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 حول ورقة معلومات
  2030خطة التنمية المستدامة في  الصلة بالهجرة ذاتدهدا  األ

_____ 

 :الخلفية 
باإلجماع من قبل قادة الدول األعضاء في األمم  2030خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  تم اعتماد

حتى عام لتعمل البلدان  2016في يناير  . تم البدء في تنفيذها2015المتحدة خالل مؤتمر القمة الذي عقد في سبتمبر 
الجهود، حيث يتمثل الهدف األسمى لخطة التنمية  ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلكعلى تنفيذ أهداف هذه الخطة 2030

طوعي بالعمل. وتقع مسؤولية  غير ملزمة قانونيًا وهي تعهدوهذه الخطة  في "عدم إغفال أحد". 2030المستدامة لعام 
وضع األولويات الوطنية والتنفيذ على الحكومات بالشراكة مع كل األطراف المعنية، ويتم متابعة تنفيذها بصفة دورية 

 . HLPF المستدامة بالتنميةمن خالل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني  كل عام
والمبادئ  ،والرؤية ،المقدمة على:اإلعالن  ؛ حيث يشتملغير قابلة للتجزئة متكاملةعدة أقسام من  الخطةتتألف 

ووسائل التنفيذ والشراكة العالمية، والمتابعة  ،وغاياتها المستدامة التنمية وأهداف ،والخطة الجديدة ،وااللتزامات المشتركة
الخطة  وتحتوي .في جوهرهااالزدهار و الكوكب و الناس تضع الديباجة رؤية واضحة وطموحة  وتتضمن واالستعراض.

 الغايات وتشتمل. مؤشر 231و ،مقصدغاية/  169و ،(لكل األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية) هدف 17على: 
لـ"تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة المخصص  17إضافة إلى الهدف  ،وسائل التنفيذ علىتحت كل هدف  المدرجة

 . المستدامة" تحقيق التنميةالعالمية من أجل 

 :2030البنية الثالثية ألدهدا  خطة 
 .ليهإ التقدم والنجاح نسبةً  ويتم قياس ،ليهاإلوصول ا المرادتيجة النهائية هو األساس، وهو يمثل النالهد :  .1
بالتضـافر  تحقيـق الهـدف األساسـيللوصول إلى  يتم العمل على إنجازه أن الذي يفترض وهو الهدف الوسيط: الغاية .2

  .األخرىالغايات مع 
التقــدم فــي تحقيــق الهــدف بشــكل  لقيــاسبشــكل مباشــر، و  ةالمحــدد الغايــةلــى إأداة لقيــاس التقــدم بالنســبة هــو المؤشررر:  .3

  .غير مباشر
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  وعالقتها بالهجرة 2030مكونات خطة التنمية المستدامة: 
وهو  االزددهاروهو المكون االجتماعي،  الناس: 2030 خطةتحدد الديباجة خمس مكونات رئيسية تركز عليها 

ع وهو المكون الثقافي. وتتقاط كةاالشر وهو المكون السياسي،  السلموهو المكون البيئي،  الكوكبالمكون االقتصادي، 
 :كما يلي ات الخمسنالهجرة بشكل كبير مع هذه المكو 

يشمل بمفهومه جميع الناس بمن فيهم  ، وهذاركب التنمية خلففي عدم ترك أحد  الخطةهدف  حيث يتمثل: الناس .1
يتطلب تمكين المهاجرين، وحماية حقوقهم، وضمان ظروف  2030 خطة. وبالتالي فإن تحقيق والالجئين المهاجرين

دماجهمعمل الئق لهم،  في الحياة االقتصادية واالجتماعية بغض النظر عن حالتهم )إن كانوا نظاميين أم غير  وا 
 نظاميين(. 

مليار دوالر في عام  50.8تعتبر التحويالت مصدرًا مهمًا للدخل في المنطقة العربية، حيث بلغ مجموعها : الزددهارا .2
المنطقة  ، حيث تعدمصدر للدخل للدول خارج المنطقة التحويالت المالية من المنطقة هي أيضاً كما أن . 2015

نحو أرسل المهاجرون في المنطقة ما يقدر بالتحويالت في العالم، حيث  المرسلةالعربية واحدة من أعلى المناطق 
 1 من اإلجمالي العالمي. %28، أي ما يعادل 2014مليار دوالر في عام  105

هذه الكثيرون إلى الهجرة لمواجهة تداعيات  مما يدفع، بيئية والمناخية السكانالتغيرات ال يمكن أن تهدد: الكوكب .3
فعلى سبيل المثال تضم منطقة الشرق  ،الجانب البيئي اهتمامًا متزايداً  التغيرات البيئية. وفي المنطقة العربية، يكتسب

من إمدادات المياه المتجددة في  %2أقل من في حين يتوفر فيها من سكان العالم  %6األوسط وشمال أفريقيا 
ن االنخفاض في التغير المناخي إلى المزيد م يؤديفي العالم. ومن المتوقع أن  اً العالم، وهي المنطقة األكثر جفاف

عن مصدر بديل  ة بحثاً نسب المياه مما سيؤثر بالتالي على القطاع الزراعي ويدفع بالمزيد من المزارعين إلى الهجر 
  2لكسب لعيش.

بلغ عدد  ، فقدوالنزوح يشكل غياب السلم وانتشار النزاع في عدد من دول المنطقة محرك بارز للهجرة: السلم .4
مليون من  16مليون، بما في ذلك أكثر من  19ما يزيد عن  2016نهاية عام النازحين في المنطقة بحلول 

مليون الجئ فلسطيني. كما تعد المنطقة  5.2نحو  ماليين الجئ. وفي المنطقة أيضاً  3النازحين داخليًا وأكثر من 
ن العربية أكثر من العربية أكبر منطقة مرسلة لالجئين إلى جميع أنحاء العالم، حيث بلغ عدد الالجئين من البلدا

 2016.3مليون الجئ في منتصف عام  7.5
على إنشاء شراكات قوية على في االعتماد اإلدارة الجيدة للهجرة تتشابه خطة التنمية المستدامة مع : الشراكات .5

 منظمات المجتمعو اإلقليمية  التشاورعمليات و  المستويات الدولية والوطنية ودون الوطنية مع المنظمات الدولية
وجمعيات المهاجرين واألكاديميين وغيرهم من أصحاب  والنقابات المدني والمنظمات غير الحكومية وأرباب العمل

على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية وبين ) بشأن الهجرةالمصالح. وقد شاركت الدول العربية في عمليات دولية 
 ثنائية(. الو األقاليم 

 
                                                           

