تفعيل أهداف
التنميةالمستدامة
الوثيقة اخلتامية

 10 - 8فرباير  ، 2016دبي  -دولة الإمارات العربية املتحدة
والتوجهات
انعقدت الدورة الرابعة للقمة العاملية للحكومات والتي تعترب مبثابة من�صة عاملية ت�ضم خمتلف احلكومات ،وتركز على م�ستقبلها
ّ
التي ت�ش ّكل خطة العمل العاملية ،وخالل هذه الدورة رحبت القمة بت�ضمني �أهداف التنمية امل�ستدامة ك�أحد موا�ضيع �أجندتها العاملية التي
تناق�شها .ومع دخول عام  ،2016والذي يعترب بداية تطبيق خطة التنمية  2030املمتدة على مدى  15عاماً ،تعترب دولة الإمارات من
�أوائل الدول التي ا�ست�ضافت الفعاليات الدولية املتعلقة ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ،وعقد احلوارات مع �آالف امل�س�ؤولني احلكوميني البارزين
من �أكرث من  90دولة بالإ�ضافة �إىل الأمم املتحدة والعاملني يف جمال التنمية الدولية وخمتلف قطاعات املجتمع الذين �شاركوا يف القمة.
“عقدت جلسات تفعيل أهداف التنمية المستدامة في إطار القمة العالمية للحكومات
 ”2016خالل األسابيع الستة األولى من اإلطار الزمني لتنفيذ جدول أعمال  2030للتنمية و
الـمحدد بـ  782أسبوعًا”

In Collaboration with

تفعيل �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �إطار القمة العاملية للحكومات 2016
حتت عنوان “تفعيل �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �إطار القمة العاملية للحكومات  ”2016امتد الربنامج على مدى � 3أيام على هام�ش
القمة العاملية للحكومات .و �ضم قادة من احلكومات واملنظمات الدولية و�صانعي ال�سيا�سات واخلرباء والأكادمييني وال�شباب والأ�شخا�ص امل�ؤثرين
على املجتمع وممثلي القطاع اخلا�ص من �أجل:

جتديد التزام كافة قطاعات
املجتمع ،من قادة املجتمع الدويل
وال�شباب ،بتحقيق الأهداف العاملية
املتفق عليها للق�ضاء على الفقر مع
العمل على �ضمان حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف الوقت ذاته
رفع الوعي ودعم تنفيذ
خطة التنمية امل�ستدامة
لعام 2030
رفع التو�صيات وحتديد املبادرات
امل�ساهمة يف دعم حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة على امل�ستويات
العاملي والإقليمي والقومي -مع العمل
على تناول عن�صرين رئي�سيني من
العنا�صر امل�ساهمة يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وهما :املتابعة
والتقرير ،والتمويل العاملي
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امل�ساهمة يف املناق�شات العاملية
اجلارية ،وعر�ض نتائج االجتماعات/
تو�صيات االجتماعات رفيعة امل�ستوى،
مبا يف ذلك على �سبيل املثال منتدى
الأمم املتحدة ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى
املزمع عقده يف يوليو 2016

وبالإ�ضافة �إىل �ضرورة العمل على حل الق�ضايا املعلقة التي مل يتم
االنتهاء من حتقيقها يف �إطار خطة الأهداف الإمنائية للألفية� ،أكد
�أع�ضاء اجلل�سة على �أولوية خطة التنمية لعام  2016وما بعدها.

اجلل�سة التمهيدية
عقدت اجلل�سة الأوىل لربنامج تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة
يف يوم افتتاح القمة العاملية للحكومات .وقد �أكدت اجلل�سة على �أهمية
توفري البيئة العامة املنا�سبة للم�شاركني يف القمة وتي�سري املجال لعقد
املناق�شات العامة حول النتائج املتوقعة من الربنامج املمتد على مدى 3
�أيام والذي يدور حول العمل على حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،التي
مت اعتمادها خالل اجتماع قمة التنمية امل�ستدامة الذي عقدته الأمم
املتحدة يف �سبتمرب .2015

