المتحدة  إلمارات الدبلوماسية ، اإلا
" 2019 حول أهداف التنمية المستدامة ولأل"التقرير التطوعي ا،  2030وزارة التخطيط العراق  . 18

 .  10 - 9، ص   ص   2019،  ملخص تنفيذي ، 
اتيجية للتنمية المستدامة لعام كريم سالم حسير  ،   . 19 ي العراق "  2030" نحو رؤية اسي 

 
، مركز ف

 .  23، ص 2018البيان للدراسات والتخطيط ،العراق ،
، مرجع سبق ذكره،   . 20  . 24، ص 2018كريم سالم حسير 
"التقرير التطوعي األول حول أهداف التنمية المستدامة ، 2030وزارة التخطيط العراق . 21

  ،68، ص 2019،"2019
)عىل الخط(، رؤية متكاملة نحو تنمية المستدامة " 2030" خطة رؤية حسام عيد،   . 22

  25/02/2020طالع بتاري    خ إل. تم اwww.roayahews.com. الموقع : 29/07/2018
ي ا 2030"تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام انصار،الر  . 23

 
،)عىل ن ؟"آلردن :أين تحت ألف

. تم wanainstitute.org>blog>implementing، الموقع :  2017 / 08 / 20الخط(، 

  28/02/2020طالع بتاري    خ إلا
 .  2018حسام عيد، مرجع سبق ذكره،  . 24
 نفس مرجع أعاله .  . 25
ي المملكة ا"التنمية ضاونة ، خمحمد ال . 26

 
ي للتنمية  ردنية الهاشمية"ألالمستدامة ف

التقييم الوطت 
ي حول التنمية المستدامة   االسكوا ،   .  11،  ص 2015المستدامة وثيقة خلفية ،التقرير العرئر

قليمية حول دليل المتابعة إل، الورشة ا"وحدة التنمية المستدامة "دائرة اإلحصاءات العامة ، . 27
ات اإلوا ىل برنامج عمل المؤتمر الدوىلي للسكان إالمستندة  2030لتنمية المستدامة بالغ عن مؤشر

ي ا
ي ، يومي إلوالتنمية ف  ي للبحوث  2019يونبر /حزيران  27 – 26قليم العرئر ،المعهد العرئر
طالع إل.تم اwww.aitrs.org،  الموقع :  12، ص  2019ردن،  ألحصائية  عمان ، اإلوالتدريب ا

  16/03/2020بتاري    خ 
ي ا 2030كز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية"أجندة مر  . 28

 
ردن " ألالفرص والتحديات ف

طالع بتاري    خ إل. تم ا2030monitor.annd.org>report>arabicالموقع :  5ص
منة أل(. " البحرين تؤكد أهمية مراجعة التحديات ا2018بهاء الدين عياد ،). 29 15/03/2020

 ، الموقع: 14/03/2018")عىل الخط(، لتحقيق التنمية المستدامة 
www.elwatannews.com . 17/03/2020طالع بتاري    خ إلتم ا . 

، الموقع :  2019جوان  27التنمية المستدامة البحرين ، )عىل الخط(  . 30
www.bahrain.bh>wps>portal>quicklinks_ar 30/03/2020ع بتاري    خ طال إل. تم ا  . 

، المملكة البحرين الموقع: . 31  الحكومي
 برنامج عمل الحكومية وملتف 

www.bahrain.bh>govplan_ar30/03/2020طالع بتاري    خ إل.تم ا . 
مارات إلالمنطقة العربية  أكاديمية ا  2019تقرير مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة  . 32

 . xi، صفحة  2019الدبلوماسية نوفمبر 
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