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 ل األولــالفص

 الوزاري العربي  املؤمتــر الــم أعمــتنظي
 

 المؤتمر انعقاد وتاريخمكان  – ألف

 28 – 27يددومي ، خدد ل بالجمهوريددة التونسددية جمددرت واليددةفددي عقددد المدد تمر أعمالدد   -1
 .2017الثاني تشرين / نوفمبر 

 المؤتمر أهداف – باء

مواصددددجة لجهددددود مججددددو واراء الشدددد ون االجتماعيددددة العددددرب إلعددددداد وتنفيددددذ األولويددددات  -2
، التددي بدددمها منددذ 2030االجتماعيددة التنمويددة العربيددة ضددمن خطددة التنميددة المسددتدامة 

مدن خد ل عقدد العديدد مدن الفعاليدات والمد تمرات المتخصصدة، التدي جدداء  2012عدام 
وم تمر شرم الشيخ، وم تمر الماسة، جاء قرار مججدو واراء في مقدمتها م تمر عمان 

، بتنظددديم المددد تمر 15/12/2016( بتددداريخ 817الشددد ون االجتماعيدددة العدددرب رقدددم  
بهدددددف الخدددددروت بتصدددددور وتوصددددديات عمجيدددددة واضدددددحة، تددددددعم جهدددددود حكومدددددات الددددددول 

يددة األعضدداء بالتنسدديق مددت المجتمددت المدددني والقطدداا الخدداص، إلدمددات األبعدداد االجتماع
، ضدددمن الخطدددط والسياسدددات االجتماعيدددة لجددددول األعضددداء، وذلددد  وفقدددا  2030لخطدددة 

لألولويدددات العربيدددة، وبمدددا يتماشدددى واألوضددداا الصددددعبة التدددي تمدددر بهدددا عددددد مددددن دول 
 .المنطقة
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 المشاركون – جيم

 :الوزاري العربي المؤتمرفي أعمال  شارك -3

، وعدددد مددن الجمعيددات عربيددةمعددالي واراء التنميددة والشدد ون االجتماعيددة فددي الدددول ال -
إلددى المعهددد العربددي لجتخطدديط،  ، باإلضددافةالصددجةومنظمددات المجتمددت المدددني ذات 

المكتدددب التنفيدددذي لمججدددو واراء الشددد ون االجتماعيدددة بددددول مججدددو التعددداون لددددول و 
خبدددراء ، فضددد   عدددن UNFPAالخجددديل العربيدددة، وصدددندوق األمدددم المتحددددة لجسدددكان 

عددداد االجتماعيدددة فدددي خطدددة التنميدددة المسدددتدامة مجدددال ادمدددات األبمتخصصدددون فدددي 
2030. 

 
 قائمة المشاركين( (1))مرفق رقم 

 

 المؤتمـرعمل  برنامجإقرار  – دال

 .المرفق وفقا  لجبرنامل الامني الم تمرأعمال م تم تنظي -4
 (الزمنيالبرنامج  (2))مرفق رقم 
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 المؤتمرأعمال افتتاح  – هاء

 – المستشــار طــارق نبيــل النابلســي بكجمددةعمالهددا أ لجمدد تمربدددأت الججسددة االفتتاحيددة  -5
مــدير إدارة التنميــة والسياســات االجتماعيــة )مســؤول األمانــة الفنيــة لمجلــس وزراء 

بمعددالي الددواراء والسددادة ر سدداء ، التددي رحددب مددن خ لهددا الشــؤون االجتماعيــة العــرب
 .الوفد والمشاركين في أعمال الم تمر

ُيعددددد مددددن أهددددم مبددددادرات مججددددو واراء الشدددد ون المدددد تمر هددددذا أشددددار سدددديادت  إلددددى أن  -6
االجتماعية العرب، وأن  يأتي استكماالت لمسيرة المججو لتعايا جهدود الددول العربيدة 

، وذكددر سدديادت  أن هنددا  اهتمددام كبيددر مددن 2030لتحقيددق خطددة التنميددة المسددتدامة 
مدن  2030الجمهورية التونسية لتحقيق األبعداد االجتماعيدة لخطدة التنميدة المسدتدامة 

خدد ل السددعي إلدماجهددا فددي السياسددات االجتماعيددة فددي الدددول  العربيددة، موضددحا  أن 
هددذا األبعدداد هددي التددي تمددو المددواطن العربددي فددي حياتدد  اليوميددة، وهددي التددي تحدداكي 

 جميت أطياف المجتمت.

اإلرهدداب أشددار سدديادت  إلددى الظددروف االسددتثنامية التددي يعقددد فيهددا المدد تمر، وذكددر أن  -7
شهدت  جمهورية مصر العربية  غاشمة ال تاال تطال األبرياء، مشيرا  إلى ماوعمجيات  ال

عجددى حددداإ إرهددابي  اشددم اسدتهدف بيددت مددن بيددوت اي وقدت   لجمصددجيين، م كدددا  مدن ا
أن هذا التحول النوعي في العمجيات اإلرهابية، يايد األمة العربية عاما  وقدوة وصد ب  

ورا، موجهدددا  خدددالص التعدددااي إلدددى جمهوريدددة لجقضددداء عجدددى اإلرهددداب واجتثاثددد  مدددن جدددا 
مصدددر العربيدددة رميسدددا  وحكومتدددا  وشدددعبا ، فدددي وفددداة األبريددداء مدددن المصدددجيين فدددي حدددادإ 

، م كددا  عجدى تقدديم مدا فدي إمكدان مججدو واراء الشد ون بشمال سديناءمسجد الروضة 
 .االجتماعية العرب من دعم لججهود الرامية لجقضاء عجى اإلرهاب

ي الواراء والسادة ر ساء الوفود والمشاركين الوقوف دقيقة حداد عجدى دعا سيادت  معال -8
 .في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية أرواح الشهداء في حادإ مسجد الروضة

األمــين العــام المســاعد رئــيس مركــز  –الســفير عبــد اللطيــف بــن عبيــد معــالي نقــل  -9
ي السدديد أحمددد أبددو معددالتحيددات مددن خدد ل كجمتدد  ، جامعــة الــدول العربيــة فــي تــونس

ر سدداء و الددواراء معددالي أصددحاب الإلددى األمددين العددام لجامعددة الدددول العربيددة،  –الغدديط 
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الوااري، موجها  الشدكر  التوفيق والنجاح ألعمال الم تمرب  وتمنيات، الوفود والمشاركين
رمديو حكومدة الجمهوريدة  –باسم جامعة الدول العربية إلى دولة السيد يوسدف الشداهد 

ية عجى تفضج  بعقد أعمال هذا الم تمر تحت سامي إشراف ، مشيرا  إلى أن هذا التونس
االجتمداعي التنمدوي  دعم العملحرص الجمهورية التونسية عجى تأكيد لالراعية جاءت 
واير الش ون  –الشكر إلى معالي األستاذ محمد الطرابجسي ، موجها  .العربي المشتر 

عجدددى مبادرتددد  لعقدددد أعمدددال هدددذا المددد تمر عجدددى  االجتماعيدددة فدددي الجمهوريدددة التونسدددية،
بدأن هدذا الفاعجيدة  معاليد المستوى الوااري، موضحا  أن هذا المبادرة جاءت إيمانا  مدن 

البد وأن توج  إلى متخذي القرار والمعنيدين فدي الددول العربيدة بمدا يعداا جهدود الددول 
لجهدددد المبدددذول ، ليشدددعر المدددواطن العربدددي باالهتمدددام وا2030حقيدددق خطدددة العربيدددة لت

معددالي األسددتاذة هنددد  التهنمددة إلددىكمددا وجدد  ضددمان عيشدد  فددي أمددن وومددام مجتمعيددين، ل
وايددرة الشدد ون االجتماعيددة فددي دولددة الكويددت، عجددى تر سددها  –صددبيب بددرا  الصددبيب 

فدددي م كددددا  الثقدددة ( لمججدددو واراء الشددد ون االجتماعيدددة العدددرب، 37ألعمدددال الددددورة  
 ة الدقيقة.قيادتها لجمججو في هذا المرحج

مثدددل أولويدددة متقدمدددة فدددي ي 2030أن تنفيدددذ خطدددة التنميدددة المسدددتدامة   معاليددد أوضدددب -10
خطدة فدي سدبتمبر / الإطد ق وأند  قدد بددء التحضدير لهدا قبدل العمل العربي المشتر ، 

مججو واراء الشد ون االجتماعيدة العدرب ل، مشيرا  إلى المبادرات الهامة 2015أيجول 
وذكدر  ،2012لجموقف العربي مدن تجد  الخطدة فدي عدام  من التحضير واإلعداد بدءا  

معاليددد  أن مججدددو واراء الشددد ون االجتماعيدددة العدددرب قدددام بمبدددادرة هامدددة بتنظددديم أول 
مدددد تمر وااري إقجيمددددي فددددي العددددالم لوضددددت التوجهددددات الرميسددددية لتنفيددددذ خطددددة التنميددددة 

عجى  من حرص المججوانط قا  ، موضحا  أن هذا المبادرة جاءت 2030المستدامة 
مس وليت  الهامة لتعايا الجهدود الراميدة إلدى تحقيدق التنميدة االجتماعيدة المسدتدامة فدي 

 . الدول العربية

الددددول العربيدددة لتحقيدددق تنميدددة شدددعوبها، ر دددم إلدددى الطمدددوح الكبيدددر لددددى معاليددد   أشدددار -11
الممارسددددات الغاشددددمة لجتنظيمددددات اإلرهابيددددة، ور ددددم اسددددتمرار الممارسددددات اإلسددددراميجية 

شددهدها تة الظالمددة عجددى الشددعب الفجسددطيني، ور ددم الصددراعات المسددجحة التددي العدوانيدد
 عدد من الدول العربية.
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لجمهوريدددة مصدددر التعدددااي يدددف عبيدددد، خدددالص معدددالي السدددفير عبدددد الجطوجددد  بددددورا و  -12
العربية عجى أرواح شهدامها وضحاياها األبرار الذين سقطوا في الحدإ اإلرهابي الذي 

 د الروضة.جمسوقت عجى أرض شمال سيناء ب

إال بمواصجة الجهود إلدمات الفمدات  ،2030معالي  أن  لن تأتي تحقيق خطة أوضب  -13
الضعيفة في المجتمدت واألولدى بالرعايدة وفدي مقددمتهم األشدخاص ذوي اإلعاقدة وكبدار 

العمددل عجددى  لدد  مددن ذمشيرا  إلى ما يتطجب  السن، واالستفادة من خبراتهم وقدراتهم، 
بما يمكن من وضت خطط االسدتهداف القابجدة  ،المبنية عجى الواقت بناء قواعد البيانات

إنشداء قواعدد مت األخذ في االعتبار الصعوبات التدي تواجد  لجتنفيذ عجى أرض الواقت، 
البيانددات وخاصددة فددي المندداطق التددي تشددهد صددراعات مسددجحة وموجددات ندداوح ولجددوء 

 كبيرة.

ين أعدددوا أوراق العمددل، والمعهددد الشددكر إلددى الخبددراء العددرب الددذوجدد  فددي نهايددة كجمتدد   -14
الموضددوعية الهامددة لدعددداد العجمددي لهددذا المدد تمر،  مسدداهمتهمالعربددي لجتخطدديط عجددى 

عجددى  كمددا وجدد  الشددكر إلددى األمانددة الفنيددة لمججددو واراء الشدد ون االجتماعيددة العددرب
 . جهودها لتنظيم أعمال الم تمر

وايرة الش ون االجتماعية  – معالي الوايرة هند صبيب برا  الصبيب في كجمتها وجهت -15
رميو الددورة السدابعة والث ثدين لمججدو واراء الشد ون االجتماعيدة  –في دولة الكويت 

وشدددعبا  عجدددى كدددرم  ةالشدددكر إلدددى الجمهوريدددة التونسدددية رميسدددا  وحكومددد وجهدددترب، العددد
لدددددى دولدددددة السددددديد يوسدددددف الشددددداهد و الضددددديافة وحسدددددن االسدددددتقبال،  رمددددديو حكومدددددة  –ا 

أن هدذا  ة، موضدحسدامي إشدراف ة، عجى عقد أعمال الم تمر تحدت الجمهورية التونسي
مددددن اهتمددددام الجمهوريددددة التونسددددية بدددددعم العمددددل االجتمدددداعي انط قددددا  الرعايددددة جدددداءت 

 –التنموي العربي المشتر ، كمدا وجهدت الشدكر إلدى معدالي األسدتاذ محمدد الطرابجسدي 
تد  لعقدد أعمدال المد تمر واير الش ون االجتماعية في الجمهورية التونسدية، عجدى مبادر 

الشدددكر أيضدددا  إلدددى القطددداا االجتمددداعي بجامعدددة  كمدددا وجهدددتعجدددى المسدددتوى الدددوااري، 
الددددددول العربيدددددة، واألماندددددة الفنيدددددة لمججدددددو واراء الشددددد ون االجتماعيدددددة العدددددرب عجدددددى 

 الم تمر. لتنظيمجهودهما 
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ة معاليهدا أن موضددوا المد تمر هدو مددن المواضديت األساسدية التددي ُتشدكل حيددا أوضدحت -16
مدن أهدداف  ،2030إلى ما تضمنت  خطة التنمية المستدامة  مشيرةالمواطن العربي، 

و ايددات تتعجددق بمختجددف المجدداالت الحياتيددة اليوميددة لجمددواطن العربددي، وفددي مقددددمتها 
أوضددداعهم المعيشدددية التدددي تبجدددورت فدددي الهددددف األول المتعجدددق بدددالفقر والقضددداء عجدددى 

ت الصدددددجة بالصدددددحة والتعجددددديم والخددددددمات الجدددددوا، مشددددديرة إلدددددى األهدددددداف والغايدددددات ذا
 االجتماعية وربطها باألوضاا االقتصادية ومواءمتها مت األبعاد البيمية لجخطة.