ت�ضمنت اجلل�سة :ال�سيد /فا�ضل ح�سن عابد ،م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س
�إدارة منظمة � ،BRACأكرب منظمة تنموية غري حكومية على م�ستوى
العامل ،قيا�ساً بعدد العاملني فيها وعدد الأ�شخا�ص الذين �ساعدتهم
املنظمة؛

وال�سيدة /كاثي كالفني ،رئي�سة واملديرة التنفيذية مل�ؤ�س�سة الأمم املتحدة،
وهي منظمة دولية مقرها نيويورك ،وتدعم مبادرات الأمم املتحدة،
�أدار اجلل�سة نا�صر الطيبي ،مقدم يف قناة العربية الإخبارية� ،أفتتحت
وتعترب مبثابة منرب للتوا�صل بني الأ�شخا�ص املهتمني والأفكار واملوارد
اجلل�سة بكلمة �ألقاها د .حممود حميي الدين ،النائب الأول لرئي�س
مل�ساعدة الأمم املتحدة يف حل امل�شكالت العاملية؛
البنك الدويل ل�ش�ؤون التنمية امل�ستدامة والأمم املتحدة وال�شراكات،
كما �شارك �أع�ضاء اجلل�سة ب�آراهم حول �أف�ضل الطرق ال�ستكمال النجاح
�سعادة� /إنعام كرميوف ،رئي�س جمل�س الإدارة لوكالة الدولة للخدمة
املحقق يف تنفيذ الأهداف العاملية التي و�ضعت على مدى اخلم�سة ع�شر
العامة واالجتماعية واالبتكارات ب�أذربيجان؛
عاماً املا�ضية حتت عنوان «الأهداف الإمنائية للألفية» ،لتعزيز برامج
الق�ضاء على الفقر ،والعمل على حتقيق التنمية امل�ستدامة بحلول عام
وال�سيدة� /إيلي ليبيك ،ا�ست�شاري االت�صال املحلي لتحقيق التنمية
 ،2030ب�أبعادها الثالثة :االجتماعي ،االقت�صادي ،والبيئي.
امل�ستدامة ،مبكتب رئي�س وزراء حكومة ا�ستونيا.

اجلل�سة التمهيدية:
الدكتور حممود حميي الدين ،وال�سيدة �إيلي ليبيك � ،سعادة �إنعام كرميوف  ،ال�سيدة كاثي كالفني  ،ال�سيد فا�ضل ح�سن عابد
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حواران تفاعليان حول التحديات التي تقف يف
طريق حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة

اجتماع رفيع امل�ستوى املعني ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة :الر�صد والتقرير

�إن و�ضع املخطط الأ ّويل خلطة التنمية العاملية على مدى اخلم�سة
ع�شر عاماً املقبلة ،حتت م�سمى «�أهداف التنمية امل�ستدامة» ،والتي تت�سم
بالطموح وال�شمولية ،لن يت�أتى دون حتديات و�صعوبات قد تزيد من
�صعوبة تنفيذها .ومن خالل احلوارات التفاعلية ،مت �إلقاء ال�ضوء على
اثنني من �أهم هذه التحديات التي تواجه تنفيذ برنامج عمل �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،وهما:
• الر�صد والتقرير،
• والتمويل العاملي.
ومن �أجل الو�صول �إىل نتائج ملمو�سة من هذه النقا�شات ،مت تق�سيم
�أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل  6فئات فرعية* :كما مت تق�سيم امل�شاركني
يف كلتا اجلل�ستني لتمكينهم من االن�ضمام للمناق�شات اجلماعية حللقات
خمتلفة.