، اللجنة االقتصادية واالجتماعية 2030: الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام 2017تقرير حالة الهجرة الدولية لعام   1
 .2017لغربي آسيا والمنظمة الدولية للهجرة، 

  world-arab-crisis-water-about-facts-http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/numbersانظر البنك الدولي:  2 
 ، مرجع سابق.2030: الهجرة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة لعام 2017تقرير حالة الهجرة الدولية لعام   3

http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/numbers-facts-about-water-crisis-arab-world
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 اإلشارة إلى النقاط التالية: هنا تجدرو 
 والمقصد، لضمان والعبور المنشأ مجتمعات في التنمية على للهجرة اإليجابي األثر وحجم جودة زيادة الممكن منأنه  -

 الهجرة لحوكمة يمكن حيث .ومستدامة سليمة بيئة في وسعيدة مزدهرة بحياة ليتمتعوا البشر لجميع والمساواة الكرامة
 اإلدارة، تحرص على تمكين وحسنة شاملة سياسات اتبعت إذا المستدامة التنمية أهداف تحقيق على تساعد أن

 ،لهم والحريات الخيارات وتوفير بهم الالئقة العمل ظروف وضمان حقوقهم وحماية والرجال النساء من المهاجرين
 في التنمية في يسهم مما سواء حد على والمهاجرين للدول ضخمة مكاسب يحمل يمكن أن البشري التنقل حيث أن

  .المحلية ومجتمعاتها والمقصد المنشأ بلدان
 في والنازحون والالجئون ، كما يعتبر المهاجرونالمستدامة التنمية على نتائج األهمية بالغة آثار والنزوح إن للهجرة -

 أحد يتخلف ال" بحيث احتياجاتها في النظر ينبغي التي للمخاطر المعرضة السكانية الفئات من األحيان من كثير
  . 2030 عام خطة مبادئ من رئيسي مبدأ وهو ،"الركب عن

 للمساعدة المتحدة األمم أطر جميع في أن العربية المنطقة في التنمية سياسات في البشري للتنقل الهام الدور يتجلى -
 في الهجرة تساهم أن ويمكن. العائدة والهجرة والالجئين الهجرة عن لبرامج إشارات تشملالعربية  المنطقة في اإلنمائية

 جيدًا. السياسات تدار عندما التنمية المستدامة
 التي صلة بالعمليات ذات أيضاً  هي بالهجرة المتعلقة التنمية المستدامة أهداف ومقاصد للهجرة الرشيدة الحوكمةإن  -

 الالجئين بشأن العالمي والنظامية، واالتفاق والمنّظمة اآلمنة الهجرة بشأن لألمم المتحدة العالمي االتفاق عليها يقوم
طاره  .الالجئين مسألة الشامل مع للتعامل وا 

 أدهدا  التنمية المستدامة ذات الصلة بالهجرة: 
 2030دراج الهجرة ألول مرة في اإلطار اإلنمائي العالمي في هدف صريح ضمن خطة التنمية المستدامة إتم 

تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم " ( بشأن10.7) الغاية رقم، 10والمتمثل في الهدف 
والغاية رقم  "،في ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن اإلدارة ومتسم بالمسؤولية، بما

لغاء قنوات التحويالت المائة،  في 3خفض تكالي  معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من ( بشأن ".ج10) وا 
". وذلك اعترافًا بالدور األساسي الذي تؤديه الهجرة 2030 في المائة، بحلول عام 5المالية التي تربو تكاليفها على 

 في اإلسهام اإليجابي في التنمية المستدامة حين يتم إدارتها بشكل جيد. 
مرفق جدول باألهداف ذات الصلة بالهجرة )كما تتضمن خطة التنمية المستدامة عدة أهداف إضافية ذات صلة 

 (. ويمكن أن يتم تنفيذ هذه األهداف كلها من خالل تصنيف البيانات بناًء على حالة الهجرة.بالهجرة

 المستدامة التنمية وتحقيق الهجرة حوكمة في القرار وصناع الحكومية المؤسسات دور:  

 في: المستدامة التنمية وتحقيق الهجرة حوكمة في القرار وصناع الحكومية يتمثل دور المؤسسات
إدماج الهجرة والمهاجرين فيها واقتراح من مراجعة السياسات التنموية واالجتماعية واالقتصادية المعتمدة للتأكد  .1

 .تأخذ هذا البعد في اعتبارهاسياسات جديدة 
للتأكد من ترجمة السياسات على أرض الواقع، ومراقبة  المطلوبة لذلكوضع برامج تنفيذ الخطط ورصد الموازنات   .2

 التنفيذ وتقييم التقدم المحرز.  
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ذلك لضمان و  ،اسات ومراقبة تنفيذها وتقييمهاإشراك الجهات غير الحكومية ذات الصلة في عملية صياغة السي .3
 سياسات أكثر شمولية وفعالية.

صور النمطية السلبية عن الهجرة وتفعيل دور المهاجرين التنمية لكسر البرفع الوعي حول موضوع عالقة الهجرة  .4
 في تحقيق التنمية المستدامة.   

التي تعتمد على تطوير البيانات وتجميعها وتحليلها. ويمكن في صياغة السياسات االستناد إلى األسس العلمية  .5
 للقطاع غير الحكومي أن يلعب دورًا مساندًا في هذا المجال كبيوت للخبرة. 

والتحديات التي  الدولة اركة بفعالية في اللقاءات الثنائية والمنتديات اإلقليمية والعالمية وذلك إلظهار أولوياتالمش .6
   تواجهها والعمل على إيجاد الحلول.

 

 2030االتفاقين العالميين للهجرة والالجئين وخطة التنمية المستدامة 

  2030والنظامية وخطة التنمية المستدامة االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة: 
أحد األسس التي ُبني عليها االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة  2030تعد خطة التنمية المستدامة  -

 لعام المستدامة التنمية خطة على لالتفاق النص على أنه "يرتكز المبادئ التوجيهية، حيث تضمنت والنظامية
 المنشأ لبلدان المستدامة للتنمية بالنسبة كبرى أهمية له األبعاد متعدد واقع الهجرة بأن إدراكه إلى ويستند ،2030
 إنمائية نتائج تحقيق في الهجرة وتسهم. وشاملة متسقة استجابة تدابير اتخاذ يتطلب ما وهو والمقصد، والعبور
 االتفاق ويهدف. صحيح بشكل تدار عندما خاصةً  ،2030 لعام المستدامة التنمية خطة أهداف وتحقيق إيجابية
 هذا أثر عن فضالً  المستدامة، التنمية أهداف جميع تحقيق أجل من الهجرة إمكانات من االستفادة إلى العالمي
 المستقبل". في الهجرة على اإلنجاز