من خ ل إدمات البد وأن تأتي أشارت معاليها إلى المرحجة التنفيذية لهذا الخطة التي  -17
وخاصددددددة أبعادهددددددا االجتماعيددددددة فددددددي السياسددددددات العامددددددة والسياسددددددات  2030خطددددددة 
عنددى بهددا فددي األسدداو واارات الشدد ون االجتماعيددة بالتنسدديق تُ ، التددي لجدددول اعيددةاالجتم

مت كافة الواارات والجهات المعنية في الدول األعضاء، بالشراكة مت األطراف الدولية 
  ير الحكومية.

، أن دولددة الكويددت تددولى اهتمامددا  كبيددرا  بتحقيددق التنميددة الشددامجة ذكددرت معددالي الددوايرة -18
لمستوى الوطني بل عجى المستوى العربي، وذل  بنداء  عجدى توجيهدات ليو فقط عجى ا

 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح.صاحب السمو أمير الب د 

 ،الكويت شكجت لجنة داممة لتنفيذ أهداف التنمية المسدتدامةدولة أن معاليها  أوضحت -19
، واارة الخارجيددةو  لدحصدداءتضددم األمانددة العامددة لجتخطدديط والتنميددة واإلدارة المركايددة 

القطاا الخاص والمجتمدت المددني ومدراقبين مدن البند  الددولي والبرندامل باإلضافة إلى 
إلددى أندد  مددن المنتظددر أن تصدددر ، مشدديرة وديددوان المحاسددبة ،اإلنمددامي لألمددم المتحدددة

الججنددددة التقريددددر الطددددوعي األول لدولددددة الكويددددت حددددول تنفيددددذ خطددددة التنميددددة المسددددتدامة 
 دولدة الكويددتمشدددة عجددى حدرص  ،رفعد  إلدى األمددم المتحددة تمسدوف يدد أند و ، 2030

عجدددى تقدددديم الددددعم الددددامم لجصدددندوق الكدددويتي لجتنميدددة االقتصدددادية العربيدددة ليقدددوم بددددورا 
 .المساند لمصالب الدولة في جميت أنحاء العالم

ألوضددداا الصدددعبة والتحدددديات التدددي ل معاليهدددا إلدددى االنعكاسدددات السدددجبية كمدددا أشدددارت -20
ة، م كدة عجى أن  سيتم التنسيق مت معالي الدواير عجى التنمينطقة العربية تشهدها الم

وايدددر التضدددامن االجتمددداعي  –محمدددد الطرابجسدددي، ومعدددالي الدددوايرة  دددادة فتحدددي والدددي 
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إيجابددا  ورمدديو المكتددب التنفيددذي لجمججددو، عجددى تنفيددذ توصدديات المدد تمر بمددا يددنعكو 
 عجى المواطن العربي.

المد تمر أهميدة الموضدوعات المطروحدة عجدى إلدى معاليهدا  ، أشدارتكجمتهداوفي نهايدة  -21
دمدددات إلوضدددت تصدددور بمدددا يمكدددن مدددن فدددي بحثهدددا ودراسدددتها، والتدددي تسدددتوجب التعمدددق 

فددي السياسددات االجتماعيددة  ،2030خطددة التنميددة المسددتدامة فددي األبعدداد االجتماعيددة 
ال الشدددكر إلدددى كدددل مدددن سددداهم فدددي اإلعدددداد الجيدددد ألعمدددموجهدددة فدددي الددددول العربيدددة، 

لى الجمهورية التونسية عجى مبادرتها لتنظيم أعمال هذا الم تمر الهام.  الم تمر، وا 

واير الشد ون االجتماعيدة فدي  –معالي األستاذ محمد الطرابجسي في بداية كجمت  وج   -22
عجى الجمهورية التونسية، الشكر إلى معالي الواراء والسادة ر ساء الوفود والمشاركين 

 عمال الم تمر الوااري.في أحرصهم لجمشاركة 

أهميددة بالغددة لدددى الدددول العربيددة النخراطهددا ب يحظددىأن موضددوا المدد تمر   وأكددد معاليدد -23
مددن خدد ل إحددداإ لجنددة  ،مددت المجموعددة الدوليددة فددي تنفيددذ أهددداف التنميددة المسددتدامة

عربي لتنفيذ الع ن اإل، واعتماد 2030واارية عربية لمتابعة خطة التنمية المستدامة 
االجتماعيددة الخاصددة بهددذا األهددداف، باإلضددافة إلددى إعددداد إطددار استرشددادي  األبعدداد
 لدعمها.

ل الخبدددرات لجددددول العربيدددة لتبدددادهامدددة يمثدددل فرصدددة ذكدددر معاليددد  أن المددد تمر سدددوف  -24
مشدديرا  إلددى قددرار الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددة فددي عددام ، لوالتجددارب فددي هددذا المجددا

يدددا  لتحقيدق عدالم أفضدل ومجتمعدات متواانددة ، الدذي اعتمدد برنامجدا  عالميدا  جد2015
، موضددحا  أن هددذا البرنددامل يتميددا بتوسدديت نطدداق أهدافدد  2030ومتماسددكة فددي عددام 

ليشمل النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وحماية البيمدة، فضد   عدن شدمول  جميدت 
ميدة وخاصدة دول العالم خ فا  ألهدداف التنميدة لأللفيدة التدي اسدتهدفت فقدط البجددان النا

مددن األهددداف  تضددمنت عددددإلددى أن خطددة التنميدة المسددتدامة  ا  مشددير منهدا األكثددر فقددرا ، 
القضدداء عجدى الفقدر وتحقيددق المسداواة والقضداء عجددى  وخاصدةذات الطدابت االجتمداعي 

، باإلضدددافة إلدددى تدددوفير عدددي  المدددق وتغطيدددة اجتماعيدددة ورعايدددة جميدددت أشدددكال التمييدددا
 لمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة.صحية لججميت وخاصة لجمرأة وا



 10 

الجمهورية التونسية في تحديد وبجورة أهداف التنمية المسدتدامة  جهودأشار معالي  إلى  -25
"تددددونو الغددددد"،  تحددددت عنددددوان ، مددددن خدددد ل تنظدددديم مشدددداورات وطنيددددة واسددددعة2030

باإلضافة إلى المشاركة في المفاوضات الحكومية الدولية خاصدة ضدمن "فريدق العمدل 
تأكيددد تددونو خدد ل ل أهددداف التنميددة المسددتدامة، كمددا أشددار معاليدد  إلددى المفتددوح" حددو 

إلتاامهدددا بمشددداركة السددديد رمددديو الحكومدددة فدددي أعمدددال مددد تمر قمدددة التنميدددة المسدددتدامة 
إيمانا   الجمهورية التونسية عجى تحقيقها، وعام 2030 خطةباألهداف التي تضمنتها 

د مدددن المسددداواة والكرامدددة والرقدددي لتطجعدددات شدددعوب العدددالم لمايددد السدددتجابة الخطدددةمنهدددا 
 االقتصادي واالجتماعي.

، ومددا قامددت بدد  هددذا المجددالفددي  لججمهوريددة التونسدديةالجهددود الهامددة  معاليدد  اسددتعرض -26
مدددن عنايدددة بالعدددام ت المعدددواة ومحددددودة الددددخل، والعمدددل عجدددى برندددامل لجقضددداء عجدددى 

ين، باإلضدددافة إلدددى جميدددت المسددداكن البداميدددة، وتعايدددا القددددرة الشدددرامية لجعمدددل والمدددوظف
العنايدددة الفامقدددة التدددي تقدددوم بهدددا الجمهوريدددة التونسدددية لضدددمان حقدددوق األشدددخاص ذوي 
دماجهم الفعجي في الحياة العامة، وتقجيص نسبة األميدة خاصدة لددى اإلنداإ  اإلعاقة وا 
وفددي المندداطق الريفيددة، وأخيددرا  تقددوم الجمهوريددة التونسددية بفددتب مراكددا ثقافيددة واجتماعيددة 

% مدددن السدددكان لتعايدددا روح االنتمددداء 12بالخدددارت والدددذين يمثجدددون حدددوالي  لجتونسددديين
 .لوطنهم وتعجيم أبنامهم الجغة العربية في أماكن تواجدهم بالخارت

 ،2030أهميدة إدمدات األبعداد االجتماعيدة ألجنددة  عجىمعالي  ، أكد كجمت وفي نهاية  -27
ألفضل عجدى الممارسدات في السياسات االجتماعية لجدول العربية من خ ل االعتماد ا

من أجل النهوض بالمجتمت العربي، موجها  الشكر إلى معدالي الدواراء والسدادة ر سداء 
ي مهمالوفود والمشاركين واألمانة العامة لجامعة الدول العربية عجى  العنايدة  تعاونهم وا 

كين ال امددة لجقضددايا الحيويددة ذات االهتمددام المشددتر ، متمنيددا  لمعددالي الددواراء والمشددار 
 . إقامة طيبة في ربوا الجمهورية التونسية متمنيا  كل التوفيق والنجاح ألعمال الم تمر

 نص كلمات الجلسة االفتتاحية( 3)مرفق رقم  
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 الفصل الثاني

 خالصة أوراق العمل واملناقشات
 

 األولى جلسة العمل – ألف

وزيـر  –ي ترأس أعمال جلسة العمل األولـى معـالي المهنـدس محمـد شـياع السـودان -28
، التـي قـدم فيهـا ورقتـين عمـل مـن العمل والشؤون االجتماعية في جمهورية العراق

وكيـل المعهـد العربـي للتخطـيط، والسـيد  –كل من األستاذ الدكتور حسين الطالفحـة 
ـــة  –المستشـــار طـــارق نبيـــل النابلســـي  ـــة والسياســـات االجتماعي مـــدير إدارة التنمي
 .ء الشؤون االجتماعية العرب()مسؤول األمانة الفنية لمجلس وزرا

 

 ورقة العمل األولى: من األهداف التنموية لأللفية
 : التقييم والمستجدات2030إلى خطة التنمية المستدامة 

وكيـل المعهـد العربـي للتخطـيط،  – األستاذ الـدكتور حسـين الطالفحـةورقدة  أوضحت -29
: 2030سـتدامة "من األهـداف التنمويـة لأللفيـة إلـى خطـة التنميـة الم تحت عنوان

أن الجهود التنموية في الدول العربية لدم تتوقدف مندذ االسدتق ل  ،"التقييم والمستجدات
وحتى الوقت الحالي من التخطيط االقتصادي واالجتماعي الذي تفاوت ما بين خطدط 

 .مركاية إلاامية أو خطط تأشيري  تقوم عجى اقتصاد السوق ومبادرة القطاا الخاص

، اتفدددددق ر سددددداء الددددددول 2000ت بدايدددددة القدددددرن الحدددددالي عدددددام وذكدددددر سدددددعادت  أنددددد  مددددد -30
وهددي تخفدديض  ،المكونددة مددن ثمانيددة أهددداف ،والحكومددات عجددى أهددداف التنميددة لأللفيددة

الفقدر المدددقت والجددوا إلدى النصددف، وتحقيددق تعمدديم التعجديم االبتدددامي، وتعايددا المسدداواة 
صدددحة النفسدددية، وفيدددات األطفدددال، وتحسدددين ال وخفدددضبدددين الجنسدددين، وتمكدددين المدددرأة، 

ومكافحدددة فيدددروو نقدددص المناعدددة البشدددرية/ اإليددددا والم ريدددا و يرهدددا مدددن األمدددراض، 
 وكفالة استدامة البيمة، باإلضافة إلى إقامة شراكات عالمية من أجل التنمية.
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ذكددر سددعادت  أن الدددول العربيددة حققددت نتددامل جيدددة بمقيدداو م شددرات أهددداف التنميددة  -31
 2015اال مشكجتي البطالة والفقر موجودة مدت نهايدة عدام لأللفية، مشيرا  إلى أن  ال ت

