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 الرسائل الرئيسية
ــتدامة  ــا بشـــأن أهـــداف التنميـــة المسـ إلـــى إعطـــاء صـــورة حقيقيـــة عـــن الجهـــود  2030يهـــدف اإلســـتعراض الطـــوعي األول لليبيـ

ــاء  ــة لبن ــة مســتدامة ومتكامل ــة وبيئي ــة إقتصــادية وإجتماعي ــة عصــرية ذات تنمي ــاء دول ــة بن ــة بغي ــة الليبي ــذلها الدول ــي تب ــة الت التنموي
ــين  ــاة الليبي ــتقبل أفضــل لحي ــك مس ــاللوذل ــن خ ــاً  م ــا وفق ــم إختياره ــي ت ــداف الت ــة األه ــق لمجموع ــذي تحق ــاز ال ــتوى اإلنج رصــد مس

ــن إســتراتيجيات وخطــط  ــم وضــعه م ــا ت ــة وغيرهــا، وم ــيم والصــحة والطاق ــل قطاعــات التعل ــة مث ــة الليبي ــي الدول ــة ف ــات المرحل ألولوي
 مية المستدامة في ليبيا.وطنية إلستدامة التنمية، كما يبين التقرير التحديات التي  تواجه تحقيق  أهداف التن

 
ــة،  ــة لأللفي ــداف التنمي ــى أه ــل عل ــي العم ــا ف ــاس تجربته ــى أس ــوم عل ــاً يق ــتدامة نهج ــة المس ــامج التنمي ــذ برن ــي تنفي ــا ف ــت ليبي إنتهج
ــعت الــوزارة لتهيئــة إطــار مؤسســي  ــات وخطــط التنميــة الوطنيــة لــذلك س ــث أن وزارة التخطــيط هــي المختصــة بوضــع سياس وحي

عــدد مــن الخبــراء تضــم فــي عضــويتها التــي لجنــة التنميــة المســتدامة و تشــكيل أهــداف  التنميــة المســتدامة مــن خــالللمتابعــة تنفيــذ 
موائمــة وإدمــاج أهــداف  مــن أهمهــا مجموعــة مــن المهــام إليهــا أســند، وقــد ذات العالقــة والجهــات والمختصــين مــن القطاعــات

ــي اإل ــتدامة ف ــة المس ــةالتنمي ــة الوطني ــط التنمي ــتراتيجيات وخط ــة، س ــات المختلف ــع القطاع ــيق م ــي و  بالتنس ــرز ف ــدم المح ــة التق متابع
  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الطوعية وإستعراضها.

ــم ــد ت ــا وق ــوعي لليبي ــوطني الط ــر ال ــداد التقري ــرض) 2020( إع ــذا الغ ــعت له ــة وض ــة تنفيذي ــاً لخط ــة  وفق ــمنت آلي ــاً لتض ــذ وفق لتنفي
ــا بل ــم إختياره ــي ت ــداف الت ــن األه ــدف م ــل ه ــل لك ــق عم ــوين فري ــم تك ــث ت ــي، حي ــامج زمن ــد رن ــع وق ــق مصــغر لتجمي ــكيل فري ــم تش ت

    من مختلف فرق العمل لألهداف المختلفة لصياغتها في التقرير النهائي. التقارير
  

ــاء ــا جـ ــوطني الطـــوعي لليبيـ ــر الـ ــداد التقريـ ــار  إعـ ــي إطـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــداف التنميـ ــعة ألهـ ــة واسـ ــاركة مجتمعيـ ــادة وزارة مشـ بقيـ
ــى  ــود وإل ــيق الجه ــرات وتنس ــادل الخب ــل وتب ــوار والتفاع ــتدامة كمنصــة للح ــة المس ــي للتنمي ــدى الليب ــالل المنت ــن خ ــك م ــيط وذل التخط

ــة أصــحاب المصــلحة ــاركة كاف ــز مش ــاج وتعزي ــث ،إدم ــتدامة  حي ــة المس ــة التنمي ــل لجن ــياً لعم ــاً أساس ــداً وداعم ــدى راف ــذا المنت ــان ه ك
  .وذلك من خالل الندوات وورش العمل واللقاءات التي عقدت بهذا الخصوص 2030من أجل تحقيق أجندة 

 
ــق أهــداف التن ــزز تحقي ــي تع ــة الت ــن اإلســتراتيجيات والخطــط الوطني ــد م ــا مــن خــالل وزارة التخطــيط العدي ــة المســتدامة أعــدت ليبي مي

وقـــد حرصـــت علـــى موائمـــة إســـتراتيجياتها الوطنيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت مـــع أهـــداف التنميـــة المســـتدامة، مثـــل اإلســـتراتيجية 
ــة( ــاءة الطاق ــددة وكف ــات المتج ــة للطاق ــة2030الوطني ــذلك خط ــة ـفـ  )،  وك ــوارد المائي ــاع الم ــوض بقط ــا(النه )، 2022-2020ي ليبي