 القائمة للسياسات كأساس واستخدامها ومصنفة دقيقة بيانات جمع" لالتفاق العالمي بشأن الهد  األولتضمن  -
 الهجرة بآثار المتعلقة البيانات واستخدام وتحليل ضمن اإلجراءات التي يستند إليها النص على: "جمع "األدلة على

 خطة تنفيذ في بها االسترشاد بهدف المستدامة، التنمية في والمغتربين المهاجرين مساهمات عن فضالً  وفوائدها،
 واإلقليمي والوطني المحلي الصعد على وبرامج استراتيجيات من بها يتصل وما 2030 لعام المستدامة التنمية

 والعالمي".
 بلددهم مغادرة إلى الناس تضطر التي السلبية الهيكلية والعوامل الدوافع تقليص" بشأن الهد  الثانيتضمن  -

 سياسية ظروف بخلق االلتزامتامًا، وكذلك  تنفيذاً  2030 لعام المستدامة التنمية خطة تنفيذ " االلتزام بضماناألصلي
 ويلبون بالدهم في لالستمرار وقابلة ومنتجة سلمية حياة الناس يعيش ألن مواتية وبيئية واجتماعية واقتصادية

 من آخر مكان في العيش لكسب السعي على المتردية والبيئات اليأس يجبرهم أال كفالة مع الشخصية، أمانيهم
 . النظامية غير الهجرة خالل

 التنمية في الكاملة المسادهمة على والمغتربين المهاجرين تساعد ظرو  "خلقبشأن التاسع عشر  الهد  تضمن -
 2030 لعام المستدامة التنمية لخطة والفعال الكامل التنفيذ ضمن إجراءاته ضمان "البلدان جميع في المستدامة

 المستدامة. التنمية أهداف جميع تحقيق أجل من للهجرة اإليجابية اآلثار وتيسير تعزيز طريق عن
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 وتيسير كلفة، وأقل أمانا   وأكثر أسرع بوسائل المالية التحويالت إرسال تشجيع" بشأن الهد  العشرونتضمن  -
 المهاجرين تحويالت معامالت تكاليف لخفض طريق خارطة " ضمن إجراءاته وضعللمهاجرين المالي االندماج

لغاء ،%3 من أقل إلى  مع تماشياً  2030 عام بحلول %5 على تكاليفها تربو التي المالية التحويالت قنوات وا 
 .2030 لعام المستدامة التنمية خطة من ج-10 الغاية

 العالمي المنبر الدولية الهجرة استعراض منتدى يكون ، تم النص على أنواالستعراض بالمتابعةفي الجزء الخاص  -
 وتبادل العالمي االتفاق جوانب جميع تنفيذ في المحرز التقدم لمناقشة األعضاء للدول الرئيسي الدولي الحكومي
 الجهات جميع وبمشاركة ،2030 لعام المستدامة التنمية بخطة المتعلقة جوانبه ذلك في بما بشأنه، المعلومات

 المصلحة. صاحبة المعنية

  2030وخطة التنمية المستدامة  بشأن الالجئيناالتفاق العالمي: 
تضمنت  كما(. من المقدمة 4 الفقرة" )وراءه أال يخل  الركب أحدا  "بـ  تزاملاال إلى المستدامةالتنمية  خطة تستند -

 والمشردين الالجئين ... الخطة في احتياجاتهم تراعى من ويشمل. الضعفاء تمكين من البد" النص على أنه
 .االتفاق العالمي لالجئين في والرؤية االلتزام هذا نعكسوي(. 23 الفقرة) وغيرهم" والمهاجرين داخليا  

 تلبية "في الجزء المتعلق بالمجاالت المحتاجة للدعم على  لالجئين الخاص باالتفاق العالمي عملالبرنامج يركز  -
 تعتمد ما كثيراً  محكمة إدارة الالجئ وضع إدارة. ويوضح في هذا الجزء أن "المحلية المجتمعات ودعم االحتياجات

 حاالت تثيرها التي اإلنمائية بالتحديات االعتراف أيضاً  ويزداد. الصمود على المضيف المحلي المجتمع قدرة على
 لالجئين المضيفة المناطق في والمشترك للجميع الشامل االقتصادي النمو يتيحها التي والمزايا الكبرى الالجئين

 العالمي االتفاق يساعد أن ويمكن. 2030 لعام المستدامة التنمية خطة مع تمشياً  الجميع، منه ينتفع أن يمكن الذي
 المعني البلد في المحرز التقدم ركب عن المضيفة والمجتمعات الالجئون يتخلف ال حتى الدعم استقطاب في

 . المستدامة التنمية أهداف تحقيق صوب
ودون  –اإلنسانية  المساعدة ألنشطة مكملة بطريقة الفاعلة اإلنمائية يوضح هذا الجزء أيضًا أهمية عمل الجهات -

 برامج وتنفيذ تخطيط في المضيف البلد في كبرى الجئين حالة عن الناجم التأثير مراعاة لضمان -التأثير عليها 
 الشراكة، روح وتمثل. والالجئين المضيفة المجتمعات على المباشرة بالفائدة يعود نحو على وسياساتها التنمية
 استراتيجيات مع والمتسقة للتنبؤ القابلة الدولية االستجابات وحشد القطري، الصعيد على والملكية القيادة وأولوية
 نفس الوقت يجب وفي. االستدامة لتحقيق رئيسية عوامل 2030 لعام المستدامة التنمية خطة ومع الوطنية التنمية

 المحلية المجتمعات يرةمس تعاق أال تكفل إضافية إنمائية موارد على االعتماد على قادرة المضيفة البلدان تكون أن
 .المستدامة التنمية أهداف تحقيق نحو بعينها الجئين حالة من المتضررة

، حيث أن االتفاق المستدامة التنمية أهداف تحقيقفي  خاصة أهمية في االتفاق العالمي ذات عناصر خمسة هناك -
 العالمي يعمل على:

 الالجئين؛ غالبية تستضيف التي البلدان على الضغط وتخفيف المسؤولية لتقاسم ملموسة تدابير وضع .1
 والتنموي؛ اإلنساني العمل تقريب إلى السعي .2
 العيش؛ وسبل العمل فرص لخلق طرق ريوفت .3
 المتعلقة القرارات صنع عملية صميم في يكونوا أن يجب أنفسهم المضيفة والمجتمعات الالجئينأن  ضمان .4

 الالجئين؛ب
 .دائم سالم وبناء الصراع لمنع أوسع مبادرات اتخاذ إلى ككل الدولي المجتمع ةدعو  .5
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 2030آليات المتابعة واالستعراض ألدهدا  خطة التنمية المستدامة 