يعترب الر�صد و التقرير عن�صران �ضروريان لتحقيق التقدم يف تنفيذ
امل�ستهدفات املو�ضوعة لأهداف التنمية امل�ستدامة .حيث �إن مل نتمكن من
قيا�سها بو�ضوح ،فلن نتمكن من �إدارتها بكفاءة .ويجري الإعداد لتنفيذ
العديد من املبادرات العاملية ،ويوا�صل اخلرباء الدوليون العمل على
تقييم البيانات املطلوبة وقائمة امل�ؤ�شرات التي �سيتم من خاللها قيا�س
حجم التقدم املحقق .وتهدف هذه اجلل�سة ،التي ا�ست�ضافتها الهيئة
االحتادية للتناف�سية والإح�صاء ،يف  8فرباير  ،2016للإجابة على
الت�سا�ؤالت التالية:

املوا�ضيع

1
2
3
4
5
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1

الأهداف

كيف ميكن للقطاعني العام
الفقر وعدم امل�ساواة الهدف الأول ،الهدف العا�شر من
واخلا�ص والهيئات الغري ربحية
�أهداف التنمية امل�ستدامة
الهدف الثالث ،الهدف الرابع ،الهدف العمل مع ًا من �أجل حت�سني �آليات
ال�صحة ،التعليم
اجلن�سني اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة ر�صد وتقرير التقدم املحقق؟
وامل�ساواة بني
الهدف الثاين ،الهدف ال�ساد�س،
الغذاء ،واملياه ،والطاقة الهدف ال�سابع من �أهداف التنمية
امل�ستدامة
الهدف الثامن ،الهدف التا�سع من
النمو ،التوظيف،
�أهداف التنمية امل�ستدامة
االبتكار
الهدف الثالث ع�شر ،الهدف الرابع
املن ــاخ ،املحيطات،
ع�شر ،الهدف اخلام�س ع�شر من
أحيائي
التنـ ـ ـ ـ ّوع ال
�أهداف التنمية امل�ستدامة
�أمناط اال�ستهالك
وامل�ستوطنات الهدف احلادي ع�شر ،الهدف الثاين
امل�ستدام،
ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة
الب�شرية

ما �أهم التحديات التي2

تواجه عمليات الر�صد
والتقرير؟
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*هذه الفئات الفرعية ال�ستة لي�ست من و�ضع دولة الإمارات ،وال يجوز اعتبارها تق�سيماً
تو�صي به دولة الإمارات .بل مت و�ضعها للم�ساعدة يف تي�سري املناق�شات ب�سال�سة على هام�ش
الدورة الرابعة للقمة العاملية للحكومات .مت تناول الهدف ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية
امل�ستدامة �ضمن اجلل�سة اخلا�صة بالتمويل التي عقدت يف �إطار القمة العاملية للحكومات،
بينما ميكن اعتبار الهدف ال�ساد�س ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة مو�ضوعاً م�شرتكاً
بني عدة قطاعات ،لذا مت �إغفاله.

قاعة احللقات الفرعية الـ  : 6جل�سة املناق�شات اجلماعية
3

وما الذي ميكن �أن يكون
مبثابة دعوة للعمل وما هي
التو�صيات امل�ساعدة يف حل
هذه التحديات؟

جدول �أعمال
اجتماع رفيع امل�ستوى املعني ب�أهداف التنمية امل�ستدامة :الر�صد والتقرير
التاريخ والوقت:
مرت�أ�س اجلل�سة:
		
يدير اجلل�سة:
		
املكان:
		
اللغة:

 8فرباير  ، 2016يوم الإثنني (  17:00حتي ) 19:30
�سعادة عبد اهلل لوتاه  ،املدير العام -الهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء
جون ديفترييو�س  ،حمرر الأ�سواق النا�شئة � ،سي �إن �إن
فندق جمريا ميناء ال�سالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
الإجنليزية

الكلمة اإلفتتاحية

�سعادة عبد اهلل لوتاه ،
املدير العام -الهيئة االحتادية للتناف�سية والإح�صاء

الجلسة التمهيدية

املدة 5 :دقائق
املكان :القاعة العامة

جون ديفترييو�س ،
حمرر الأ�سواق النا�شئة � ،سي �إن �إن
املدة 5 :دقائق
املكان :غرفة العامة
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17:00 - 17: 05

01

17:05 - 17: 10

الحلقات النقاشية
 6حلقات

االنتقال الى قاعة
الحلقات النقاشية

املدة 75 :دقيقة
املكان :قاعة احللقات

17:15 - 18: 30
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العودة إلى القاعة
العامة