 . وهو عام االنتهاء من تنفيذ األهداف التنموية لأللفية

يددة عددام بدددأت مددن بدا 2030تدامة وأشددار سددعادت  إلددى أن تنفيددذ خطددة التنميددة المسدد -32
( 169( هددددفا  متضدددمن   17أن أهدددداف التنميدددة المسدددتدامة تكوندددت مدددن  و ، 2016
ا القضدداء عجددى الفقددر بجميددت أشددكال  فددي كددل مكددان وكددذل  القضدداء وذكددر منهدد ايددة، 

وجددودة التعجدديم وتحقيددق  ،عجددى الجددوا وتحقيددق األمددن الغددذامي، باإلضددافة إلددى الصددحة
المسددداواة بدددين الجنسدددين وضدددمان تدددوفير الميددداا الصدددالحة لجشدددرب والصدددرف الصدددحي 

وى المعيشددة، وتحسددين مسددت ،لججميددت، فضدد   عددن تحقيددق النمددو االقتصددادي والمسددتدام
  مق لججميت.الكامل والعمل ال وتحقيق التوظيف

( 2030عندددد مقارندددة أهدددداف التنميدددة المسدددتدامة   أهميدددة الم حظدددةسددديادت   أوضدددب -33
(، أن كل منهما اعتمد عجى نفو الركاما 2000 – 2015وأهداف التنمية لأللفية  

البيميددة، مشدديرا  إلددى أن  الث ثددة وهددي التنميددة االقتصددادية والتنميددة االجتماعيددة والتنميددة
أكثر شموال  وتفصي   من حيإ شمولها عجدى  جامت 2030أهداف التنمية المستدامة 

أهدددداف تفصددديجية وأكثدددر دقدددة مدددن حيدددإ التعريدددف والقيددداو، وذكدددر سددديادت  أن أهدددداف 
 جدددودةاأللفيدددة أكددددت عجدددى تدددأمين السدددكن المناسدددب بالسدددعر المناسدددب، باإلضدددافة إلدددى 

ن الجنسددين، مشدديرا  إلددى أن أهددداف التنميددة المسددتدامة تركددت لجدددول التعجدديم والمسدداوة بددي
تضددددددمين األهددددددداف التنمويددددددة فددددددي خططهددددددا التنمويددددددة وفددددددي سياسدددددداتها االقتصددددددادية 

أن الم شرات التي نتجت عدن أهدداف التنميدة المسدتدامة تدرتبط  موضحا  واالجتماعية، 
جراءات حكومية يمكن أن تكون سياسات تنم  وية.بسياسات اقتصادية وا 

أن التوسدت فددي  ، ذكدر سديادت الط فحدة نحسديوفدي نهايدة عدرض ورقدة عمدل الددكتور  -34
األهداف يتر  بشكل واضب لجدول لترتب أولوياتها من بين هدذا األهدداف، مشديرا  إلدى 

بعض الدول األخرى ال تعداني أن و أن بعض الدول تركا عجى الفقر والجوا والبطالة، 
 .ف البيمة واالستدامةمن هذا التحديات وتركا عجى أهدا
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 األولويات العربية االجتماعية
 2030في خطة التنمية المستدامة 

مددددددير إدارة التنميدددددة والسياسدددددات  – المستشدددددار طدددددارق النابجسددددديفدددددي بدايدددددة عدددددرض  -35
، لورقدة االجتماعية  مسد ول األماندة الفنيدة لمججدو واراء الشد ون االجتماعيدة العدرب(

 "،2030جتماعيدددة فدددي خطدددة التنميدددة المسدددتدامة األولويدددات العربيدددة اال"عمدددل حدددول 
موضوا التحضير لخطدة التنميدة العربيدة فدي إطدار الحدوار العدالمي لجتنميدة أن أوضب 
، حظددى بأولويددة متقدمددة فددي إطددار العمددل العربددي المشددتر  مددن خدد ل 2015مددا بعددد 

الشدد ون االجتماعيددة، الصددحة، يددة العربيددة المتخصصددة ذات الع قددة  المجددالو الواار 
بالتنسيق مت المنظمات العربية (، البيمة، واالسكان، والمياا، والشباب والرياضة العرب

الشركاء من منظمدات ، وبالتعاون مت ، ومنظمات المجتمت المدني العربيالمتخصصة
، ومجموعددة األمددم المتحدددة (RCM)مجموعددة يليددة التنسدديق اإلقجيمددي األمددم المتحدددة 

 .(UNDG)لجتنمية 

محددة سددريعة حددول األهددداف التنمويددة لأللفيددة فددي المنطقددة العربيددة: ل أسددتعرض سدديادت  -36
 "مواجهددة التحددديات ونظددرة لمددا بعددد مددن واقددت التقريددر العربددي لألهددداف التنمويددة لأللفيددة

دعداد والتحضير الذي تدم لخطدة التنميدة الجهود العربية ل، كما ذكر سعادت  "2015
التدددي نظمتهدددا جامعدددة الددددول ، وذلددد  مدددن خددد ل عدددرض لجفعاليدددات 2030دامة المسدددت

العربيدة وخاصدة القطداا االجتمداعي ومججدو واراء الشد ون االجتماعيدة العدرب، وهدي 
الم تمر العربي حول تنفيذ األهداف التنموية لأللفيدة  القداهرة: ديسدمبر / كدانون األول 

ي (، وقرار القمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية في دورتها الثالثة ف2011
، واجتمددداا رفيدددت المسدددتوى حدددول األهدددداف التنمويدددة لأللفيدددة المعنيدددة 2013الريددداض 

بالنساء والفتيدات والمسداواة بدين الجنسدين وتمكدين المدرأة فدي المنطقدة العربيدة  القداهرة: 
(، والمنتدى العربي رفيت المستوى حول التنمية المسدتدامة 2014فبراير / شباط  23

، ومدد تمر أولويددات المنطقددة العربيددة لجتنميددة الشددامجة (2014 عمددان: إبريددل / نيسددان 
(، واإلطددار االسدددتراتيجي 2014 عمددان: مددايو / أيددار  2015والمسددتدامة ومددا بعددد 

(، والمدد تمر الددوااري 2014لجتنميددة المسددتدامة فددي المنطقددة العربيددة  يونيددو / حايددران 
 شدرم الشديخ:  2015حول بجورة األهداف والغايدات ألولويدات التنميدة العربيدة مدا بعدد 

(، وقرار القمة العربية السادسة والعشرين  شرم الشيخ: 2014أكتوبر / تشرين األول 
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 2030الوااري حول تنفيذ أجندة التنمية المسدتدامة  الم تمرو (، 2015مارو/ يذار 
 (.7/4/2016 – 6 القاهرة: في الدول العربية 

الصدادرة عدن كدل  2030طدة األولويدات العربيدة االجتماعيدة فدي خ سدعادت أستعرض  -37
 2015مدددن مددد تمر أولويدددات المنطقدددة العربيدددة لجتنميدددة الشدددامجة والمسدددتدامة مدددا بعدددد 

(، والمدد تمر الددوااري حددول بجددورة األهددداف والغايددات ألولويددات التنميددة 2014 عمددان 
(، وذكددددر سددددعادت  أن هددددذا األوليددددات 2014 شددددرم الشدددديخ  2015العربيددددة مددددا بعددددد 
ة، مشيرا  إلى اإلع ن الصادر عن م تمر شرم الشيخ الذي أولوي 15العربية تتضمن 

 مدددن خددد ل 2030التوجهدددات لتنفيدددذ األولويدددات االجتماعيدددة العربيدددة لخطدددة  تضدددمن
 والبيانات. السياسات والم سسات

 
 الثانية جلسة العمل – باء

وزيــرة  –األســتاذة مشــاعر أحمــد األمــين معــالي  الثانيــةتــرأس أعمــال جلســة العمــل  -38
ي قـدم فيهـا ورقتـين عمـل جتماعية فـي جمهوريـة السـودان، التـالتنمية االالضمان و 

مستشـار بالمعهـد العربـي للتخطـيط، وجامعـة  –من كل من الدكتور وليد عبد مـوال  
 .الدول العربية، باإلضافة إلى تجارب الدول األعضاء

 

 ورقة العمل الثالثة: السياسات االجتماعية
 األهداف والتحديات :2030في خطة التنمية المستدامة 

، مستشار بالمعهد العربي لجتخطيط –وليد عبد موالا  الدكتورسعادة  في بداية عرض -39
أربت نقاط وهي األهداف اإلنمامية لأللفية:  تتضمنأن ورقة العمل  سيادت  أوضب

الموروإ، ودروو من األهداف اإلنمامية لأللفية، وأهداف التنمية المستدامة 
 .2030تماعية في ظل أهداف التنمية المستدامة ، والسياسة االج2030

فيما يتعجق باألهداف اإلنمامية لأللفية: الموروإ، أشار سعادت  إلى أن أهداف األلفية  -40
مثجت أول إطار دولي شامل لقضايا التنمية البشرية ضمن خطة طويجة المدى تشمل 

ة، مشيرا  إلى أن ثمانية أهداف وتعمل عجى خفض الفقر والجوا وتعميم التعجيم والصح
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هذا األهداف مثجت تحوال  هاما  من التركيا عجى النمو إلى التركيا عجى التنمية 
 الشامجة في ظل شراكة دولية  ير مسبوقة.

تضمنت أن الشراكة الدولية كانت أوضب سعادت  دروو األهداف اإلنمامية لأللفية  -41
جى الجانب النوعي في حدودها الدنيا خاصة في التمويل، والطابت الكمي  جب ع

لألهداف، وأن سرعة النمو ونوعية النمو أهم محددات تحقيق األهداف، م كدا  عجى 
أن توفر التمويل لعب دورا  أساسيا  في تحقيق األهداف، وأن نوعية الم سسات 
والتنسيق بين السياسات حدد فعالية السياسات، موضحا  أن السياسات التنموية 

 بالطابت الع جي وليو بالوقامي.االجتماعية لجدول اتسمت 

أشار سعادت  إلى أن خطة التنمية المستدامة تمثل امتداد ألهداف األلفية بهدف  -42
مواصجة الجهود لجقضاء عجى الفقر والجوا من خ ل التأكيد عجى العديد من الجوانب 
المغيبة في الخطة األولى، باإلضافة إلى توسيت هدف االستدامة والتأكيد عجى 

كة الدولية، وذكر سعادت  أن  يمكن إعادة ترتيب السبت عشر هدفا  ضمن ث ثة الشرا
 مضامين تتمثل في التنمية الشامجة  التوايت العادل لثمار النمو( واالستدامة والمنعة.

فيما يتعجق بالنقطة األخيرة وهي السياسة االجتماعية في ظل أهداف التنمية  -43
ياسة االجتماعية في ظل خطة التنمية ، ذكر سعادت  أن  الس2030المستدامة 
يجب أن تستهدف تحسين المكونات االجتماعية لجفقر متعدد  2030المستدامة 

األبعاد بالشكل الذي يرفت قدرة الشرامب االجتماعية المعنية عجى االندمات في الحياة 
 االقتصادية بشكل مستدام، كما ذكر سعادت  أن التعريف األقرب لجسياسة االجتماعية
القاممة في أ جب الدول العربية  شبكة األمان االجتماعية( هي مظجة الحماية 
والرعاية االجتماعية التي توفرها الدولة لفمات اجتماعية مهمشة لجتخفيف من أوضاا 
معيشية ذات طبيعة صعبة بهدف حمايتهم من الفقر المادي، موضحا  أنها تشتمل 

 رار الدعم لجمواد الغذامية والمحروقات عجى مجموعة من اإلجراءات والبرامل عجى 
 والتأمين الصحي، والتحوي ت النقدية ومعاشات كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

االجتماعية لجدول  اتإلى المخاطر والتحديات الجديدة التي تواج  السياس أشار -44
 في ظل ترتيبات االقتصادي العالمي الجديد، مشيرا  إلى أن  من ممكن ،العربية

حصرهما بث إ قضايا وهي بروا س سل القيمة العالمية، وتغجيب الجانب المالي 
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عجى الجانب االنتاجي، وتعميق التخصص في الخدمات والصناعات التحويجية عالية 
المعرفة والقيمة المضافة واحتكارها من قبل بعض الشراكات والدول، مشيرا  إلى أن 

اسيا  في قجة مواطن العمل ال مق في الدول هذا القضايا كانت وال تاال مسببا  أس
العربية، وفصل بين مستويات االنتاجية واألجور، وضعف النمو وعدم استقرارا، 
وضعف القدرة المالية لتحمل عبء السياسة االجتماعية بفجسفتها القاممة، باإلضافة 
ل إلى مجموعة من الخصامص المجتمعية المتمثجة في تفك  األسر وتراجت التكاف

المجتمعي، وضف نوعية التعجيم وعدم مواءمة مخرجات  مت متطجبات االقتصاد 
االنتاجي المعرفي، وضعف المساهمة المجتمعية في السياسة االجتماعية خاصة 
ضعف المس ولية االجتماعية لجقطاا الخاص، وضعف الم سسات وحوكمة اإلدارة 

ب المتعجم والعاطل عن العمل العامة، وتاايد اليقظة والمطالب التنموية لدى الشبا
 والذي يمثل الشريحة األعرض في المجتمت.