( الطبيعـة 1المتمثلـة فـي: ) المبرادئمجموعـة مـن تسترشد عمليات المتابعة واالستعراض علـى جميـع المسـتويات ب -
ــدان وتأخــذ فــي لهــذه العمليــة التــي  الطوعيــة الحســبان اخــتالف الظــروف والقــدرات ومســتويات تمســك بزمامهــا البل

 ( التوجه طويـل األجـل وتحديـد3؛ )رصد التقدم المحرز في تنفيذ األهداف والغايات العالمية( 2)؛ التنمية الوطنية
تعبئـــة و البلــدان فـــي اتخـــاذ خيـــارات سياســـاتية مســـتنيرة ومســـاعدة  اإلنجــازات والتحـــديات والثغـــرات وعوامـــل النجـــاح

محورهـــا ( 5للعمليـــة؛ ) شـــفافةالتشـــاركية و الجامعـــة و المفتوحـــة و ( الطبيعـــة ال4؛ )والشـــراكات الالزمـــة وســـائل التنفيـــذ
 بوجــه خــاص علــى الفئــات األشــد فقــراً  والتركيــزحقــوق اإلنســان،  واحتــراماالعتبــارات الجنســانية،  ومراعــاةالنــاس، 

ـــر ضـــعفاً  ـــاً  واألكث ـــة ( االســـتناد إلـــى 6؛ )عـــن الركـــب وتخلف ـــادى االزدواجي ـــات القائمـــة وتف  ومراعـــاةاألطـــر والعملي
بتقييمـات  واالسترشـادإلـى األدلـة  واالسـتنادالدقـة ( تـوخي 7؛ )الظروف والقدرات واالحتياجات واألولويـات الوطنيـة

الجــودة وســهلة المنــال وحســنة التوقيــت وموثوقــة ومصــنفة حســب الــدخل، والجــنس، والســن،  عاليــةوبيانــات قطريــة 
، والوضـع مـن حيـث الهجـرة، واإلعاقـة، والموقـع الجغرافـي، وغيرهـا مـن الخصـائص ذات العرقي واإلثنـياء واالنتم

مــن تعزيــز ( االســتفادة 9؛ )تعزيــز الــدعم الموجــه لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة( 8؛ )األهميــة فــي الســياقات الوطنيــة
 ددة األطراف.الدعم المقدم من منظومة األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتع

تتحمــــل الحكومــــات المســــؤولية الرئيســــية عــــن أنشــــطة المتابعــــة واالســــتعراض، علــــى كــــل مــــن الصــــعيد الــــوطني و  -
الوطنيــة، ويســتند إلــى مصــادر البيانــات الوطنيــة، ويــتم  اإلنجــازاتلــى عيركــز التقيــيم العــام و واإلقليمــي والعــالمي. 

يجـب و رصـد التقـدم علـى المسـتوى الـوطني والعـالمي.  تمكـن المؤشـرات المعتمـدة مـنو . ا الغرضإعداد تقارير لهذ
لـــوطني مـــن مجتمـــع مـــدني وقطـــاع خـــاص المتابعـــة بشـــكل تشـــاركي مـــع جميـــع األطـــراف علـــى المســـتوى ا ن تـــتمأ
 كاديميين وغيرهم. أو 

المتابعة عملية جمع بيانات نوعية في الوقت المناسب، بحيث تستند عملية المتابعة واالستعراض قيام الدول بتطلب ت -
العملية التي واالستعراض على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يسهم في 

 . على الصعيد العالميُتجرى 

  العالمي المستوىعلى: 
  المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامةHLPF: 
 ياألساســ المحفــلبمثابــة  يعــدو  ،التــابع لألمــم المتحــدة االقتصــادي واالجتمــاعيلمجلــس المنتــدى برعايــة ا هــذايعقــد  -

تبادل الخبرات، بمـا  :من خالل 2030لتوجيه القيادة السياسية بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 
 المســتدامةفــي ذلــك التجــارب الناجحــة علــى أرض الواقــع؛ وكــذلك وضــع توصــيات لتعزيــز تنفيــذ أهــداف التنميــة 

 .يعزز المنتدى المساءلة، باإلضافة إلى دعم التعاون الدوليو ومتابعتها واستعراضها. 
فرصة للمجتمع الدولي الستعراض التقدم المحرز في تنفيـذ األهـداف فـي المنـاطق التـي توجـد  كذلكيوفر المنتدى  -

 .والدول الجزرية الصغيرة النامية اً نمو قل األالضعف، مثل البلدان بها بلدان تعاني من بعض المخاطر ونقاط 
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 يــوفر منبــراً ، و عى المنتــدى إلــى تعزيــز التكامــل بــين األبعــاد االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة المســتدامةيســ -

تـيح ي ، كماتقدم نحو تحقيق األهدافللإلنشاء الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين وتعزيز التعاون الدولي 
للمتابعـة واالسـتعراض يتسـم بالمشـاركة والشـفافية والتكامـل علـى المسـتوى العـالمي لمسـاعدة البلـدان  المنتدى إطاراً 

التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ األهــداف ومتابعتهــا لضــمان عــدم تخلــف أي شــخص عــن مــن علــى تحقيــق أقصــى قــدر 
يسـاعد فـي ترجمـة رؤيـة و  ،عـرض التقـدم والعقبـات التـي تواجههـا فـي تنفيـذ األهـدافليتيح فرصة للبلـدان ب، و الرك

يجمــع ، و األهــداف إلــى حقيقــة مــن خــالل تــوفير القيــادة السياســية والتوصــيات وتبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة
غيـــر الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص  بـــين الـــدول األعضـــاء ومنظومـــة األمـــم المتحـــدة والمجتمـــع المـــدني والمنظمـــات

وتطـــوير  لعمـــليخلـــق فرصـــة ، كمـــا التجـــارب الناجحـــةعراض وأصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين لمناقشـــة التقـــدم واســـت
 .متعددينأصحاب مصلحة  بين شراكات حول أهداف التنمية المستدامة

 :VNRs الطوعية الوطنية الستعراضاتا
يــتم تشــجيع الــدول األعضــاء علــى تقــديم استعراضــات وطنيــة طوعيــة منتظمــة وشــاملة للتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ  -

 بالتنميــة المعنــي المســتوى الرفيــع السياســي المســتدامة علــى الصــعيد الــوطني أمــام المنتــدىأهــداف خطــة التنميــة 
، ويوضــح الجــدول التــالي 2016تشــارك الــدول العربيــة فــي االستعراضــات الوطنيــة الطوعيــة منــذ عــام  المســتدامة.