عرض للمخرجات  +االسئلة
و األجوبة

مدير اجلل�سة  +املتحدثون الرئي�سون

املدة 50 :دقيقة
املكان :قاعة احللقات

18:40 - 19: 30
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حفل عشاء

بإستضافة وزارة التعاون الدولي والتنمية
في فندق مينا السالم  ،دبي -اإلمارات العربية المتحدة
from 20:00 onwards
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االجتماع رفيع امل�ستوى املعني ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة :التمويل العاملي

حيث مت طرح الت�سا�ؤالت التالية الدارة املناق�شات حول م�س�ألة التمويل:

قدّر فريق الأمم املتحدة املعني بتمويل التنمية امل�ستدامة املبلغ املطلوب
�سنوياً لتمويل �أهداف التنمية امل�ستدامة اجلديدة بحوايل  4.5تريليون
دوالر �أمريكي .وميثل هذا الرقم � 30ضعف قيمة امل�ساعدات التي
يقدمها املجتمع الدويل حالياً .لذا فمن الوا�ضح �أن لتحقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة� ،سيتوجب توفري قدر �أكرب من املوارد املقدمة من
الأطراف املختلفة العاملة يف املجال التنموي كمتطلب �أ�سا�سي ،مبا فيهم
القطاع اخلا�ص والأ�شخا�ص املانحني .وبالفعل ،من بني �أهداف التنمية
امل�ستدامة ال�سبعة ع�شر ،مت تخ�صي�ص الهدف الأخري منها لو�سائل
التنفيذ وال�شراكات العاملية .وعلى وجه التحديد ،يركز الهدف 17.3
من �أهداف التنمية امل�ستدامة على «ح�شد موارد مالية �إ�ضافية ل�صالح
الدول النامية من م�صادر متعددة».

ما هي ق�ص�ص النجاح التي ميكن
اال�ستفادة منها ،وما الذي ميكننا
تنفيذه ب�أ�سلوب خمتلف فيما يتعلق
بالدعم املقدم من القطاع اخلا�ص
(مبا يف ذلك الدعم املقدم من
الأعمال يف �إطار امل�س�ؤولية املجتمعية
لل�شركات ،واملنظمات الإن�سانية،
وامل�ؤ�س�سات)؟
ما الأ�ساليب واملبادرات التي
ميكن للحكومات (كامل�ساعدات
الإمنائية الر�سمية والتمويل
احلكومي) ا�ستخدامها لتحفيز
اال�ستثمارات الإ�ضافية؟

وبالإ�ضافة �إىل حماولة تكوين زخم وحراك عاملي لو�ضع منهجيات
جديدة مبتكرة وحمفزة حل�شد موارد �إ�ضافية يتم توجيهها لدعم حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة ،من خالل عدة و�سائل ت�شمل حتديد الأولويات
لل�شهور االثنا ع�شر املقبلة واملبادرات الرئي�سية املطلوبة لدعم الهدف
ال�سابع ع�شر من �أهداف التنمية امل�ستدامة املعني بالتمويل ،وخطة عمل
�أدي�س �أبابا ،ا�ستهدف االجتماع و�ضع تو�صيات ومبادرات رفيعة امل�ستوى
تتعلق بتنفيذ اخلطة العاملية للعام  ،2030مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على
التمويل العاملي والتو�صل �إىل �أهم  3تو�صيات وحلول للم�شكالت املتعلقة
بتمويل �أهداف التنمية امل�ستدامة.

ما هي جمموعة احللول املبتكرة التحفيزية
التي ميكننا التو�صل �إليها للتن�سيق ما بني
احلكومة والقطاع اخلا�ص واملبادرات التي
تتناول مو�ضوعات وق�ضايا عاملية (كال�شراكة
العاملية من �أجل التعليم ،واللجنة العاملية
املعنية بالتعليم ،ومببادرة كل امر�أة وكل
طفل ،ومرفق التمويل العاملي ،ومبادرة
الطاقة امل�ستدامة للجميع ،ومرفق البيئة
العاملي)؟

ا�ست�ضافت وزارة التنمية والتعاون الدويل جل�سة التمويل العاملي يف 9
فرباير لعام  2016و�سلطت ال�ضوء على املوارد الالزمة لتحقيق �أهداف

التنمية امل�ستدامة.