السياسة االجتماعية التقجيدية في فشل  ،سيادت  أن  نتل عن كل هذا القضايا أوضب -45
في التصدي لتبعات هشاشة األوضاا االقتصادية، باإلضافة إلى الوقوا تحت وطأة 

قشفية عميقة تمو الدعم توصيات صندوق النقد الدولي المطالب بإص حات ت
 والتحوي ت و يرها مقابل اإلقراض.

أكد الدكتور عبد موالا في نهاية عرض  لورقة العمل أن هذا العوامل تستدعى تبنى  -46
مقاربة جديدة شامجة تمكيني  تبني عجى الترابط والتكامل التنموي بين الشأن 

لتعجيم الجيد والتدريب بما في ذل  االنتات من خ ل ااالقتصادي والشأن االجتماعي 
والنفاذ إلى التمويل واألصول  األراضي ومدخ ت اإلنتات( وتهيمة البنية التحتية 
والرقمية، والتوايت العادل من خ ل تصويب السياسة المالية والسياسة النقدية نحو 
االستثمار المنتل مراجعة يليات سوق العمل وترتيبات أسواق السجت والخدمات، 

التمكين االجتماعي من خ ل برامل إعادة الهيكجة والتدريب لى باإلضافة إ
والمشروعات المتناهية الصغر ويليات سوق العمل المحابية لجشباب واإلناإ والمناطق 
الداخجية، وكذل  الحماية من خ ل برامل الدعم والتحوي ت المحابية لجفقراء 

 اا الخاص.وتعويضات البطالة وتفعيل المس ولية االجتماعية لجقط
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 المرأة واألسرة والطفولة
 2030في السياسات االجتماعية في خطة التنمية المستدامة 

قدام بعددرض ورقددة العمددل حددول "المددرأة واألسدرة والطفولددة فددي السياسددات االجتماعيددة فددي  -47
مددددير إدارة التنميدددة  – المستشدددار طدددارق النابجسدددي "2030خطدددة التنميدددة المسدددتدامة 
 مسددد ول األماندددة الفنيدددة لمججدددو واراء الشددد ون االجتماعيددددة  والسياسدددات االجتماعيدددة

وأشار سعادت  إلى أن ورقة العمل تنقسدم إلدى ثد إ أقسدام وهمدا القسدم األول ، العرب(
 خاص بالمرأة، والقسم الثاني خاص باألسرة، والقسم الثالإ خاص بالطفولة.

 ن القدداهرة لجمدددرأة وفيمددا يتعجددق بالقسدددم األول الخدداص بددالمرأة، أشدددار سددعادت  إلددى إعددد -48
العربية وخطة العمل االستراتيجية التنفيذية لجنهوض بالمرأة في المنطقدة العربيدة أجنددة 

مدددن قبدددل مججدددو جامعدددة الددددول العربيدددة عجدددى  اتدددم اعتمادهمددد الجدددذين، 2030التنميدددة 
، 2017( الممجكددددة األرنيددددة الهاشددددمية مددددارو / يذار 28مسددددتوى القمددددة فددددي دورتدددد   

 ،2030حتدددى شدددامل لتعايدددا وضدددت المدددرأة فدددي المنطقدددة العربيدددة كإطدددار اسدددتراتيجي 
الددددددذي يتضددددددمن المشدددددداركة السياسددددددية، والتمكددددددين االقتصددددددادي لجمددددددرأة، والمتغيددددددرات و 

نهاء العنف ضد النساء والفتيات.  االجتماعية، وا 

إعددد ن القدداهرة لجمدددرأة العربيددة، الدددذي تضددمن مرتكددداات إعدد ن القددداهرة  سدديادت عددرض  -49
ى المستوى اإلقجيمي والدولي، باإلضافة إلى بنود إع ن القاهرة لجمرأة لجمرأة العربية عج

الهددددف العدددام إلعددد ن موضدددحا  فدددي المنطقدددة العربيدددة الدددذي تضدددمن أثندددى عشدددر بنددددا ، 
تحقيددق المسدداواة بددين الجنسددين وتمكددين كافددة النسدداء  الرامددي إلددىالقدداهرة لجمددرأة العربيددة 
التددي ور إعدد ن القدداهرة المددرأة العربيددة محددا وأشددار إلددى، 2030والفتيددات بحجددول عددام 

المشددداركة السياسدددية، والتمكدددين االقتصدددادي لجمدددرأة، والمتغيدددرات االجتماعيدددة، تتضدددمن 
نهاء العنف ضد النساء والفتيات.  وا 

أشار سعادت  إلى منهات العمل لألسرة في وفيما يتعجق بالقسم الثاني الخاص باألسرة،  -50
، الصددادر عددن المدد تمر 2030تنميددة المسددتدامة المنطقددة العربيددة فددي إطددار أهددداف ال

موضددحا  أندد  تددم العربددي الددوااري حددول "األسددرة العربيددة فددي ظددل المتغيددرات المعاصددرة"، 
( 833نتامجددد  مججددو واراء الشددد ون االجتماعيددة العدددرب بموجددب قدددرارا رقدددم   اعتمدداد

 (.2016ديسمبر / كانون األول  15  36الصادر عن الدورة 
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العربيدددة هدددي المجموعدددة اإلقجيميدددة األولدددى التدددي وضدددعت وثيقدددة أن المجموعدددة  أوضدددب -51
إلددى أنهددا وضددعت مشدديرا  ، فددي هددذا المجددال معتمدددة عجددى المسددتوى اإلقجيمددي والدددولي

قضايا تمكين األسرة عجى أجندة التنمية المستدامة طبقا  لم شرات قياو محددة ضدمن 
ي تعدددد بمثابدددة أجنددددة ، والتددد2030المحددداور السدددبعة عشدددرة ألجنددددة التنميدددة المسدددتدامة 

 .2030لتنمية األسرة في المنطقة العربية 

كمددا ذكددر سدديادت  أن المنهددات يحدددد تدددابير يمكددن تنفيددذها برسددم صددانعي القددرار سددواء  -52
الوطني في الحكومات، مشيرا  إلى أن  يمكن أن تكون مادة أو  اإلقجيميعجى المستوى 

 مجتمت المدني ولألسرة.لجعمل االجتماعي لجمنظمات األهجية ولسامر فمات ال

وفددي نهايدددة عدددرض القسددم الخددداص باألسدددرة، ذكددر سددديادت  أن اإلدارة المعنيدددة بالقطددداا  -53
االجتماعي بجامعة الدول العربية، نظمت االجتماا األول لجخبراء لوضت خطة العمل 
التنفيذية لمنهات العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنميدة المسدتدامة 

، مشدددديرا  إلددددى أن هددددذا 2017مددددايو/ أيددددار  18و  17عقددددد يددددومي  يالددددذ ،2030
االجتماا يعتبر خطوة أولى لوضت استراتيجية تنفيذية تكون بمثابة الخطة العمجيدة لمدا 

 جاء في المنهات.

وفيما يتعجدق بالقسدم الخداص بالطفولدة، أشدار السديد النابجسدي إلدى أند  بدالر م مدن عددم  -54
، إال أنها تعدد 2030ة في أجندة التنمية المستدامة وجود هدف خاص بقضايا الطفول

قضدددية متقاطعدددة مدددت  البيدددة األهدددداف، وذكدددر سددديادت  مثددداال  فدددي هدددذا الشدددأن كالهددددف 
 األول، والثاني، والثالإ، والرابت، والخامو، والثامن، والحادي عشر، والسادو عشر.

فيددذ أهددداف التنميددة سدديادت  جهددود إدارة المددرأة واألسددرة والطفولددة فددي مجددال تن اسددتعرض -55
، مشدديرا  إلددى أجندددة التنميددة ل سددتثمار الطفولددةفيمددا يتعجددق بقضددايا  2030المسددتدامة 

، الحدق ومحاورهدا موضدحا  أنهدا تشدتمل عجدى، 2030في الطفولة فدي الدوطن العربدي 
ضدددد  والعندددف، الحدددق فدددي الحمايدددة، و الحدددق فدددي التعجددديم والنمددداء، و فدددي الصدددحة والبقددداء

، األطفددال فددي نددااا مددت القددانون، و والنااعددات طفددال فددي الحددروبحمايددة األ، و األطفددال
، البيمددددة االسددددرية والرعايددددة البديجددددة، و االطفددددال فددددي وضددددعية الشددددارا، و عمددددل االطفددددالو 
حدق االطفدال فدي بيمدة ، و االطفدال ال جمدين، و االطفال ذوي االعاقة، و الطفولة المبكرةو 

األطفددال ووسددامل ، و رإ الطبيعيددةالكددوا، و طفددال وادارة المخدداطر الناجمددة عددناال، و يمنددة
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، اعددد م الطفدددل، و ثقافدددة الطفدددل، و الحدددق فدددي المشددداركة، و الحديثدددة التواصدددل واالتصدددال
الم شدرات الصدادرة عدن االمدم أن  تدم األخدذ فدي االعتبدار عندد إعدداد األجنددة  موضحا  

حاليدا اعدداد االجنددة مدت تطدوير عددد مدن  مشديرا  إلدى أند  يدتم، المتحدة فدي هدذا الشدأن
لم شددرات القابجددة لجقيدداو لرصددد ومتابعددة تنفيددذ هددذا االهددداف فددي الدددول العربيددة فيمددا ا

نفاذ حقوقهم.  يتعجق بقضايا حماية األطفال وا 

أجندددة التنميددة ل سددتثمار فددي الطفولددة فددي الددوطن العربددي سدديادت  إلددى أن كمددا أشددار  -56
تعجدديم تددوفير ال، و القضدداء عجددى فقددر األطفددالتنقسددم إلددى خمددو أقسددام وهمددا،  2030

تددوفير خدددمات صددحية جيدددة لألطفددال عجددى مدددار ا، و الجيددد لكافددة األطفددال دون تمييدد
حمايددة األطفددال فددي ، و حمايددة األطفددال مددن العنددف واإلسدداءة واإلهمددالو ، دورة حيدداتهم

 .ظروف النااا واألامات اإلنسانية

حددد وفددي نهايددة عددرض ورقددة العمددل، أشددار السدديد النابجسددي إلددى االسددتراتيجية العربيددة لج -57
لى الدراسة المسحية والكمية والنوعية لرصد حالدة عمدل األطفدال من عمل ا ألطفال، وا 

 2015( لعدددام 2225فدددي الددددول العربيدددة، باإلضدددافة إلدددى قدددرار مججدددو األمدددن رقدددم  
ن و تعدداالبشددأن حمايددة األطفددال المتضددررين مددن النددااا المسددجب، كمددا أشددار إلددى اتفاقيددة 

ومكتدددب الممثجدددة الخاصدددة لألمدددين العدددام لألمدددم بدددين جامعدددة الددددول العربيدددة التدددي تمدددت 
المتحدددة بشددأن األطفددال فددي النااعددات المسددجحة التددي تددم ابرامهددا فددي  سددبتمبر/ أيجددول 

والبروتوكول االختياري المجحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشدرا  األطفدال  (،2014
ربدي المقدارن في النااعات المسجحة "حمجة أطفدال ال جندود"، كمدا أشدار إلدى التقريدر الع

لمدى إعمال توصيات دراسدة األمدين العدام لألمدم المتحددة لوقدف العندف ضدد األطفدال 
 اإلصددار الثالدإ(، والتعداون مدت المفوضدية السدامية لألمدم المتحددة لشد ون ال جمددين، 
كما أشار إلى اإلع ن العربدي "أطفالندا مسدتقبجنا: االنتمداء والهويدة"، وحمجدة "أندا هندا"، 

 ية العربية حماية األطفال في وضت الججوء في المنطقة العربية.واالستراتيج
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 تجربة الجمهورية التونسية
 االستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقرفي 

 المالمح والتوجهات

مدير عام بوزارة الشؤون االجتماعية  – محمد الزريبي السيدفي بداية عرض  -58
تجربة الجمهورية التونسية تاريخية منذ عام  أنادت  سي أوضب، بالجمهورية التونسية