 تها:االدول العربية التي شاركت في االستعراضات وتواريخ مشارك
 سنة المشاركة الدولة
 2020-2017 األردن
 2018 اإلمارات
 2018 البحرين
 2019 الجزائر
 2018 السعودية
 2018 السودان
 2019 العراق
 2019 عمان
 2018-2017 قطر
 2019 الكويت
 2018 لبنان
 2020 ليبيا
 2018-2016 مصر
 2019 موريتانيا
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 المتعلقرة التقرارير المشرتركة لتقرديم الطوعيّة التوجيهيةالمبادئ  وثيقة تتضـمنلألمم المتحدة  العام األمين أصدر -
وضــــعت إدارة الشــــؤون االقتصـــــادية . واســــتكمااًل لهـــــذه المبــــادئ التوجيهيــــة، الوطنيّررررة الطوعيّررررة باالستعراضررررات

 االستعراضـات بشـأن إرشـادات يتضـمن دليال  إلعرداد االستعراضرات الوطنيرة الطوعيرةواالجتماعية باألمم المتحـدة 
 ةالنهائي والمهل التحضيرية العمل ورشو  االستعراض إلعداد ةاألساسي الركائزو  له والتحضير االستعراض تنظيمو 

 4.ةواالجتماعي ةاالقتصادي الشؤون إدارة إلى االستعراضات لتقديم
 :2019لعام  المستوى الرفيع السياسيدورة المنتدى 

، ويتضـمن مناقشـة عـدة أهـداف "والمساواة الشمول وضمان تمكين الناس" حـول المنتدى هذا العام يدور موضوع -
، ا" الــذي يتنــاول موضــوع الهجــرةالحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــحــول " 10مــن بينهــا الهــدف 

 .، وهي كلها أهداف ذات صلة بالهجرة17و 16و 13و 8و 4باإلضافة إلى األهداف 
 االقتصــــادي المجلــــس برعايــــة يوليــــو/تمــــوز فــــي مـــرحلتين، علــــىنيويــــورك  فــــي 2019 المنتــــدى لعــــام ميظــــيـــتم تن -

 9خـالل الفتـرة مـن المرحلـة األولـى عقـد ، وتالمتحدة لألمم العامة الجمعية برعاية سبتمبر/أيلول وفي، واالجتماعي
   .2019يوليو/ تموز  18إلى 

 –العــراق  –لجزائــر ســتقوم خمســة دول عربيــة بالمشــاركة فــي االستعراضــات الوطنيــة الطوعيــة هــذا العــام، وهــي: ا -
 موريتانيا.  –الكويت  -عمان 

 نقاش رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية: 
 بـدالً  -  27/2/2019"نقـاش رفيـع المسـتوى بشـأن الهجـرة الدوليـة والتنميـة" بتـاريخ عقدت رئيسة الجمعية العامـة  -

 عــام تعقــد أن المفتــرض مــن كــان التــي حــول الهجــرة الدوليــة والتنميــة المســتوى رفيــع الحــوار مــن الثالثــة الــدورة مــن
الستعراض اإلنجاز المحرز والتحديات الحالية في سبيل تحقيق األهداف والغايات ذات الصلة بالهجرة  - 2019

، وذلـك فـي إطـار االسـتعداد للمنتـدى السياسـي رفيـع المسـتوى المعنـي بالتنميـة 2030في خطة التنميـة المسـتدامة 
 .  2019المستدامة لعام 

سـتدامة وتنفيـذ االتفـاق العـالمي للهجـرة، إلـى جانـب إلقـاء الضـوء النقاش على العالقـة بـين أهـداف التنميـة الم ركز -
علــى التقــدم المحــرز فــي تحقيــق األهــداف المتعلقــة بــالهجرة، ومعالجــة الفجــوات فــي بنــاء القــدرات وحشــد التمويــل 

فـاق وتطوير التكنولوجيا والعمليات والسياسات، وكذلك الشراكات لتحقيق األهـداف ذات الصـلة بـالهجرة وتنفيـذ االت
 العالمي للهجرة.

 :على المستوى اإلقليمي العربي  
على المستوى اإلقليمي  2030يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات واألنشطة المعنية بخطة التنمية المستدامة 

الذي تنظمه اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  المنتدى العربي للتنمية المستدامة، على رأسها العربي
                                                           

4
 دليل إعداد االستعراضات الوطنية الطوعية والمبادئ التوجيهية لألمين العام عبر الرابط التالي:يمكن االطالع على   

book_Ar.pdfhttps://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18061VNR_Hand  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18061VNR_Handbook_Ar.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18061VNR_Handbook_Ar.pdf
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نشاء إ الذي تنظمه األمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تم واألسبوع العربي للتنمية المستدامة ،)إسكوا(
العربية  المنطقة في اإلقليمي التنسيق عن آلية المنبثقة 2030مجموعة عمل خطة التنمية المستدامة لعام 

(RCM التي تأسست عام )لوكاالت اإلقليمية المكاتب وجميع العربية الدول جامعة في عضويتها وتشمل 1999 
 عرضاً . وفيما يلي العربية المستدامة التنمية تقريرالعربي، ويتم كذلك إصدار  العالم في العاملة المتحدة األمم

 برز هذه الفعاليات.أل

 المنتدى العربي للتنمية المستدامة:  
 المسـتدامة لعـام التنميـة خطـة تنفيـذ بمتابعـة المعنيـة الرئيسـية اإلقليمية اآللية هوالمنتدى العربي للتنمية المستدامة  -

هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المسـتوى، و  المسار، هذا على العربية المنطقة في المحرز التقّدم واستعراض 2030
لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية فـي متابعـة واسـتعراض تنفيـذ خطـة التنميـة المسـتدامة 

 .2030لعام 
المنتــدى، حيــث أنهــا الجهــة األمميــة المكلفــة  ( بتنظــيمســكوااإلآســيا ) ياالقتصــادية واالجتماعيــة لغربــتقــوم اللجنــة  -

 بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

 التــي النتــائج خــالل المســتدامة، مــن للتنميــة المســتوى الرفيــع السياســي المنتــدى فــي المنطقــة صــوت المنتــدى ليمثــ -
 الفــرص حــول الحــوار اإلقليمــي مــن المنبثقــة الرســائل أهــم يتضــمن تقريــراً  العربــي المنتــدى ويصــدر. إليهــا يتوّصــل

 .المستدامة أولويات التنمية تحقيق باتجاه المحَرز التقدم نويبي ،2030 عام خطة بتنفيذ المتعلقة والتحديات
 بوضــع المعنيــة الــوزارات والجهــات عــن المســتوى رفيعــي ممثلــين يضــم فهــو ًا،تشــاركي هجــاً ن العربــي المنتــدى ويتبــع -