االجتماع رفيع امل�ستوى املعني ب�أهداف التنمية امل�ستدامة :التمويل العاملي
�صاحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سارة زيد ،رئي�س حركة كل �إمر�أة وكل طفل يف كل مكان  ،ومعايل الدكتور �أحمد بالهول املدير التنفيذي ،م�صدر (وزير
دولة ل�ش�ؤون التعليم العايل )  ،وال�سيد اريك �سولهامي  ،رئي�س (منظمة التعاون والتنمية  ، )DAC -ومعايل الدكتور ينقر ري�س وزير التخطيط الوطني
يف �إثيوبيا � ،صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن خالد الفي�صل حمافظ للهيئة العامة لال�ستثمار ،ال�سيد مارك ثورتن الرئي�س التنفيذي B4P -
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جدول �أعمال
اجتماع رفيع امل�ستوى املعني ب�أهداف التنمية امل�ستدامة :التمويل العاملي
التاريخ والوقت:
مرت�أ�س اجلل�سة:
		
يدير اجلل�سة:
		
املكان:
		
اللغة:

 9فرباير  ، 2016يوم الإثنني (  17:00حتي ) 19:30
ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي  -وزيرة الدولة للت�سامح (وزيرة التنمية و التعاون الدويل)
مارك ثورتن  ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة B4P
فندق جمريا ميناء ال�سالم  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
الإجنليزية

الكلمة اإلفتتاحية
معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي

وزيرة الدولة للت�سامح (وزيرة التنمية و التعاون الدويل)
املدة 5 :دقائق
املكان :القاعة العامة

الجلسة التمهيدية

مارك ثورتن

الرئي�س التنفيذي ل�شركة B4P
املدة 5 :دقائق
املكان :القاعة العامة

17:00 - 17: 05

02

01

17:05 - 17: 10

الحلقات النقاشية
 6حلقات

االنتقال الى قاعة
الحلقات الفرعية

املدة 80 :دقيقة
املكان :قاعة احللقات

17:10 - 18: 30
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العودة إلى القاعة
العامة

عرض للمخرجات  +االسئلة
و األجوبة

مدير اجلل�سة  +املتحدثون الرئي�سون

املدة 45 :دقيقة
املكان :القاعة العامة

18:35 - 19: 20

الكلمة الختامية

04

معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي
و مارك ثورتن

05
6

املدة 10 :دقيقة
املكان :القاعة العامة

19:20- 19: 30

اليوم اخلتامي :الطريق نحو حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة :حتويل الر�ؤية العاملية �إىل
واقع

"القمة العاملية للحكومات ،من�صة وملتقى
�سنوي يخت�ص ب�أهداف التنمية امل�ستدامة"
معايل ال�شيخة /لبنى بنت خالد القا�سمي ،وزيرة الت�سامح
(وزيرة التنمية والتعاون الدويل �سابق ًا)

هدفت اجلل�سة اخلتامية اىل ا�ستعرا�ض نتائج «برنامج تفعيل �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف �إطار القمة العاملية للحكومات  ،»2016من
خالل تلخي�ص وطرح النقا�شات التي دارت على مدى الأيام ال�سابقة يف
جل�سة عامة رفيعة امل�ستوى كجزء من الربنامج الرئي�سي للقمة العاملية
للحكومات ،بعر�ض عر�ض النتائج واقرتاح املنهجيات �أو الآليات الداعمة
لتحقيق التقدم.

