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تمثــل أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 برنامــج عمــل يرتكــز علــــــى أســــــاس روح مـــــن 
التضـــــامن العــــــالمي ألجــل »النــاس وكوكـــب األرض واالزدهـــار والســالم«، وســتحفز 
ــوازن  ــدة العمــل بمــا يحقــق الت ــات الطموحــة التــي حددتهــا هــذه األجن األهــداف والغاي
التنميــة االقتصاديــة واإلدمــاج االجتماعــي  الثالثــة –  المســتدامة  التنميــة  أبعــاد  بيــن 

واالســتدامة البيئيــة، مدعومــة بالحكــم الرشــيد.

People الناس

و  وأبعادهمـــا،  بجميـــع صـــورهما  والجــوع،  الفقــر  إنهــاء 
ــار  ــي إط ــة ف ــم الكامن ــل طاقاته ــر بتفعي ــق البش ــة ح كفالـ

مــن الكرامــة والمســاواة وفــي ظــل منــاخ صحــي.

Planet الكوكب

حمايــــة كوكــــب األرض مــــن التــــدهور مــن خــالل االســــتدامة 
في االســــتهالك واإلنتــــاج، وإدارة المــــوارد الطبيعيــــة بصــورة 
مســــتدامة، واتخــــاذ إجــــراءات عاجلــــة بشــــأن تغــــير المنــــاخ، 
حــــتى يتمكن من دعــــم احتياجــات األجيــال الحالية والمقبلة.

Prosperity االزدهار

كفالــة أن يتمتــع جميــع النــاس بحيــاة يظلـــها الرخـــاء تلـــبي 
طموحـــاتهم، وأن يتحقــق التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي 

والتكنولوجــي فــي انســجام مــع الطبيعــة.

إن مصطلــح توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة يشــير إلــى: عمليــة مراعــاة الســياقات 
ــات  ــداف والغاي ــد األه ــن تحدي ــدًءا م ــدة 2030، ب ــق أجن ــي تحقي ــة ف ــة والمحلي اإلقليمي
وصــوالً إلــى تحديــد وســائل التنفيــذ واســتخدام المؤشــرات لقيــاس ورصــد التقــدم. 

ــول: ــن ح ــة التوطي ــور عملي وتتمح

كيــف يمكــن للحكومــات المحليــة واإلقليميــة دعــم تحقيــق أهــداف التنميــة 	 
المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي مــن خــالل اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا

كيــف يمكــن ألهــداف التنميــة المســتدامة توفيــر إطــار عمــل لسياســة التنميــة 	 
لمحلية ا

Peace السالم

إقامــة مجتمعــات يســودها الســالم والعـــدل ويجـــد فيهـــا 
الجميـــع متســـًعا لهـــم، مجتمعـــات تخلـــو مـــن الخـــوف ومـــن 
العنـــف، فـــال ســـبيل إلــى تحقيـــق التنميـــة المســتدامة دون 

ســالم، وال إلــى إرســاء الســالم دون تنميــة مســتدامة.

Partnership الشراكة

 حشــــــد الوســــــائل الالزمــــــة لتنفيــــــذ هــــــذه الخطــــة مــــن 
خــــــالل تنشــــــيط الشــــــراكة العالميــــة مــــن أجــــــل التنميــــة 
المســــتدامة، علــــى أســــاس روح مـــن التضـــامن العــــالمي، 
مـــع التركيــــز بوجـــه خـــاص علــــى احتياجـــات الفئــــات األشـــد 
فقـــــًرا واألكثـــــر ضـــــعًفا، وبمشـــــاركة مـــــن جميـــــع البلـــــدان 

وجميـــــع أصـــــحاب المصـــــلحة وجميع الشــعوب.