 البرلمانـات العربيـة عـن وممثلـين ،المحرز فـي هـذا الشـأن مالتقد وبمتابعة 2030 عام خطة لتنفيذ الالزمة الخطط
واألوســـاط  الخـــاص والقطـــاع المـــدني المجتمـــع وهيئـــات والدوليـــة اإلقليميـــة المنظمـــات مـــن واســـعة مجموعـــة وعـــن

  .وغيرها اإلعالم، ووسائلالبحثية  مراكزالو  األكاديمية
الصــادر  ،2030 لعــام المســتدامة التنميــة خطــة تنفيــذ بشــأن الدوحــة إعــالن فــي تهوعضــوي المنتــدى هــذا دور ُحــّدد -

بالدوحـة  2016للجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغربـي آسـيا التـي عقـدت فـي ديسـمبر/ كـانون أول  29عن الدورة 
 .(مرفق)

 وفـي ،2016 عام عّمان ، وفي2015 عام المنامة وفي، 2014عقد المنتدى خمسة دورات؛ في عّمان عام  وقد -
 .2018 عام بيروت ، وفي2017 عام الرباط
 :2019دورة عام 

نيسان  /أبريل 11إلى  9في بيت األمم المتحدة في بيروت، في الفترة من  عقد المنتدى العربي لهذا العامي -
، ستنتهي دورة السنوات 2019. وفي عام 2030، وقد مّرت أربعة أعوام تقريبًا على اعتماد خطة عام 2019

ضافة إلى  األربع األولى المحدَّدة إلتمام المتابعة واالستعراض العالمي لجميع أهداف التنمية المستدامة. وا 
عقد في تموز/يوليو برعاية المجلس المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سيُ 
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 /القادة في نيويورك، برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة، في سبتمبر االقتصادي واالجتماعي، سُيعقد مؤتمر قمة
 .(مرفق مذكرة توضيحية عن هذه الدورة) 2019أيلول 

 رئيسياً  شريكاً  بصفتها العربية، الدول جامعةبين اإلسكوا و  وطيدة شراكة إطار في 2019 لعام العربي المنتدى ينظم -
وفريق  اإلقليمي التنسيق آلية بين مشترك جهد هو والمنتدى. العربية المنطقة في 2030 عام خطة تنفيذ دعم في

والتآزر  االتساق زيادة إلى المتحدة لألمم العام األمين دعوةل تنفيذاً  مينظ وهو اإلنمائية، المتحدة األمم مجموعة
 ،2019 لعام العربي المنتدى إطار في ُأنشئ وقد. اإلقليمي الصعيد على اإلنمائية المتحدة األمم منظومة ضمن
 .بينها فيما والتنسيق التعاون لضمان الوكاالت بين مشترك عمل فريق السابقة، دوراته كما في

اواة في المنطقة والمستمكين الناس وضمان الشمول ينعقد المنتدى على مدى ثالثة أيام، ويتمحور حول موضوع " -
المحاور  وتتمثلم في أثنائه سلسلة من الجلسات العامة والجلسات المتخصصة وورش العمل. "، وتنظالعربية

 :فيما يلي الرئيسية للمنتدى
  في إطار   :التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي، واستعراض تنفيذ أدهدا  محددة -1المحور

، 2030تقييم التقدم المحرز على الصعيدين العالمي واإلقليمي في تحقيق خطة عام هذا المحور، يتم 
ببعض النتائج األولية  يسترشد هذا المحورة من أهداف التنمية المستدامة. و واستعراض تنفيذ أهداف محّدد

المستدامة قيد  ز على أهداف التنميةيرك، كما 2019ل إليها التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام التي توص
 .17و 16و 13و 10و 8و 4االستعراض في هذا العام، وهي األهداف 

  ز كير  :المحور الرئيسي للمنتدى: تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية -2المحور
ات نكل مكون من المكو  ويتناوللهذا العام؛  السياسي الرفيع المستوى هذا المحور على موضوع المنتدى

اواة. وفي إطار هذا تمكين الناس وضمان الشمول والمس ، وهي:2019ثة لموضوع المنتدى لعام الثال
واآلليات والدروس المكتسبة  ابط واالتساق على مستوى السياساتز المداوالت على أوجه التر المحور، ترك

 .من المنطقة العربية وخارجها فرديةوتسلط الضوء على دراسات حاالت 
  التي  المسارات الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما فيها االستعراضات الوطنية الطوعية والرسائل -3المحور

ط المداوالت الضوء على مسارات تسل في إطار هذا المحور :ستحملها المنطقة إلى مؤتمر القمة العالمي
تناقش االستعراضات الوطنية المتابعة واالستعراض الوطنية واإلقليمية والعالمية. وفي نشاط تفاعلي خاص، 

إلقليمية الطوعية بوصفها أهم عمليات المتابعة واالستعراض على المستوى الوطني، مع مراعاة االتجاهات ا
مساهمة المنطقة العربية في المنتدى السياسي لهذا المحور  ططوالدروس المستفادة وسبل المضي قدمًا. ويخ

ين، في تموز/يوليو برعاية المجلس االقتصادي واالجتماعي وفي الرفيع المستوى الذي سُينظَّم على مرحلت
 .أيلول/سبتمبر برعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة
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 5"2030 لعام المستدامة التنمية وخطة العربية المنطقة في الهجرة": 2017 لعام الدولية الهجرة حالة تقرير: 

)إسكوا( والمنظمة الدولية للهجرة العدد الثاني من تقرير حالة أعدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  -
، وذلك تحت مظلة مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في 2017الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 

 وبالتعاون مع الوكاالت األعضاء فيها. 6المنطقة العربية
يتضمن التقرير ثالثة فصول؛ يتناول الفصل األول اتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، ويتناول الفصل الثاني  -

تحقيق أدهدا  التنمية المستدامة التطورات في حوكمة الهجرة في المنطقة العربية، ويركز الفصل الثالث على 
 .المتعلقة بالهجرة

 في المهاجرين تمكين يكون نتتمثل في: أهمية أ الهجرة حوكمةل سيةالرئي العناصرمجموعة من إلى التقرير خلص  -
ال  هجرةال حوكمة، وأن شمولياً  نهجاً  تستلزم المترابطة المستدامة التنمية هداف، وأن أجميعها الحوكمة خطط صلب
. كما أكد الهجرة الشاملة لحوكمة أساسي المؤسسات بين التعاون ق، وأنبالمعنى الضي الهجرة سياسات على تقتصر