وبرامل التنمية الجماعية والمحجية،  التعاونياتفي هذا المجال التي تضمنت  1956
وبرامل التنمية الريفية والحضرية المندمجة، وبرامل تشغيل الشباب وموارد الراق 

عام ت المعواة، فض   بأصنافها، باإلضافة إلى برنامل العامجة المنتجة، وبرنامل ال
عن البن  التونسي لجتضامن والجمعيات التنموية، وبرنامل صندوق التضامن الوطني 

، وبرنامل اإلحاطة باألحياء ذات الكثافة السكانية، وبرامل تحسين 26 – 26
االة األكواخ، موضحا  أن هذا البرامل كانت تشتمل عجى صبغة قطاعية  المسكن وا 

تكامل في التدخل واإلنجاا، والتوظيف السياسي، مشيرا  إلى بحت ، وضعف و ياب ال
 1960% عام 40أنها حققت بعض النتامل اإليجابية منها خفض نسبة الفقر من 

 – 2000، كما أنها حققت أهداف التنمية لأللفية 2015% عام 15.2إلى 
 فيما يتعجق بخفض نسبة الفقر. 2015

الجمهورية التونسية قبل عام  تي شهدتهااألامات االجتماعية الأشار سعادت  إلى  -59
ر م نسب  2011، مشيرا  إلى أن ثورة 1984و  1978وأهمها سنتي  2011

هشاشة منوال التنمية، و ياب العدالة االجتماعية، وعدم  تالنمو المسججة فأنها كشف
مرتفعة وخاصة بالجهات الداخجية، مشيرا  إلى أن  عند  التواان الجهوي، ونسب بطالة

تم تضمين  ،2014دستور الجمهورية التونسية في يناير / كانون األول  وضت
ل ذات الع قة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وخاصة الفصل العديد من الفصو 

الثاني عشر الذي نص عجى "تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة االجتماعية والتنمية 
المستدامة والتواان بين الجهات استنادا  إلى م شرات التنمية واعتمادا  عجى مبدأ 

 جثروات الوطنية".التمييا اإليجابي كما تعمل عجى االستغ ل الرشيد ل

كما أشار السيد الاريبي إلى مرجعية قرار السيد رميو حكومة الجمهورية التونسية  -60
بشأن إعداد استراتيجية وطنية لددمات  2017خ ل شهر إبريل / نيسان 
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االجتماعي ومقاومة الفقر تحت إشراف واارة الش ون االجتماعية، مشيرا  إلى األهداف 
عادة تنشيط  ،يجيةالعامة من وضت االسترات وهي مأسسة يليات التدخل المشتركة وا 

مقاربة التنمية المجتمعية والمجتمت المحجي، والحد من نسبة الفقر وخاصة بالجهات 
ذات األولوية، فض   عن استنباط واستحداإ برامل جديدة ويليات مبتكرة لددمات 

عداد برنامل عمل لتجسيم هذا ا  الستراتيجية.االجتماعي ومقاومة الفقر، وا 

وهي المساعدات االجتماعية،  ،سيادت  المحاور الرميو ل ستراتيجية استعرض -61
والتنمية الجماعية وتنمية المجتمت المحجي، وموارد الارق واالقتصادي االجتماعي 
والتضامني، باإلضافة إلى اعتماد التمييا اإليجابي لتحقيق التواان المحجي والجهوي، 

البعد الثقافي في التغيير االجتماعي لدى األفراد ور فض   عن د ،والتواصل
والمجموعات، م كدا  عجى أن هذا االستراتيجية ترتكا عجى بعدين أساسيين هما 
ضمان تكامل وانسجام مختجف تدخ ت القطاعات المعنية عجى جميت المستويات 

جتماعي المركاية والجهوية والمحجية، وخجق ديناميكية جديدة من خ ل التجديد اال
 وبعإ برامل ويليات مستحدثة لددمات االجتماعي ومقاومة الفقر.

السيد الاريبي، إلى لجنة قيادة البرنامل التي تتكون من واارة أشار عرض الوفي نهاية  -62
الواارات الشريكة ، و رماسة الحكومة(، باإلضافة إلى رميو الججنة  الش ون االجتماعية

ة واألسرة والطفولة والتنمية واالستثمار والتعاون الدولي المكجفة بالصحة والتربية والمرأ
والخارجية والتكوين المهني والتشغيل والتجهيا واإلسكان والتهيمة الترابية والمالية 
، والف حة والموارد المامية والصيد البحري والش ون المحجية والبيمة والش ون الثقافية

 المعهد الوطني لجشغل والدراسات مراكا البحإ والمعاهد الجامعية فض   عن 
المعهد الوطني  -مركا الدراسات والبحوإ االقتصادية واالجتماعية  -االجتماعية 
واارة الش ون أشار إلى الججنة الفنية لجمتابعة والتنفيذ التي تتكون من و ، (…لدحصاء

، تعاون الدوليواارة التنمية واالستثمار وال، و واارة التربية، و واارة الصحةو  ،االجتماعية
 .جهيا واإلسكان والتهيمة الترابيةواارة الت، و واارة التكوين المهني والتشغيلو 
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 تجربة الجمهورية التونسية
 الحقوق االجتماعية في تونس وحاجيات السياسة االجتماعيةفي 

 في محك مقتضيات التنمية المستدامة

 –منعم الستار المولهي في ورقة الجمهورية التونسية التي عرضها األستاذ عبد ال -63
المدير العام لجمعهد الوطني لجتشغيل والدراسات، تحت عنوان "الحقوق االجتماعية في 
تونو وحاجيات السياسات االجتماعية في مح  مقتضيات التنمية المستدامة"، 
أوضحت أن الحقوق االجتماعية في تونو تأسست وانتشرت تنا منا  مت مختجف 

لدولية التي تستهدف تعايا كرامة اإلنسان وتنمية شخصيت  المعاهدات والمواثيق ا
بتوفير أمن  وحريت  من خ ل تكامل حقوق  المدنية والسياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، موضحا  أن  تم التأكيد عجى هذا الحقوق وأصبحت أكثر إلحاحا  

وحا  مما كانت عجي  في ، وأن  تم أكسامها طابعا  دستوريا  أكثر وض2011بعد ثورة 
مما أدى إلى تطور التشريت المنظم لها لتكون الحماية أكثر عمقا  ووضوحا   السابق، 

لتستهدف المواطن بصورة مباشرة من خ ل كافة الفمات المهنية و يرها من الفمات 
 االجتماعية وذوي الحاجة وأيا كان مركاها القانوني.

حقوق تبجورت في مجموعة من األهداف التي في ضوء ما تقدم أوضحت الورقة أن ال -64
تمثجت في: القضاء عجى الفقر بجميت أشكال  في كل مكان، والقضاء عجى الجوا، 
وتوفير األمن الغذامي، وتحسين التغذية، وتعايا الاراعة المستدامة، وضمان تمتت 
الجميت بأنماط عي  صحية وبالرفاهية في جميت األعمار، وضمان التعجيم الجيد 

لمنصف والشامل لججميت وتعايا فرص التعجم مدى الحياة، وتحقيق المساواة بين ا
الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، كما أوضحت الورقة إلى قيام الجمهورية 

( 12التونسية بدسترة أهداف العدالة االجتماعية والتنمية المستدامة في الفصل رقم  
ى ذل  تم اعتماد مقاربة لصيا ة أهداف تنمية من الدستور التونسي، وأن  اعتمادا  عج
، موضحا  أنها ُتعد مرجعا  2020 – 2016محجية في المخطط الوطني لجتنمية 
 لجعديد من البرامل القطاعية في تونو.

في ذات اإلطار أوضحت الورقة أن المخطط أشتمل عجى عدد محاور التي تضمنت  -65
مية المستدامة، والتكامل بين تكريو الحقوق االجتماعية في خدمة أهداف التن
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بما في ذل  تمكين منظومة حقوق اإلنسان بصفة عامة واستهداف التنمية المستدامة 
المرأة وتطوير قدراتها وتعايا تواجدها في مواقت القرار والمس ولية، فض   عن حقوق 
قرار الحق لهم في االنتفاا بكل  األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم من أي تمييا وا 

 تدابير التي تضمن لهم االندمات الكامل.ال

فيما يتعجق بتكريو الحق في التعجيم والتغطية االجتماعية والصحية أوضحت الورقة  -66
الذي نص عجى  2014( من الدستور التونسي لسنة 39أن ذل  جاء في الفصل  

أن التعجيم إلاامي إلى سن السادسة عشر، وأن تضمن الدولة الحق في التعجيم 
المجالي في كامل مراحج ، وتسعى إلى توفير اإلمكانيات الضرورية لتحقيق  العمومي

( أشار إلى حقوق الطفل 47جودة التربية والتعجيم والتكوين، مشيرة إلى أن الفصل  
عجى أبوية وأن عجى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعجيم، 

يضا  عجى مبدأ تكاف  الفرص أمام تقوم أ 2020 – 2016موضحا  أن استراتيجية 
الجميت من خ ل رسم خراطة جغرافية لجتعجيم واعتماد مرجعية وطنية لجبرامل ومناهل 
عادة ادمات المتسربين في  جديدة لرصد أسباب التسرب من التعجيم والوقاية من  وا 
 المنظومة التربوية أو المهنية إلى جانب تأمين بيمة تعجيمية دامجة لألشخاص ذوي

 اإلعاقة.

كما اشتمجت الورقة عجى عرض حول الحقوق االجتماعية ونشر ثقافة التضامن في  -67
والمساهمة في مقاومة مختجف مظاهر مواجهة الفقر من خ ل الضمان االجتماعي 

الفقر واإلقصاء من خ ل تطوير أحكام القانون التونسي باعتماد الماهية االجتماعية 
سسات ذات الصجة بما يمكنها من القيام ببعض لجضمان االجتماعي وتطويت الم  

وظامف الرعاية االجتماعية، ذل  فض   عن تقاسم المس ولية في مجال الحقوق 
االجتماعية، وبجوغ أهداف التنمية المستدامة من خ ل الحوكم  الرشيدة لجتدخ ت في 

 .مختجف القطاعات ذات الصجة بالحقوق االجتماعية

جمهورية التونسية في مسارها لتحقيق التنمية المستدامة كما أوضحت الورقة أن ال -68
تسعى إلى تحقيق عدد من األهداف التي تتضمن تعايا يليات الحوكم  مت إشرا  
مختجف مكونات المجتمت المدني، وتفعيل دور اإلع م لنشر ثقافة التنمية المستدامة 

التحوي ت ، باإلضافة إلى العمل عجى دعم المايد من 2030والتعريف بخطة 
االجتماعية والتواان بين الموارد المتاحة والحاجات األساسية لألفراد، والعمل كذل  
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عجى التمييا االيجابي باتجاا الجهات األقل حظا  في التنمية وبشكل يتناسب مت 
التواان الجغرافي والديمغرافي، مت ف  العالة االجتماعية عن الفقراء واإلسراا بإرساء 

االجتماعية بما يمكن من دعم الجامعات الريفية والحضرية الفقيرة  أرضية لجحماية
وتضمن انخراطها في التنمية المستدامة، فض   عن دعم م سسات االقتصاد 
التضامني بما يسهم في تنشيط السياسيات االجتماعية الموجهة نحو االرتقاء 

 المدرا لجدخل.بالمواطن الفقير من مراحجة المساعدة إلى المساهمة في األنشطة 
 

 تجربة جمهورية العراق
 األبعاد االجتماعية للتنمية المستدامةفي 

واير العمل والش ون  –أوضحت ورقة معالي المهندو محمد شايت السوداني  -69
االجتماعية في جمهورية العراق، حول األبعاد االجتماعية لجتنمية المستدامة في 

ة بجغت ذروتها خ ل ث إ عقود العراق، أن التحديات واإلرهاصات الجيوسياسي
رهاب ودمار  تأثيراتها السجبية عجى األرض  امتدتونصف فأفرات حروب واحت ل وا 

والمجتمت، وانعكست عجى البنية االجتماعية التي تعرضت بسبب عوامل خارجية إلى 
مسيرة التنمية البشرية واالجتماعية من الوصول إلى هدفها  عرقجتتشوهات عديدة 

الكبيرة، موضحا  أن المرحجة الحالية تكججت بانتصار التألف االجتماعي عجى و اياتها 
 مخطط التقسيم، والهوية الوطنية الواحدة عجى التنوا المجتمعي المختجف والمتسارا.