ركائز التنمية المستدامة الخمسة
The 5 P’s of the SDGs
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رفع الوعي حول أجندة التنمية المستدامة:. 1

ال يمكــن لهيئــات الحكــم المحلــي النجــاح فــي عمليــة توطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
وتحقيقهــا علــى المســتوى المحلــي دون االعتــراف بهــذه األهــداف كخطــة عمــل وإنشــاء 
ــادة نســبة مشــاركتهم  ــات لرفــع وعــي المواطنيــن بمــدى أهميتهــا بالنســبة لهــم، وزي آلي

بتحقيــق هــذه األهــداف مــن خــالل ممارســاتهم اليوميــة.

هيئات الحكم المحلي:

تضمين أهداف التنمية المستدامة في األطر السياساتية الخاصة بهم 	

تنفيذ حمالت توعوية: 	

استخدام المنصات القائمة والجديدة	 

إلــى كافــة القطاعــات فــي المجتمــع مــن خــالل وســائل اإلعــالم 	  الوصــول 
االجتماعــي التواصــل  ومنصــات  التقليديــة 

االســتغالل األمثــل لثقافــة المجتمعــات مــن أجــل تشــجيع المواطنيــن علــى 	 
تبنــي األهــداف وتحقيقهــا مــن خــالل ممارســاتهم اليوميــة

االستفادة من قوة التعليم في رفع الوعي	 

 ترشيح سفراء للترويج لهذه األهداف لتعظيم التأثير على المواطنين	 

مراعاة النوع االجتماعي	 

مؤسسات الحكم المحلي والشركاء:

تنفيــذ حمــالت وطنيــة وعالميــة، لزيــادة التــزام الهيئــات المحليــة فــي أجنــدة  	
ــة المســتدامة 2030 التنمي

ترشيح هيئات محلية وإقليمية رائدة في مجال التنمية المستدامة 	

دعــم هيئــات الحكــم المحلــي فــي الحمــالت التوعويــة التــي تطلقهــا بخصــوص  	
التنمية المســتدامة

 خارطة الطريق: 

ــغ  ــر بال ــي أم ــتوى المحل ــى المس ــر عل ــبعة عش ــة الس ــداف التنمي ــق أه إن تحقي
األهميــة لضمــان االزدهــار وتحقيــق التنميــة علــى المســتوى البعيــد، وذلــك 
ــع الجهــود علــى كافــة المســتويات لتحقيــق هــذا التكامــل،  يتطلــب تظافــر جمي
المعــروف باســم التوطيــن، وهــو المفتــاح لضمــان تبنــي سياســات مســتجيبة 

لالحتياجــات وشــاملة للجميــع.

رفع الوعي حول أجندة التنمية المستدامة .1

.2

.3

.4

عمليات المناصرة

 تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
على المستوى المحلي

الرقابة: التقييم والتعلم من خبراتنا

توطين أهداف التنمية المستدامة 2030:
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عمليات المناصرة. 2

التنميــة  ألهــداف  الوطنيــة  االســتراتيجيات  فــي  المحلــي  المنظــور  إدراج  أجــل  مــن 
المســتدامة يجــب أن تعمــل جميــع مســتويات الحكومــة علــى بنــاء إجمــاع وطنــي يضــع 
ــن  ــة، م ــة والمحلي ــة واإلقليمي ــة الوطني ــب التنمي ــي قل ــتدامة ف ــة المس ــداف التنمي أه
خــالل تعزيــز المكليــة المحليــة واإلقليميــة لالســتراتيجيات الوطنيــة، األمــر الــذي يســاهم 
فــي تعزيــز دور الهيئــات المحليــة فــي تنفيــذ وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن 
ــا ووجودهــا كجــزء أساســي  ــع السياســات وفــرض تدخالته ــز دورهــا فــي صن ــة، وتعزي جه
فــي تحقيــق التنميــة مــن جهــة أخــرى، ويعــد التــزام الهيئــات المحليــة فــي تحقيــق التنمية 
فرصــة حقيقيــة يجــب أن تغتنمهــا مــن أجــل الدعــوة إلصالحــات تعــزز مــن الصالحيــات 

ــة المســتدامة تتضمــن: ــن التنمي ــة لتوطي ــة مواتي ــق بيئ ــا مــن أجــل خل الممنوحــة له

إطار عمل قانوني وسياسي يكفل تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. 	