 حوكمةال خطط ، وأنالجنسين من وبكل الخاصة بالمجموعة والقدرات االحتياجات في النظر أهمية التقرير على
 بالنتائج ُتعنى وأنها، المهاجرين على تقتصر ال الهجرة حوكمة ، وأنمعلومات موثوقة تستلزم األدلة على قائمةال

  .المستويات ةدمتعد حوكمةهو  مطلوب، وأن الواآلثار

 

                                                           
 يمكن االطالع على التقرير من خالل الرابط التالي:   5

-report-situation-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017
arabic_2.pdf-migration-international  

برئاسة كل من جامعة الدول العربية، واللجنة االقتصادية  2013ُأنشئت مجموعة العمل حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية عام   6
(. وتضم مجموعة العمل في عضويها كل من: منظمة العمل الدولية IOMواالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(، والمنظمة الدولية للهجرة )

(ILOوبرنامج األ ،)( مم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشريةUNAIDS وصندوق األمم المتحدة للسكان ،)
(UNFPA( وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،)UN-Women( ومنظمة الصحة العالمية ،)WHO والمفوضية ،)

(، ومكتب األمم المتحدة المعني OHCHRلألمم المتحدة لحقوق اإلنسان ) (، والمفوضية الساميةUNHCRالسامية لشؤون الالجئين )
(، UNEP(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )UN-Habitat(، وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UNODCبالمخدرات والجريمة )

(، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة UNDPإلنمائي )(، وبرنامج األمم المتحدة اUNECAلجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا )
(FAO( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،)UNICEF( وبرنامج األغذية العالمي ،)WFP) ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،

 .(UNRWAالفلسطينيين في الشرق األدنى )

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic_2.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/2017-situation-report-international-migration-arabic_2.pdf
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 2030 التنمية المستدامة خطةفي مجال متابعة تنفيذ  جهود األمانة العامة لجامعة الدول العربية

، 2030لألمانة العامة لجامعة الدول العربية العديد من الجهود في مجال متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 
د ، ومن بينها إدارة في مجال اختصاصه هذا الشأن كل   اراتها المختلفة فيحيث تعمل قطاعات األمانة العامة وا 

. شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة التي تتولى األمانة الفنية لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء
جديدة  بإنشاء إدارة 2015في عام  العامة األمانةحرصًا على إيالء التنمية المستدامة االهتمام الكافي، قامت و 

هم الجهود في أل موجزاً  عرضاً وفيما يلي  ".الدولي والتعاون المستدامة التنمية إدارة"تسمى  التنظيمي هيكلها داخل
 هذا المجال.

 العربي للتنمية المستدامة األسبوع: 
العربي  األسبوعدورتين من األمانة العامة لجامعة الدول العربية )إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي(  نظمت -

-19خالل الفترة من  والثانية ،17/5/2017-14الفترة من  األولى خاللالدورة ؛ حيث عقدت للتنمية المستدامة
ويتم تنظيم هذا الحدث السيسي. عبد الفتاح رعاية السيد الرئيس وبجمهورية مصر العربية ، وذلك ب22/11/2018

 ية والبنك الدولي واألمم المتحدة.اإلداري بجمهورية مصر العرب بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح
 لمناقشة أهداف التنمية المستدامة وتحديد العربية فرصة للدولإعطاء  األسبوع العربي للتنمية المستدامة إلىيهدف  -

 ،اصوالقطاع الخ ات،الحكوم، ويشارك فيه كل من 2030لتنفيذ خطة التنمية المستدامة المستقبلية  خططهم
 . وجهات التمويل الدولية ،والمجتمع المدني

كافة القضايا التي تهم المنطقة العربية في إطار متابعة تنفيذ خطة التنمية تتناول الجلسات المختلفة خالل األسبوع  -
 ، كما يتم تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية لمناقشة قضايا ذات أهمية خاصة للمنطقة العربية.2030المستدامة 

 العربية: الدول في 2030 المستدامة التنمية أدهدا  تنفيذ لمتابعة العربية للجنةا 
 2134رقم  قرارال بموجبالعربية  الدول في 2030 المستدامة التنمية أهداف تنفيذ لمتابعة العربية ُأنشئت اللجنة -

 .99في دورته العادية  االجتماعي االقتصادي المجلس قبل صادر منال 2017 / شباطفبراير 16بتاريخ 
ت منذ دَ قَ مهمة تنظيم اجتماعات اللجنة التي عَ  (الدولي والتعاون المستدامة التنمية إدارة)األمانة العامة  تتولى -

 إنشائها أربعة اجتماعات.
 أن كما العربية، المنطقة في التنمية عجلة وقيادة المستدامة التنمية بأهداف الوعي نشر تساعد اللجنة على -

 خالل من العربية للمنطقة المستدامة التنمية ألهداف العالمية المؤشرات تحقيق عن المسؤولون هم أعضاءها
  .دقيقة علمية أسس على المبنية السياسات وصنع القرارات اتخاذ في الفاعلة تهمامساهم
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 ذات الصلة بالهجرة: 2030 جهود األمانة العامة في مجال أدهدا  التنمية المستدامة 

 المستدامة التنمية أهداف مجالفي  بالعديد من الجهود األمانة العامة )إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة( تقوم
ذلك من خالل اآلليات التي أنشأتها لتطوير عملها وتعزيز التعاون بينها وبين المنظمات ، و بالهجرة الصلة ذات 2030

كذلك مع الدول العربية األعضاء، وعلى رأس هذه اآلليات: عملية التشاور الدولية واإلقليمية العاملة في المنطقة و 
 العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوء، ومجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية.

  عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة واللجوءARCP: 

المنصة األكثر مالئمة للعمل على: رفع الوعي وتحسين  واللجوء حول الهجرة تمثل عملية التشاور العربية اإلقليمية -
وتقديم الدعم الفني الالزم  في هذا المجال متابعة جهود الدول األعضاءو قاعدة المعرفة باألهداف المتعلقة بالهجرة، 

ر اإلقليمي واالستفادة من تعزيز التنسيق بين سياسات الدول العربية في مجال الهجرة من خالل تعزيز الحواو لها، 
التجارب األخرى وتنفيذ برامج تدريبية وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، باإلضافة إلى التركيز على 
دعم حكومات الدول األعضاء لوضع سياسات أكثر فعالية الستخدام الهجرة لصالح التنمية اإلقليمية العربية، ودمج 

مع الوضع في االعتبار عند القيام بهذا الدور  .الوطنية وبناء جسور من الحوار المغتربين في خطط التنمية
األزمات التي تمر بها المنطقة حاليًا وأهمية االستجابة بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها المنطقة فيما يتعلق 

 بالهجرة.
الخاصة بها خالل اجتماعها الثاني الذي عقد بمقر األمانة العامة في  برامجالورقة قامت عملية التشاور باعتماد  -

بمتابعة واستعراض التقدم  تقوم عملية التشاور ،وبناًء على ما ورد في ورقة البرامج المشار إليها. 2016مايو 
للجنة ، وذلك بالتعاون مع ا2030المحرز في تنفيذ األهداف المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا( بصفتها اللجنة اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة والمكلفة بمتابعة تنفيذ 
 األهداف في المنطقة، ومن خالل التعرف على أفضل السبل التي يمكن بها دعم االستعراضات اإلقليمية. 