التخطـــيط فـــي إطـــار تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة خطـــة تنميـــة ثالثيـــة لكافـــة قطاعـــات الدولـــة وغيرهـــا. كمـــا تبنـــت وزارة 
ــوام ( ــي مقتــرح الخطــة2022-2021-2020لألع ــداف التنميــة المســتدامة ف ــه الخصــوص إدمــاج أه الوطنيــة  ) تتضــمن علــى وج

 المشار إليها. للتنمية
 

ــة المســتدامة شــأن وطـنـ  ــأن التنمي ــا ب ــة ليبي ــاً مــن دول ــة المســتدامة فــي إيمان ــة بأهــداف التنمي ــات المعني ــع الفئ ــب مســاهمة جمي ي يتطل
ــة وزارة  ــك مــن خــالل رعاي ــي مفهــوم اإلســتدامة، وذل ــدني والقطــاع الخــاص لتبن ــع الم ــات المجتم ــد قامــت بتشــجيع منظم ــا فق تحقيقه

ـ التخطــيط إلنطــالق الوكالــة الليبيــة للتنميــة كمؤسســة غيــر حكوميــة بمشــاركة المجتمــع المــدني والق ي طــاع الخــاص للمســاهمة ـف
  بما يضمن إستدامة نمو اإلقتصاد الوطني. تحقيق أهداف التنمية المستدامة

  
بطريقـــة مســـتدامة مـــن خـــالل  ألنشـــطة اإلقتصـــاديةكمـــا تـــم تشـــجيع رواد األعمـــال الشـــباب وكـــذلك المـــرأة علـــى المشـــاركة فـــي ا

ــات وورش عمــل  ــد عــدة ملتقي ــم عق ــد ت ــادة األعمــال فــي المشــروعات الصــغرى والمتوســطة، وفــي هــذا  اإلطــار فق ــى ري التشــجيع عل
ــز  ــال لتحفي ــيدات األعم ــباب وس ــال الش ــاهمة رواد األعم ــز مس ــال لتعزي ــادة األعم ــة لري ــة وطني ــاء منص ــذلك إنش ــذا الخصــوص، وك به

  النمو اإلقتصادي.
ــم نقــل العديــد مــن  وفــي ــق أهــداف التنميــة المســتدامة ت ــة فــي تحقي ــديات والســلطات المحلي ــز دور البل ــق الالمركزيــة وتعزي إطــار تحقي

 إختصاصات الوزارات إلى المستوى المحلي للبلديات.  
  

ــن أهمـهـ  ــة المســتدامة م ــق أهــداف التنمي ــي تحقي ــا ف ــه ليبي ــي تواج ــديات الت ــن التح ــد م ــاك العدي ــر أن هن ــين التقري ا عــدم اإلســتقرار يب
عـــداد النــازحين والمهجـــرين تشــكل تحـــدياً حقيقيــاً علـــى أوكـــذلك الهجــرة غيـــر الشــرعية، و ،السياســي وهشاشــة الوضـــع األمنــي



ــق أهــداف ا ــول عــام طريــق تحقي ــة المســتدامة بحل ــه إقت ،2030لتنمي ــث أن ــي مــن حي ــى طبيعــة اإلقتصــاد الليب صــاد ريعــي باإلضــافة إل
 وإعــادة اإلعمــار، بــرامج التنميــةالالزمــة ل المــوارد الماليــة وفــي حــال توقــف إمــدادات هــذه الثــروة تتوقــف يعتمــد علــى الــنفط والغــاز

جـــة للظـــروف الراهنـــة تـــؤثر بشـــكل واإلفتقـــار للبيانـــات والمعلومـــات والمؤشـــرات المطلوبـــة للقيـــاس والتقيـــيم نتي أن الضـــعف كمـــا
 سلبي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 
ــرز  ــع المســتوى فإنهــا تأمــل أن تب ــدى السياســي رفي ــى المنت ــوطني الطــوعي األول عل ــر ال ــا وهــي تعــرض التقري ــام فــإن ليبي وفــي الخت

ــت نف ــي الوق ــاً ف ــي تمام ــي تع ــتدامة، وه ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــا ف ــه جهوده ــن خالل ــويالً، وأن م ــايزال ط ــق م ــه أن الطري س
ــودة ــديات الموج ــة التح ــى مواجه ــدرة عل ــون بالق ــة مره ــات المطلوب ــق اإللتزام ــا ي ،تحقي ــو م ــاً مـشـ وه ــاً وإقليمي ــداً دولي ــب جه كاً ترتطل

ــتدامة  ــين وإس ــاه الليبي ــق رف ــتدامة لتحقي ــة المس ــداف التنمي ــزام بأه ــى اإللت ــد عل ــدر التأكي ــا يج ــة، كم ــود الوطني ــاً للجه ــا دعم لمواجهته
  .الموارد لألجيال القادمة 