في هذا اإلطار استعرضت ورقة معالي الواير م مب التنمية في العراق منذ عام  -70
، وحفاظ 2006حدثت حتى عام والتطورات التي  2003مرورا  بعام  1995
كل اإلنسان العربي العراق عجى اتساق مت مسار التنمية العربية التي يش حكومة

محور اهتمامها، وتجبية احتياجات الرجال والنساء عجى قدم المساواة، وتعميق شعورهم 
باألمان واالستقرار عجى إاالة الفقر والبطالة واإلقصاء واالستغ ل واالحت ل التي 

 ببت في خجخجة ركاما البنية التحتية.تس

وفي هذا اإلطار أوضحت الورقة أن العراق عقدت م تمر وطني موست تحت شعار  -71
"إرساء أسو دولية تنموية فاعجة ذات مس ولية اجتماعية: خيار ما بعد التعافي"، 
بهدف إعداد استراتيجية وطنية لجتنمية المستدامة وفقا  ألسجوب التخطيط التشاركي 
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دارة المستندة عجى النتامل، كنهل تنموي جديد يعتمد التنمية المكانية واإلص ح واإل
عادة إعمار المدن المحررة، وتنشيط  الم سسي الشامل واالنتقال إلى ال مركاية، وا 
القطاا الخاص، وبناء القدرات ل ستثمار في التعجيم والرعاية الصحية والخدمات 

شرا  المرأة والفمات الضعيفة وخجق فرص األساسية، باإلضافة إلى تمكين ا لشباب وا 
العمل ودعم المشاريت الصغيرة، موضحا  أن خطط التنمية التي تنفذيها الحكومة 

وسياسة  2009لجتخفيف من الفقر عام كانت مدعومة باالستراتيجية الوطنية 
 ة لجخطية إلى جانب البرنامل الحكوميكركاما أساسي 2010التشغيل الوطنية لعام 

لدص ح والتصدي لدرهاب، وأوضحت الورقة عدد من اإلحصاءات الرسمية التي 
تبين النتامل الطموحة التي جاءت جراء تنفيذ تج  الخطة، مشيرة في هذا اإلطار 

ر  مت البن  الدولي تحت عنوان "مشروا دعم االستقرار تأيضا  إلى البرنامل المش
إعادة الحياة واالستقرار وتوفير مصدر  والصمود" لعودة النااحين إلى مناطقهم بعد

عي  محترم كاستحقاق وطني، وأوضحت الورقة أيضا  التقدم في مستويات سوء 
التغذية وعدد النساء األرامل التي يتمتعن بإعانات مالية منتظمة بموجب قانون 

، وكذل  ارتفاا النمو االقتصادي العراقي 2014( لسنة 11الرعاية االجتماعية رقم  
 .2015% في عام 12.9% بسبب ايادة االنتات النفطي بنسبة 7.2دل بمع

في مجال أهداف التنمية استعرضت الورقة جهود واارة العمل والش ون االجتماعية  -72
المستدامة من خ ل تنفيذ قانون دعم المشاريت الصغيرة المدرة لجدخل وقانون هيمة 

نفيذ قانون الحماية رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، فض   عن ت
وقانون حماية الطفل العراقي، كما استعرضت الورقة جهود العمل عجى  ،االجتماعية

تحقيق حياة أفضل لألطفال ونشر الوعي بأهمية حصول األطفال عجى حقوقهم وتجبية 
احتياجاتهم، ذل  باإلضافة إلى البرنامل الحكومي الذي يستهدف بناء مجتمت منصف 

التمييا، وبناء اقتصاد واعد ومتواان، مت تسخير امكانيات الدولة خالي من الفساد و 
والمجتمت لتنفيذ األولويات المجحة لجمطالب الجماهيرية، فض   عن رفت مستوى الوعي 

االحتياجات الخاصة،  لذوي وااليواميةاالجتماعي، وتطوير برامل الخدمة االجتماعية 
، وكذل  تعايا مجاالت تمكين المرأة، باإلعاناتوتعايا فرص عادلة لشمول الفقراء 

 وتمكين الشباب، ودعم قدرات الحكومات المحجية، و ير ذل  في ذات اإلطار.
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أشارت الورقة إلى التحديات التي تواجهها الحكومة جراء هبوط أسعار النفط العالمي  -73
مما أدى إلى ايادة عالية باإلنتات لسد تكاليف التنمية وانجاا متطجبات التغير 

جتماعي، موضحة اإلطار الم سسي لجعمل االجتماعي، كما استعرض أفاق اال
 التنمية المستدامة في العراق.

 
 دولة الكويتتجربة 

مراقب االستشراف  –السيدة فضة عبد العزيز المعيلي  استعرضت كل من -74
المستقبلي وتحليل مخاطر باألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 

محاسب مبتدئ باألمانة العامة للمجلس األعلى  –ة عبد الكريم بولند والسيدة فاطم
، في الجانب 2035ر ية دولة الكويت ، دولة الكويتللتخطيط والتنمية في 

إلى وضت االستراتيجية الوطنية لألسرة في ضوء ر ية الكويت  مشيرةاالجتماعي، 
أهداف وسياسات  ىإلباإلضافة ، 2035واألهداف االستراتيجية لجتنمية حتى عام 

بأهداف التنمية  ربطهاو الخطة اإلنمامية متوسطة األجل الثانية المرتبطة باألسرة، 
 .2030المستدامة 

القضاء عجى الفقر، والهدف ول المتمثل في بالهدف األيتعجق وذكرت أن هذا األمر  -75
جيدة الثاني المتمثل في القضاء التام عجى الجوا، والهدف الثالإ المتعجق بالصحة ال

والرفاا، والهدف الرابت المتعجق بالتعجيم الجيد، والهدف الخامو المتمثل في المساواة 
، 11بين الجنسين، والهدف العاشر المتعجق بالحد من أوج  عدم المساواة، والهدف 

المتعجق بالس م والعدل  16المتمثل في مدن ومجاعات محجية مستدامة، والهدف 
ضت الورقة إلى الكشف عن مدى اتساق األبعاد كما تعر  ،والم سسات القوية

االجتماعية بأهداف التنمية المستدامة العالمية مت أهداف الخطة اإلنمامية متوسطة 
أن  مشيرة إلى(، 2019/2020-2015/2016األجل لدولة الكويت لجسنوات  

األهداف العالمية تتسق كجها مت الخطة اإلنمامية لدولة الكويت، فيما عدا الهدف 
 األول المتعجق بالقضاء عجى الفقر، حيإ لم يتم رصد حاالت فقر في الكويت.

إنجااات دولة الكويت في تنفيذ مخرجات البيان الختامي العربي  استعرضت سيادتها -76
، تحت شعار "نحو شراكة فاعجة"، 17/5/2017لجتنمية المستدامة الصادر بتاريخ 

ة العامة لجمججو األعجى لجتخطيط أهمها إنشاء مرصد لجتنمية المستدامة باألمان
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من أجل التأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مت الخطط  ،والتنمية
تشكيل الججنة الوطنية التوجيهية  أن  تم موضحةاالستراتيجية والخطط اإلنمامية، 

ألهداف التنمية المستدامة  ممثجة بكل من األمانة العامة  2030الداممة لتنفيذ أجندة 
ججو األعجى لجتخطيط والتنمية واإلدارة المركاية لدحصاء( برماسة السيد/األمين لجم

 .العام لجمججو لجتخطيط والتنمية

نسب إنجاا أهداف التنمية المستدامة العالمية المتعجقة باألبعاد  ذكرت سعادتها -77
نسبة سججت في الهدف أفضل أن  مشيرة إلى، 2016االجتماعية بدولة الكويت عام 

%، وأسوء نسبة كانت متعجقة 99.5المتعجق بالقضاء عجى الفقر بنسبة  األول
%، في حين لم يتم قياو نسبة اإلنجاا في الهدف  26.4بنسبة  11بالهدف 

ترتيب لدولة الكويت عجى  مشيرة إلى أفضلالمتعجق بالحد من أوج  عدم المساواة، 
التام عجى الجوا،  دولة، متعجقا بهدف القضاء 157المستوى العالمي من إجمالي 

 وأسوء ترتيب كان متعجقا بهدف مدن ومجتمعات محجية مستدام.     
 

 الثالثة جلسة العمل – جيم

وزارة العمـل  –سـعادة األسـتاذ كـاظم شـمخي عـامر الثالثـةترأس أعمال جلسة العمل  -78
النائــب عبــد والشــؤون االجتماعيــة، الــذي قــدم فيهــا ثــالث أوراق عمــل مــن كــل مــن 

المــدير  –البرلمــان العربــي، والســيدة جهــدة أبــو خليــل  -لحبيــب القطــي العزيــز بــن ا
 –العام للمنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة، والدكتور صالحي الـدين بـن فـرج 

 .أستاذ في علم االجتماع
 

 2030إدماج األبعاد االجتماعية ألهداف خطة التنمية المستدامة 
 في سياسات الدول العربية

، حدددول البرلمدددان العربدددي –لنامدددب عبدددد العايدددا بدددن الحبيدددب القطدددي ااستعرضدددت ورقدددة  -79
فددي سياسددات  ،2030إدمددات األبعدداد االجتماعيددة ألهددداف خطددة التنميددة المسددتدامة "

مجدداالت اهتمددام البرلمددان العربددي فددي دراسددة التنميددة المسددتدامة التددي "، الدددول العربيددة
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وحفددظ المددوارد الطبيعيددة  تنحصددر فددي ثدد إ أقسددام وهمددا، النمددو االقتصددادي والعدالددة،
 .والبيمية من أجل األجيال القادمة، التنمية االجتماعية

فيمددا يتعجددق بالقسددم األول الخدداص بددالنمو االقتصددادي والعادلددة، ذكددر سدديادت  أن الددنظم  -80
االقتصددادية العربيددة الحاليددة بمددا بينهددا مددن تددرابط، تسددجتام نهجددا  متكددام   لتهيمددة النمددو 

 المس ول الطويل األمد.

وفيمدا يتعجدق بالقسدم الثدداني الخداص بحفدظ المدوارد الطبيعيددة والبيميدة مدن أجدل األجيددال  -81
القادمددة، فددذكرة سدديادت  أندد  البددد مددن إيجدداد حجددول قابجددة ل سددتمرار اقتصدداديا  لجحددد مددن 
يقدددداف  اسددددته   المددددوارد والمصددددادر الطبيعيددددة وخاصددددة مصددددادر الطاقددددة التقجيديددددة، وا 

 ية.التجوإ، وحفظ المصادر الطبيع

أشار سيادت  إلى القسم الخداص بمجموعدة الثوابدت التدي تدم وضدعها مدن قبدل البرلمدان  -82
 أن مجموعة الثوابت تضمنت ما يجي: موضحا  في التعامل مت التنمية المستدامة، 

شددددمولية التنميددددة المسددددتدامة وفقددددا  لمبدددددأ المسدددد ولية المشددددتركة، وأهميددددة دور البيمددددة  -
فدددي تنفيدددذ أهدددداف التنميدددة المسدددتدامة، مدددت  الدوليدددة فدددي دعدددم جهدددود دول المنطقدددة

مراعاة االحترام الكامل لجسيادة الوطنية ولمختجف القديم الدينيدة واألخ قيدة والثقافيدة 
 والمجتمعية.

التأكيددد عجددى ر بددة وهدددف المنطقددة العربيددة إلنهدداء االحددت ل اإلسددراميجي لفجسددطين  -
جتوصدددل لألمدددن والسدددجم واألراضدددي العربيدددة المحتجدددة والعمدددل مدددت المجتمدددت الددددولي ل

 والتنمية المستدامة الشامجة في المنطقة العربية.