النص على  2019-2018والثانية لعامي  2017-2016خطة العمل األولى لعملية التشاور لعامي تضمنت  -
 األعضاء الدول جهود واستعراض لمتابعة التشاور لعملية العادية االجتماعات أعمال جدول على بند تخصيص

 تعريفية اتتنظيم ندو إلى جانب . الشأن بهذا الممارسات وأفضل والخبرات المعلومات وتبادل هذه األهداف لتنفيذ
ريبية لرفع الوعي وتحسين قاعدة المعرفة باألهداف المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة ورش عمل تد و/أو

بصفتها  - باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا(االستعانة كما نصت خطط العمل على  .2030
 المنظمة الدولية للهجرةوكذلك  –اللجنة اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة والمكلفة بمتابعة تنفيذ األهداف في المنطقة 

(IOM )–  لتقديم الدعم الفني الالزم للدول األعضاء عند قيامها بتنفيذ  -بصفتها الوكالة األممية المتخصصة
 .2030تنمية المستدامة األهداف المتعلقة بالهجرة في خطة ال

 بمقر األمانة العامة الذي عقد االجتماع الثاني لعملية التشاورتم تخصيص بند على جدول أعمال وبناًء عليه،  -
ذات الصلة بالهجرة، حيث قامت مدير إدارة  2030لمناقشة أهداف التنمية المستدامة  25/5/2016-24يومي 

التنمية المستدامة والتعاون الدولي باألمانة العامة لجامعة الدول العربية بعمل مداخلة حول الهجرة والتنمية 
للدول العربية بعمل عرض حول  (UNFPA)المستدامة، ثم قام المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان 

قضايا الهجرة والتنمية المستدامة، أعقبه عرض قامت به مسئولة العالقات والسياسة العامة بالمكتب اإلقليمي لشمال 
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حول األهداف ذات الصلة بالهجرة في خطة التنمية  (IOM)أفريقيا والشرق األوسط بالمنظمة الدولية للهجرة 
والمؤشرات الخاصة بهما، وكيفية المتابعة  10.7و 8.8بالتركيز على الهدفين  وقامت 2030المستدامة 

قليميًا ووطنيًا(. قامت األمانة العامة بإعداد ملف وثائقي وقد  واالستعراض على المستويات المختلفة )عالميًا وا 
تم توزيعه  بالهجرة فيهاواألهداف ذات الصلة  2030يحتوي على أهم الوثائق الصادرة حول خطة التنمية المستدامة 

 .خالل االجتماع
تم تخصيص الجلسة  ،9/5/2017-8الذي عقد بمقر األمانة العامة يومي  الجتماع الثالث لعملية التشاوراوخالل  -

( بتقديم IOMلمنظمة الدولية للهجرة )ا لمناقشة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالهجرة، حيث قامتاألولى 
إدارة التنمية المستدامة باألمانة السيدة مدير كما قامت ، 2030عرض حول الهجرة في خطة التنمية المستدامة 

العامة لجامعة الدول العربية بعمل عرض حول الهجرة والتنمية المستدامة، تبعها قيام بعض الدول العربية بعرض 
في سياسات التنمية، ودور مؤسسات المغتربين في تنمية  تجاربهم في هذا المجال وسعيهم إلى إدماج الهجرة

أوطانهم األصلية، والتحديات التي يواجهونها والناتجة عن أزمة اللجوء، حيث تم التأكيد على أهمية إيجاد موائمة 
 قامت األمانة العامة بإعداد ورقة معلومات حول "أهداف التنمية وقدبين التنمية المستدامة وأزمة النازحين. 

ذات الصلة بالهجرة" تم توزيعها على السادة المشاركين في االجتماع الثالث كورقة خلفية تضمنت  2030المستدامة 
أهم المستجدات في هذا الشأن وآليات المتابعة واالستعراض ألهداف خطة التنمية المستدامة على المستويين 

 في المنطقة العربية. العالمي واإلقليمي وجهود المنظمات لمتابعة تنفيذ األهداف 

 :برامج بناء القدرات 
لبناء قدرات " الهجرة والتنمية المستدامة في المنطقة العربيةبعنوان "تنظيم ورشة عمل باألمانة العامة  قامت -

في القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة  17/7/2018-16يومي المسئولين في الجهات المعنية بالدول األعضاء 
المعنية بالهجرة الدولية في المنطقة العربية التي تترأسها جامعة الدول العربية )إدارة شؤون الالجئين مجموعة العمل 

(، IOMوالمغتربين والهجرة(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(، والمنظمة الدولية للهجرة )
 وكالة من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة.  16وبعضوية 

إلى رفع الوعي وتحسين قاعدة المعرفة باألهداف المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة العمل فت ورشة هد -
تعزيز القدرات الحكومية لتحديد أولوياتها الوطنية وخططها التنفيذية  على، ومساعدة الدول األعضاء 2030لعام 

 الهدفنجاز إالعمل على  التنمية المستدامة، وخاصةتحقيق مختلف مقاصد أهداف ، و في مجال الهجرة والتنمية
بالهجرة. وتم التركيز على الجهود والممارسات الجيدة التي تنفذها الدول األعضاء في تحقيق  اً المتعلق تحديد 10.7

 في تحقيق هذه األهداف. اتأهداف التنمية المستدامة والوسائل الممكنة لتعزيز قدرات الحكوم
من خالل المنظور العالمي واإلقليمي والوطني،  2030لعام  تقديم خطة التنمية المستدامة ىعلورشة العمل  ركزت -

المجاالت الموضوعية مثل العمل الالئق، والمهاجرين في الدول التي  والبحث المعمق في ترابط الهجرة مع مختلف
لك موضوع أثر التغير المناخي وصحتهم، بما فيهم النساء والفتيات، وكذ تشهد حاالت النزاع، وحقوق المهاجرين

  والتنمية الحضرية.

L.azzam 