«�ساهمت و�سائل الإعالم االجتماعية يف
خلق وعي عاملي وم�شاركة عاملية و�سيكون
على احلكومات تغيري �آلياتها للتوا�ؤم مع تلك
املتغريات والنجاح يف حتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة»

معايل /جوزيف مو�سكات ،رئي�س وزراء جمهورية مالطا

�أدار مذيع قناة الـ �سي �إن �إن ،ال�سيد /ريت�شارد كوي�ست ،جل�سة النتائج
اخلتامية التي عقدت يف القاعة الرئي�سية للجل�سات العامة وح�ضرها ما
ال يقل عن  2000موفد .من بني املتحدثني رفيعي امل�ستوى الذين �ألقوا
كلمة يف خالل اجلل�سة التفاعلية التي عقدت يف اليوم الأخري من القمة:
•معايل /جوزيف مو�سكات ،رئي�س وزراء جمهورية مالطا
•معايل ال�شيخة /لبنى بنت خالد القا�سمي ،وزيرة
الت�سامح (وزيرة التنمية والتعاون الدويل �سابق ًا)
• معايل /يان �إليا�سون من�صب نائب الأمني العام للأمم
املتحدة
•د .حممود حميي الدين ،النائب الأول لرئي�س البنك
الدويل ل�ش�ؤون التنمية امل�ستدامة والأمم املتحدة
وال�شراكات.
�أكدت معايل الوزيرة ال�شيخة لبنى القا�سمي على «الأهمية الق�صوى
للرقابة الوثيقة ب�شكل �سنوي ،للتمكن من تقييم مدى التزامنا بامل�سار
الذي ينبغي اتخاذه لتحقيق التقدم� ،أو انحرافنا عن الأهداف املو�ضوعة».
وكان اعتبار القمة العاملية للحكومات ،من�صة وملتقى �سنوي يخت�ص
ب�أهداف التنمية امل�ستدامة الإعالن الأهم الذي �أعلنته دولة الإمارات يف
اجلل�سة اخلتامية للنتائج.

ووفقاً لت�صريح رئي�س وزراء جمهورية مالطا� ،سعادة /جوزيف مو�سكات،
«�ساهمت و�سائل التوا�صل االجتماعي يف خلق وعي عاملي وم�شاركة عاملية
و�سيكون على احلكومات تغيري �آلياتها للتوا�ؤم مع تلك املتغريات والنجاح
يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة».
يف حني �صرح د .حميي الدين ب�ضرورة حت ّمل ك ٌ
ال من الأطراف امل�ستفيدة
م�س�ؤولية متويل �أن�شطة ومبادرات حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
كما �أ�ضاف �أنه للتمكن من حتقيق تلك الأهداف ،فمن املهم اتباع �آليات
الإنفاق الر�شيد لتحقيق الكفاءة يف الإنفاق �إىل جانب اال�ستثمار يف ر�أ�س
املال الب�شري والبنية التحتية والقطاعات احليوية الأخرى.
كما �أ�شار ال�سيد� /إليا�سون �إىل �أنه على العك�س من الأهداف الإمنائية
للألفية التي كان لها نتائج خمتلطة ومتباينة ،ف�إن املنهجية املتبعة
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة �ستكون �أكرث «ديناميكية» ،حيث �سيكون
اجتاه التفكري نحو التو�سع الأفقي بد ًال من الر�أ�سي ،وهو ما �سي�سهم
بالتايل يف توليد قدراً �أكرب من املكا�سب.

اليوم اخلتامي :الطريق نحو حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة :حتويل الر�ؤية العاملية �إىل واقع
معايل /جوزيف مو�سكات ،رئي�س وزراء جمهورية مالطا ،معايل ال�شيخة /لبنى بنت خالد القا�سمي ،وزيرة الت�سامح (وزيرة التنمية والتعاون الدويل
�سابقاً) ،معايل /يان �إليا�سون من�صب نائب الأمني العام للأمم املتحدة ،د .حممود حميي الدين ،النائب الأول لرئي�س البنك الدويل ل�ش�ؤون التنمية
امل�ستدامة والأمم املتحدة وال�شراكات.
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Annex I : Outcome Document SDGs IN ACTION @ WGS2016
SDGs IN ACTION @ WGS2016
World Government Summit
Dubai, United Arab Emirates
8-10 February 2016