أهمية االستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء مدا تشدهدا المنطقدة مدن ااديداد  -
ونشددوب النااعددات ومددا ترتددب عجيدد  مددن تدددهور  ،ظدداهرة التطددرف وتنددامي اإلرهدداب

 ين في المنطقة العربية.لجوضت اإلنساني والناوح القسري واادياد عدد ال جم

التأكيد عجى دور الم سسدات الماليدة والجهدات المانحدة فدي تضدمين مبدادي التنميدة  -
فدددي عمجيدددات التمويدددل، واعتمددداد نهدددل متكامدددل يشدددمل خيدددارات التمويدددل المسدددتدامة 

المختجفة العامة والخاصة، الوطنية والدولية، والتقجيدية والمبتكدرة، ورفدت الكفداءة فدي 
 د العامة الوطنية.تعبمة الموار 

تعايا التكامل االقتصادي العربي، واعتماد مقاربدة لددمل سياسدات التنميدة والتجدارة  -
معا  مدعومة من م سسات فاعجة تتمتت بآليات تنسيق وعمجيات تشاركية والحدرص 
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عجددى أن تكددون االتفاقيددات التجاريددة الحددرة بمددا فيهددا االتحدداد الجمركددي العربددي لهددا 
 ى األبعاد الث ثة لجتنمية المستدامة.تأثيرات إيجابية عج

 

 األشخاص ذوي اإلعاقة في السياسات االجتماعية
 2030لخطة التنمية المستدامة 

األشددخاص ذوي اإلعاقددة فددي حددول "خجيددل  وجهدددة أبدد األسددتاذةفددي بدايددة عددرض ورقددة  -83
إلددددى أن  أشددددارت سدددديادتها" 2030السياسددددات االجتماعيددددة لخطددددة التنميددددة المسددددتدامة 

تحتددات إلددى إدخالهددا فددي صددجب االهتمامددات  وأنهدداقضددية اجتماعيددة وتنمويددة، اإلعاقددة 
ى االسددتثمار فددي الرأسددمال الكبددرى التددي تددنص عجيهددا مخططددات التنميددة المرتكدداة عجدد

 التنمية المستدامة.هي البشري و 

عمددل دامددم هددو ايددادة كفايددة المهددارات البشددرية والمددوارد اإلنسددانية وذكددرت سددعادتها أن  -84
يسددتدعي الكثيددر مددن االبتكددار والتحسددين مشدديرة إلددى أندد  إلددى جيددل،  يسددتمر مددن جيددل

االهتمدددام بمعالجدددة قضدددية اإلعاقدددة والسدددعي  لتأهيدددل ودمدددل باإلضدددافة إلدددى والتجديدددد. 
 ،األشددخاص ذوي اإلعاقددة وتددأمين حقددوقهم ومشدداركتهم الفاعجددة والمنتجددة فددي المجتمددت

ة تتعدرض مسديرة التنميدمن الضروريات المفروضدة فدي كدل حدين، حتدى ال م كدا أنها 
 ف الموارد.لجتأخير أو لنا 

ربدددط اإلعاقدددة و يرهدددا مدددن القضدددايا والشددد ون االجتماعيدددة كمدددا أشدددارت سدددعادتها إلدددى  -85
يعتبددر المقاربددة السددجيمة والمسددتقبجية  ،بالطريقددة الصددحيحة وعجددى المسددتويات المطجوبددة

يما تجددد  التدددي لبنددداء القددددرات وتفعيجهدددا وايدددادة إنتاجيدددة مختجدددف شدددرامب المجتمدددت، والسددد
أيجدددول  25الصدددادر بتددداريخ  1/70تصدددنفها خطدددة التنميدددة فدددي قدددرار األمدددم المتحددددة 

 "الفمات الضعيفة". 2015 سبتمبر( 

لقضددية  2030خطددة التنميددة المسددتدامة لعددام لتصدددي الطريقددة ورقددة عمجهددا تناولددت  -86
ة باإلضددافومشدداركة األشددخاص ذوي اإلعاقددة فددي تنميددة ذواتهددم ومجتمعدداتهم.  ،اإلعاقددة

ربط اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بمضمون الخطة، وال سيما أن إلى محاولة 
تعتمد المقاربتين الحقوقيدة واالجتماعيدة الجتدين تجتدام  ،2006االتفاقية المقرة في العام 

 بهما هذا الخطة.
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منهجيدددة المعالجدددة وفدددي نهايدددة عدددرض ورقدددة السددديدة جهددددة، أشدددارت سدددعادتها إلدددى أن  -87
عدرض المطدروح فدي كدل مدن الخطدة بالدرجدة اعتمددت عجدى ا الدراسدة والبحإ فدي هدذ

األولى، ثم االتفاقية في المقام الثاني، بعد استعراض الواقدت، واقتدراح مدا يمكدن تصدورا 
في حال لم يكن سبيل الدمل والمشداركة والمسداهمة موضدت بحدإ وتنداول ودرو. كمدا 

ر وطرحها بإيجاا شديد عندد استخ ص العب عجىتعمد الدراسة بموجب هذا المنهجية 
 اإلضاءة عجى الواقت بمشك ت  وتعقيدات . 

 
 كبار السن في السياسات االجتماعية

 2030لخطة التنمية المستدامة 

كبددددار السددددن فددددي السياسددددات حددددول " صدددد ح الدددددين بددددن فددددرتأشددددارت ورقددددة الدددددكتور  -88
ة يدددددمختجدددددف الخطدددددط التنمو  " إلدددددى أن2030االجتماعيددددة لخطدددددة التنميدددددة المسدددددتدامة 

اليدومي لجفمدات  العدي إلدى تددار  ااثدار السدجبية لجتنميدة وتحسدين واقدت هدفت األممية 
مشدديرا  تطددوير قدددراتهم فددي مواجهددة تجدد  ااثددار، باإلضددافة إلددى  ،شددةة المهماالجتماعيدد
فمددة كبددار السددن تعتبددر مددن أكثددر الفمددات عرضددة إلددى التهديددد مسددتقب  بحكددم  إلددى أن

ين عمومددددا و"أسددددن المسددددنين" وارتفدددداا أعددددداد المسددددنلعددددالم تسددددارا نسددددق التشدددديخ فددددي ا
التددي  الفمددة ذين تجدداواوا عتبددة السددبعين سددنة(، موضددحا  أن هددذا خصوصددا  أولمدد  الدد

  البا ما تكون مصحوبة بعدد من األمراض ذات التكجفة الع جية الباهظة. 

أفضل مندوال تدوجيهي لمختجدف  ُتعدأهداف خطة التنمية المستدامة سعادت  أن  أوضب -89
نطاقهدا ليشدمل كدل األبعداد االجتماعيدة  اتسدااالسياسات التنموية المندمجة مدن خد ل 

الفمدددددات  لصدددددالب يدددددر مسدددددبوقة  ا  سدددددتحدثة أهددددددافمُ و  ،واالقتصدددددادية والثقافيدددددة مجتمعدددددة
فمدة كبدار هدذا الفمدات هدي أهمهدم هشاشدة وتهميشدا، مشديرا  إلدى أن  االجتماعية األكثر

ة التدددي يهدددداف الكبدددرى والغايددات الخصوصدددالسددن الدددذين تددم تخصيصدددهم بعددددد مددن األ
 يرجى النجاح في تحقيقها "حتى ال يتخجف أي أحد عن الركب".

أهداف  جاءت ب إلى التعريف بالسياق العام الذي تسعى ذكر سعادت  أن ورقة العمل  -90
والتعمق في األهداف والغايات الخصوصدية التدي  2030-2015التنمية المستدامة 
واقدت السياسدات العربيدة إلدى الورقدة تتطدرق لهدا، مشديرا  إلدى مدن خ  شمجت كبار السدن
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بهدف تقييم المجهودات المبذولة مدن طدرف مختجدف المتددخجين  ،في مجال كبار السن
السياسيين لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات السكانية في المجتمعات العربيدة 

 وأشكال المعالجة القاممة ألثارها وتقييم جدواها.

إدمدات  رح الدكتور ص ح الدين بن فرت عدد مدن المقترحدات التدي يمكدن أن تيسديراقت -91
بما  ،في مجال كبار السن في إطار أهداف خطة التنمية المستدامة العربيةالسياسات 

ة ويحقددق اندددماجها يدديمكنهددا مددن تعددديل أهدددافها ومناهجهددا عجددى ضددوء السددياقات الدول
 ء عجى كل أشكال التهمي  واإلقصاء.ة المبذولة لجقضايضمن المجهودات الدول

 

 الجلسة الختامية – دال

وايددر الشدد ون االجتماعيددة  –تددرأو الججسددة الختاميددة معددالي األسددتاذ محمددد الطرابجسددي  -92
إدارة التنميددة مدددير  –فددي الجمهوريددة التونسددية، وقددام السدديد المستشددار طددارق النابجسددي 

و واراء الشددد ون االجتماعيددددة والسياسدددات االجتماعيدددة  مسددد ول األماندددة الفنيدددة لمججددد
موضحا  أن  تم بجورتهدا فدي ضدوء مدا تضدمنت   ،الم تمرتوصيات باستعراض  ،العرب(

، كما أوضب سعادت  أن  سيتم عرض اشات وتجارب الدول األعضاءأوراق العمل والنق
الدددورة  اجتمددااعجددى معددالي واراء الشدد ون االجتماعيددة العددرب فددي  المدد تمرتوصدديات 
نعقادهددا ا رالمقددر  ،لمججددو واراء الشدد ون االجتماعيددة العددربوالث ثددين نددة الثامالعاديددة 

 إلقرارها. 2018ديسمبر / كانون األول 

، أكددددوا عجدددى المددد تمرتوصددديات  معدددالي الدددواراء والسدددادة ر سددداء الوفدددودوبعدددد أن أقدددر  -93
ضدددرورة االهتمدددام بالججندددة االجتماعيدددة لجمججدددو االقتصدددادي واالجتمددداعي مدددن خددد ل 

متخصصة لواارات الشد ون االجتماعيدة، و يرهدا مدن الدواارات ذات الصدجة المشاركة ال
معدالي الدواير شكر و ، بالموضوعات االجتماعية والتنموية التي سيتم عرضها المججو

الدددول العربيددة عجددى  ر سدداء وأعضدداء وفددود محمددد الطرابجسددي، معددالي الددواراء والسددادة
لمججددو واراء الشدد ون االجتماعيددة المدد تمر، كمددا شددكر األمانددة الفنيددة انتهدداء أعمددال 

العددرب عجددى جهودهددا فددي تنظدديم أعمددال المدد تمر، موجهددا  التحيددة إلددى السددادة الخبددراء 
 .معدي أورق العمل
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 الرابـــــعل ــالفص

 التوصيـــاتالبيــان و
 

ور ساء وفود المنظمات العرب الش ون االجتماعية التنمية و نحن واراء 
الوااري العربي حول "إدمات األبعاد االجتماعية لخطة  الم تمرالمشاركين في أعمال 

في الجمهورية "، في السياسات االجتماعية في الدول العربية 2030التنمية المستدامة 
 ،2017نوفمبر / تشرين الثاني  28و  27التونسية يومي 

ذ نثمن ما حققت  الدول العربية من انجاا  ات ومكتسبات اجتماعية وتنموية وا 
ألهداف خطة تجاا التنفيذ الكامل  ،لتحديات التي تواج  المنطقة العربيةفي ضوء ا

التنمية الشامجة في إطار عربية لتحقيق االعتبار تطجت الشعوب الفي ، وأخذا  2030
 العدالة االجتماعية،من 

دراكا  لما تتعرض ل  بعض الدول العربية من صراعات، واستمرار االحت ل  وا 
واادياد ممارسات التنظيمات اإلرهابية راضي العربية المحتجة، اإلسراميجي الغاشم لأل

 ةرميسي عوامقمن  الغاشمة، واستهدافها لألبرياء من المواطنين العال، وما يشكج  ذل 
 .واألمن المجتمعينأمام تحقيق التنمية 

ذ نتقدم لجمهورية مصر العربية الشقيقة رميسا  وحكوم وشعبا ، بخالص  ةوا 
ا األبرار ومصابيها الججل جراء الحدإ اإلرهابي الغاشم بمسجد التعااي لشهدامه

 الروضة بمدينة العري ، ندين بأشد العبارات هذا العمل الغير إنساني.

تعايا التماس  و ن كد عجى أن تحقيق السجم واألمن في المنطقة العربية، و 
تمكين ل ينأساسي ينعنصر ، يشك ن تشجيت االنتماء والحوار الوطنيينالمجتمعي و 
 .ية من استكمال مسيرتها التنمويةالدول العرب

بما  ،2030وانط قا  من عايمتنا لجمضي قدما  لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 ينعكو إيجابا  عجى المواطن العربي،
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نشدد عجى تنفيذ قرارات القمم العربية وقرارات مججو واراء الش ون 
والسيما قرارات  ،2030لتنمية المستدامة االجتماعية العرب ذات الصجة بتنفيذ خطة ا

 (.663( و  631و  ( 32 أرقام  التنمويةالعادية و القمة العربية 

ونعاا جهود الججنة المشكجة برماسة رميو المكتب التنفيذي لمججو واراء 
الش ون االجتماعية العرب، لتنفيذ قرار القمة العربية في األردن  مارو / يذار 

 أن اإلرهاب والتنمية االجتماعية.( بش699( رقم  2017

وندعو إلى مواصجة الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطط والبرامل واالستراتيجيات 
العربية والتنموية المّقرة من القمة العربية والمجالو الواارية والججان المتخصصة 

ة ، وموافا2030العربية، ذات الصجة باألبعاد االجتماعية لخطة التنمية المستدامة 
بها، لتضمينها ضمن  2030الججنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 .2030الجهود العربية لتحقيق خطة 

جوفاء لا قدراتها النوعية يتعا ، و سقف طموحاتها لرفت العربية شجت البجدانن
، إيمانا  من أن في تحقيقها مصجحة لجمواطن العربي وضمان 2030خطة بمتطجبات 

 .بكرامة وفي أمن وومام مجتمعيينعيش  

وبعد أن أستمعنا وناقشنا أوراق العمل القيمة المقدمة من القطاا االجتماعي 
بجامعة الدول العربية، والمعهد العربي لجتخطيط والخبراء العرب، وبعد أن اطجعنا 
عجى التجارب الهامة لجدول العربية التي ُتشكل نماذت ناجعة في إطار تنفيذ خطة 

 في أبعادها االجتماعية، نوصي بما يجي: 2030

 :التحول نحو مقاربة وقائية للسياسات االجتماعيةأواًل: 
التأكيد عجى سرعة التحول من المقاربة الع جية لجسياسات االجتماعية في الدول  -

العربية، إلى مقاربة وقامية واستباقية في ظل التكامل والتداخل مت الخطط 
بهدف تحسين المكونات االجتماعية لجفقر المتعدد والسياسات االقتصادية، 

بالشكل الذي يرفت قدرة الشرامب االجتماعية عجى االندمات في الحياة  ،األبعاد
 .االقتصادية بشكل مستدام
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اعتماد مقاربات وقامية وحقوقية وتشاركية كركياة لجتوجهات الجديدة في إطار  -
 . 2030خطة 

الذي أقرا مججو واراء الش ون االجتماعية  التأكيد عجى مواصجة العمل بالمبدأ -
العرب فيما يتعجق بالمنظور الحقوقي لجسياسات االجتماعية عوضا  عجى المنظور 

 الرعامي.