ــات  	 ــع بصالحي ــي يتمت ــا مســتوى حكــم ذات ــة بصفته ــات المحلي ــات الهيئ ــز صالحي تعزي
قانونيــة واســتقالل مالــي وأدوار ومســؤوليات محــددة بوضــوح.

تعزيــز مبــدأ الالمركزيــة واتبــاع آليــات اإلدارة متعــددة المســتويات وشــراكات أصحــاب  	
المصلحــة

تطويــر منظومــة التحويــالت الماليــة مــن الحكومــة للهيئــات المحليــة مــن أجــل  	
الموازنــة بيــن المهــام الموكلــة إليهــم والمــوارد المتاحــة.

تفعيــل اإلطــار القانونــي الناظــم لتحديــد جبايــة الضرائــب لصالــح الهيئــات المحليــة  	
ــال. ــذ الفع ــن التنفي ــا يضم ــا بم ــه صرفه وأوج

ــة وتمكينهــا مــن تعظيــم ومضاعفــة مســاهمتها فــي  	 ــات المحلي ــز قــدرة الهيئ تعزي
ــات محــدودة. ــرادات وصالحي ظــل وجــود إي

إقرار تدابير لرصد وتقييم أداء هيئات الحكم المحلي لمعالجة أوجه الضعف. 	

إقرار استراتيجية حضرية وطنية تتواءم مع أجندة التنمية المستدامة. 	

هيئات الحكم المحلي:

ــة  	 ــق التنمي ــل تحقي ــن أج ــة م ــتراتيجيات الوطني ــد اس ــي تحدي ــاركة ف المش
المســتدامة

تضميــن اهتمامــات واحتياجــات الهيئــات المحليــة والشــركاء والمواطنيــن  	
ــة ــتراتيجيات الوطني ــي االس ف

جمــع أدلــة مــن كافــة األطــراف مــن ذوي العالقــة لدعــم رســائل المناصــرة  	
لهيئــات الحكــم المحلــي

ــى  	 ــة المســتدامة عل ــن أهــداف التنمي ــة لتوطي ــة مواتي ــق بيئ الدعــوة لخل
ــيد. ــم الرش ــة والحك ــدأ الالمركزي ــى مب ــتناد عل ــي باالس ــتوى الوطن المس

الترويــج للحوكمــة متعــددة المســتويات وشــراكات أصحــاب المصلحــة مــن  	
أجــل تعــاون أفضــل

مؤسسات الحكم المحلي:

االســتراتيجيات  	 تحديــد  عنــد  المقدمــة  فــي  المحليــة  األولويــات  وضــع 
الوطنيــة

توفيــر صــوت للحكومــات المحليــة واإلقليميــة فــي الحــوارات الوطنيــة،  	
والدعــوة إلــى بيئــة مواتيــة لتوطيــن أهــداف التنميــة المســتدامة

ــاحة  	 ــى الس ــا عل ــي وتمثيله ــم المحل ــات الحك ــرة هيئ ــي مناص ــتمرار ف االس
ــة الدولي
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تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى . 3
المحلي:

بشــكٍل مــواٍز لعمليــات التوعيــة والمناصــرة، يجــب علــى هيئــات الحكم المحلي االســتعداد 
لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي مجتمعاتهــم مــن خــالل إجــراء تقييــم لالحتياجات 

وتحديــد األولويــات المشــتركة وتحقيــق هــذه األهــداف على المســتوى المحلي.

هيئات الحكم المحلي:

 تحديــد األولويــات المتعلقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر بنــاًء  	
علــى الســياقات واالحتياجــات والمــوارد المحليــة مــع إشــراك أكبــر عــدد ممكــن 

مــن الجهــات الفاعلــة فــي تحديدهــا

ــة ألهــداف  	 ــواؤم مــع االســتراتيجيات الوطني ــط والت ــاء أوجــه التراب ــد وبن  تحدي
ــتدامة ــة المس التنمي

مــع  	 المحلــي  الحكــم  هيئــات  داخــل  واالســتراتيجيات  المبــادرات  مواءمــة   
المســتدامة التنميــة  أهــداف 

 تحديــد اإلجــراءات والمــوارد الالزمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة  	
ــي ــع محل ــكل مجتم ــات ل ــب األولوي حس

 حشــد المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة المحليــة والدوليــة. ويشــمل ذلــك  	
إعــادة تخصيــص المــوارد الخاصــة ، وإقامــة شــراكات مــع الجامعــات وأصحــاب 
ــع الخدمــات  ــة ، وتجمي ــل بديل ــوات تموي ــن ، والبحــث عــن قن المصلحــة اآلخري

وتوســيع نطاقهــا ، وتطويــر برامــج بنــاء القــدرات

 إشراك جميع أصحاب المصلحة المحليين في التنفيذ لتعزيز ملكيتهم 	

مؤسسات الحكم المحلي والشركاء:

دعــم وإســناد هيئــات الحكــم المحلــي في تحســين مواردهــا البشــرية والتقنية  	
والمالية

 تعزيز تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية 	

 تعزيز التعاون الالمركزي والتعاون اإلنمائي الفعال 	

التنميــة  	 أهــداف  توطيــن  تؤثــر علــى  التــي  السياســاتية  التحديــات  تحديــد   
بخصوصهــا التوصيــات  وتقديــم  المســتدامة 

تعزيز التنفيذ الفعال والكامل وااللتزام بمبدأ الالمركزية 	

إقامة روابط وتعزيز الشراكات مع الوزارات القطاعية الرئيسية 	

الرقابة: التقييم والتعلم من خبراتنا. 4

ــة المســتدامة حــول  ــد 231 مؤشــًرا لقيــاس مــدى تحقيــق أهــداف التنمي ــم تحدي لقــد ت
ــا  ــراف بأنه ــي واالعت ــم المحل ــات الحك ــازات هيئ ــراف بإنج ــان االعت ــل ضم ــن أج ــم، وم العال
جــزء مــن التقــدم المحــرز فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة يمكــن البنــاء علــى هــذه 

المؤشــرات وتوطيــن العديــد منهــا.

هيئات الحكم المحلي:

توطيــن العديــد مــن مؤشــرات أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030 مــن خــالل  	
جمــع البيانــات علــى المســتوى اإلقليمــي

جمع ورصد وتحليل البيانات على المستوى اإلقليمي والمحلي 	

تطوير مجموعة من المؤشرات المحلية/ محددة لكل إقليم أو منطقة 	

ضمــان اســتخدام المعلومــات التــي تــم جمعهــا علــى المســتوى المحلــي فــي  	
الرصــد الوطنــي والتقاريــر الوطنيــة

 المشــاركة فــي مراقبــة وتقييــم أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى  	
الوطني

تمكيــن الهيئــات المحليــة وأصحــاب العالقــة مــن التواجــد فــي عمليــات مراجعــة  	
الخطــط الوطنــي

اســتخدام مؤشــرات »أهــداف التنميــة المســتدامة« لرصــد وتقييــم الخطــط  	
ــة المحلي

مؤسسات الحكم المحلي والشركاء:

تعزيــز مشــاركة هيئــات الحكــم المحلــي وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي رصــد  	
وتقييــم أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي

إســناد الهيئــات المحليــة فــي جمــع البيانــات ورصدهــا وتقييمهــا علــى المســتوى  	
المحلــي
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