 : اإلحصاءات:ثانياً 
مواصجة مججو واراء الش ون االجتماعية العرب لعقد ور  العمل المتخصصة  -

لجمعايير الدولية، مت التأكيد وفقا  تطوير القدرات اإلحصامية الوطنية الرامية إلى 
عجى ضرورة إلتاام الدول بالتمثيل المتخصص واستمراريت  في تج  الفعاليات بما 

 يحقق أهدافها المرجوة.

تعايا التنسيق بين األجهاة اإلحصامية العربية بهدف سد النقص في قواعد  -
حصول وتحسين سبل ال ،البيانات اإلحصامية الخاصة بأجندة التنمية المستدامة

التواصل مت األجهاة اإلحصامية العالمية  من خ لعجى البيانات واالحصاءات، 
أهداف  مدى التقدم المحرا لتنفيذ لتوفير لغة إحصامية مشتركة في قياو وتقييم

 .2030التنمية المستدامة 

التأكيد عجى مواصجة الجهود إلنشاء المركا العربي لجسياسات االجتماعية  -
في الدول العربية، بناء  عجى قرار مججو واراء الش ون  والقضاء عجى الفقر

 السابعة والث ثين. في دورت ( 835االجتماعية العرب رقم  

التركيا عجى قياو األبعاد ذات الصجة بنوعية جودة الخدمات المقدمة لألفراد،  -
 .2030كأساو لقياو التقدم المحرا في تنفيذ خطة 

 :األشخاص ذوي اإلعاقة: ثالثاً 
يف كبار المس ولين والخبراء الذي سيشاركون في الندوة العربية لحقوق تكج -

، المقرر 2030األشخاص ذوي اإلعاقة في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
في جمهورية السودان، تنفيذا   2018يناير / كانون الثاني  24و  23عقدا يومي 

السادسة  في دورت  (817لقرار مججو واراء الش ون االجتماعية العرب رقم  
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والث ثين، بإعداد تصور حول كيفية مواصجة إدمات قضايا اإلعاقة في السياسات 
 االجتماعية، بما يمكن من ايادة الخدمات المرتبطة بها والبرامل ذات الصجة.

دعوة الدول األعضاء إلى تفعيل التنسيق بين الواارات واألجهاة المعنية في الدولة  -
ت المدني والقطاا الخاص، لوضت خطة وطنية متكامجة بالشراكة مت المجتم

لددمات الكامل لألشخاص ذوي اإلعاقة من منظور حقوقي، بما في ذل  تأمين 
والمستدامة لهم، واالستفادة بما لديهم من قدرات في رسم واألمنة البيمة الم هجة 

 .2030الخطط التفصيجية لتنفيذ خطة 

واراء الش ون االجتماعية العرب لتنفيذ قرار تعايا جهود األمانة الفنية لمججو  -
 بشأن الخطة السابعة والث ثين، في دورت الصادر  (839رقم  المججو 

اإلع مية لمججو واراء الش ون االجتماعية العرب ذات الصجة باألشخاص ذوي 
ط ق حمجة إع مية في هذا الشأن يوم  ديسمبر / كانون األول  13اإلعاقة، وا 

2018. 

عجى ربط اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باألهداف والغايات ذات العمل  -
، وبما يتماشى مت الشعار العالمي 2030الصجة ضمن خطة التنمية المستدامة 

تحت عنوان "التحول نحو مجتمت مستدام  2017لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام 
 ومرن لججميت".

 :كبار السن: رابعاً 
الصجة بكبار السن ضمن المخطط العام  العمل عجى تشخيص الغايات ذات -

، والسيما المحاور ذات الصجة 2030الوطني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 
 بالكرامة والناو واالادهار.

جهودهم العرب في والصحة واراء الش ون االجتماعية  يالتأكيد عجى دعم مججس -
يذ خطة التنمية إلعداد مشروا االستراتيجية العربية لكبار السن، وربطها بتنف

 المستدامة.
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 خامسًا: المرأة:
تنفيذ وثيقة "إع ن القاهرة لجمرأة العربية وخطة العمل االستراتيجية التنفيذية "  -

والتي تم اعتمادها في القمة العربية في  "2030أجندة تنمية المرأة العربية 
 (، من خ ل:2017الممجكة األردنية الهاشمية  مارو / يذار 

 طر التشريعية والنظم القانونية وااليات الجديدة التي تعنى بقضايا اعتماد اال
 مناهضة التمييا، الرامية إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

  وضت سياسات عجى المستوى الوطني تدعم التمييا اإليجابي، ووضت خطط
 متابعة وتقييم لهذا التدابير والسياسات.

  جرامية تعايا يليات ضمان وصول المر أة إلى العدالة واتخاذ تدابير قانونية وا 
 في هذا الشأن.

  إعداد مواانات عامة تراعي إدمات احتياجات المرأة وتحقيق المساواة بين
 الجنسين.

 سادسًا: األسرة:
تنفيذ "منهات العمل لألسرة في المنطقة العربية في إطار أهداف التنمية المستدامة  -

اء الش ون االجتماعية العرب بموجب قرارا رقم الذي اعتمدا مججو وار  "،2030
 ( في دورت  السادسة والث ثين، من خ ل:833(

 ،بما يضمن  الطجب إلى الدول األعضاء مراجعة القوانين وتعديل التشريعات
لجعجها أكثر انسجاما ومواءمة مت  ،تمكين األسرة في المنطقة العربية

 االتفاقيات والمعاهدات الدولية.
 ل الشراكات بين مختجف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمت دعم تفعي

بما يعاا تحقيق التنمية المستدامة ضمن  ،مكنة لألسرمُ إليجاد بيمة  ،المدني
 معايير وخطط متفق عجيها.

  ايادة مستوى الوعي بدور األسرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعايا برامل
 يل عجى المستوى الوطني.الضمانات االجتماعية والحماية والتأه

 .وضت مواانات م ممة تعكو احتياجات األسرة والنهوض بأوضاا أفرادها 
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 سابعًا: الطفولة:
تطوير االطر التشريعية لحماية االطفال من الفقر، ووضت المواانات الم ممة  -

لتوفير التعجيم الجيد لكافة االطفال دون تمييا، ووضت برامل لتوفير الحماية 
ية وتوفير بيمة تعجيمية خالية من العنف لكافة االطفال، بما في ذل  االجتماع

 االطفال ذوي االعاقة واالطفال المتأثرين بظروف النااعات المسجحة والحروب.

تعايا االطر التشريعية ووضت سياسات وبرامل توفير الخدمات الصحية ونظم  -
بالتركيا عجى  ،مالالحماية الوطنية لحماية االطفال من العنف واالساءة وااله

بعض القضايا ذات االهتمام الخاص مثل االطفال في وضعية الشارا، وعمل 
 االطفال، واالطفال في نااا مت القانون.

حماية االطفال في ظروف النااعات واالامات من خ ل توفير الخدمات  -
الخدمات  –الخدمات القانونية  –المتخصصة  الدعم النفسي واالجتماعي 

ادارة الحالة(، وضمان وصول االطفال ال جمين والنااحين  –لتعجيمية الصحية وا
 اليها.

 :بناء القدرات: ثامناً 
الطجب من األمانة الفنية لمججو واراء الش ون االجتماعية العرب، بالتنسيق مت  -

المعهد العربي لجتخطيط، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، وبالتعاون مت 
والجهات المانحة، والجامعات والم سسات العربية منظمات المجتمت المدني 

والدولية ذات الصجة، بإعداد نماذت البرامل التدريبية لبناء قدرات المس ولين في 
 الدول العربية في مجاالت التنمية المستدامة.

دعوة مججو واراء الش ون االجتماعية العرب، إلى تنظيم ور  تدريب المدربين  -
(TOT) بالتركيا عجى األبعاد االجتماعية لخطة التنمية في الدول العربية ،

 .2030المستدامة 

 :الدوريةتقارير ال: تاسعاً 
 ( في دورت 836واراء الش ون االجتماعية العرب رقم  التأكيد عجى قرار مججو  -

السابعة والث ثين، بإلتاام الدول األعضاء بموافاة األمانة الفنية لجمججو بتقارير 
ءات والبيانات ذات الصجة لتنفيذ األبعاد االجتماعية لخطة دورية تضمن اإلحصا
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، بما يمكن من إعداد التقرير العربي اإلقجيمي الذي 2030التنمية المستدامة 
سيرفت إلى القمة العربية التنموية، وكذا إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة بناء  

 عجى التقارير الوطنية المعتمدة من الدول األعضاء.

الدول األعضاء إلى العمل عجى تقديم تقارير سنوية تركا عجى قياو مدى  دعوة -
 .2030التقدم المحرا في مختجف أهداف خطة التنمية المستدامة 

قدراتها النوعية وتعايا  ،رفت سقف طموحاتهاالمبادرات العربية الرامية إلى  تشجت -
 .2030خطة عجى الوفاء بمتطجبات 

اراء الش ون االجتماعية العرب بالتنسيق مت الدول دعوة األمانة الفنية لمججو و  -
األعضاء، والمنظمات العربية ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة ذات الصجة 

، إلى اإلعداد لجمشاركة في منتدى األمم المتحدة رفيت المستوى 2030بخطة 
، والذي يعقد في نيويور  في شهر يوليو / تموا من (HLPF)لجتنمية المستدامة 

عام، ويعقد عجى مستوى قادة العالم مرة كل أربعة أعوام عجى هام  الشق  كل
 رفيت المستوى من الجمعية العامة لألمم المتحدة خ ل شهر سبتمبر / أيجول.

 :التمويل :عاشراً 
تعايا يليات ومبادرات التمويل العربية والسيما: مبادرة صاحب السمو أمير دولة  -

ويل مشروعات القطاا الخاص الصغيرة بإنشاء صندوق عربي لتمالكويت 
ومتناهية الصغر في الدول العربية، والصندوق العربي لجعمل االجتماعي التابت 
 لمججو واراء الش ون االجتماعية العرب، و يرهم من المبادرات العربية التنموية.

العمل عجى وضت خطة عمل تمويجي  بالتنسيق مت وكاالت األمم المتحدة  -
، ومجموعة يلية (UNDG)سيما مجموعة األمم المتحدة لجتنمية المتخصصة، وال
، بما يعاا جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة (RCM)التنسيق اإلقجيمي 
 .2030التنمية المستدامة 

، بما يدعم ايادة انخراط القطاا الخاص 2030الترويل لخطة التنمية المستدامة  -
 في المس ولية االجتماعية.

لجهود الرامية إلى تنفيذ العقد العربي لمنظمات المجتمت المدني، لدعم دعم  ا -
، الذي وافق عجي  مججو واراء الش ون 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
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الخامسة ( الصادر في دورت  793االجتماعية العرب بموجب قرارا رقم  
 .والث ثين

 

جامعة الددول العربيدة، ور سداء العربي، وجهت  الوااري أعمال هذا الم تمر ختاموفي  -94
 الجمهوريددة التونسددية، الشددكر إلددى العربيددة المشدداركة والخبددراء العددربوأعضدداء الوفددود 

وشدعبا  عجدى كدرم الضديافة وحسدن الوفدادة، وعجدى الجهدود المقمددرة لددعم  تدا  وحكوم رميسا  
بجسدي محمد الطرامسيرة العمل العربي المشتر ، كما وجهوا الشكر إلى معالي األستاذ 

 مت معاليد العامجين و ، والمس ولين واير الش ون االجتماعية في الجمهورية التونسية –
عجى جهودهم لتنظيم أعمال الم تمر في أفضل الظروف وأيسرها، بما مكن من نجاح 

 أعمال .