Outcome Document
Overview

were identified as key success factors for SDG
implementation;

The World Government Summit (WGS), a premier
global forum on the future of Government, held its
fourth annual meeting in Dubai on 8-10 February 2016.
The SDGs in Action @ WGS2016, a three-day event
that formed an important pillar of the WGS program,
served to discuss an action agenda for implementing
the Sustainable Development Goals (SDGs). Organized
in partnership with the UN’s Department of Economic
and Social Affairs (UN DESA), World Bank, and the UN
Foundation, the event examined key success factors
that will contribute to the implementation of the SDGs
at global, regional and national levels. The event was
timely given that the fifteen-year implementation
timeframe has kicked off on 1 January 2016, and the
first months of 2016 will be critical to accelerate their
delivery by 2030.

•

It is clear that even at this very early stage,
much is already underway at the national level.
In future years, the WGS will provide a global
platform to present lessons learned, to share
knowledge across countries and to celebrate
success;

•

The WGS could also provide a platform to
monitor progress along the implementation of
the SDGs, where reports would be launched
and discussed in partnership with the UN
and the World Bank, thus contributing to the
preparations of the High-Level Political Forum
on Sustainable Development (HLPF) of the
UN, mandated to regularly monitor and review
progress on SDGs at the global level;

•

During discussions at the WGS2016, a number
of innovative mechanisms and sources of
funding were identified. The future annual
meetings of the WGS will host working
groups and finance fora led by international
organizations, national governments and social
sector partners where concrete innovative
ideas and recommendations will be put forward
to support in the implementation of the SDGs.

Adopted at the UN Sustainable Development Summit
in 2015, 17 SDGs – accompanied by 169 targets –
present a complex universal agenda to put the world
on a sustainable path while eradicating poverty
and improving well-being of all and protecting the
environment. Governments will be driving this agenda
in cooperation with a range of stakeholders. Successful
implementation will depend on sufficient financing for
SDGs underpinned by the Addis Ababa Action Agenda
– the global framework for financing development – as
well as effective monitoring and reporting systems for
review and follow-up. These two areas were therefore at
the center stage of discussions at the WGS.

From Global to National Level Action

High-level government officials, local authorities,
representatives of the private sector, multilateral and
international organizations, donors, academia, civil
society organizations and youth exchanged views on
their respective roles in SDG implementation, as well as
mutual expectations. The highly interactive discussions
reflected work already under way to implement the
SDGs and identified challenges, opportunities and
recommendations going forward:

A fundamental challenge facing all countries will be
to translate global goals into domestic realities which
vary from country to country, depending on their
national priorities and circumstances. Each country
faces specific challenges, and may deploy different
approaches, models and tools for achieving sustainable
development. It will be up to national governments
to determine the priorities and ways of going about
implementation.

•

It was discussed that governments will need to
review their institutional and legal arrangements
for development policies, and make necessary

Overall, strong political will and visionary
leadership accompanied by clear long-term
strategies reflecting local needs and interests
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adjustments to facilitate appropriate prioritization to
achieve the goals and targets, coordinate delivery and
review progress. Countries could, for example, carry out
a mapping exercise of existing institutions and policymaking mechanisms, and design plans for aligning
their current structural setup to be suitable for SDG
implementation and review.

As the SDGs span multiple sectors, there is a need
to assess the impact of decisions taken in one sector
on other sectors. Close cooperation across various
policy areas will therefore be important to enforce the
mutually supportive nature of the SDGs, and to facilitate
data sharing and consolidation to this end.
Data is not only needed for accountability purposes,
but also for documentation of good practices to allow
for mutual-learning, such as cases of effective policy
intervention, programs and initiatives.
Given the enormous data gaps, particularly in developing
countries, all data sources for SDG indicators should
be utilized in reviews, including from alternative nonofficial data collection systems – such as open source
data – provided that proper and efficient mechanisms
are in place for their validation. Making data from
various sources to be more easily compared and used
is crucial. Collaboration between the public, private
sectors, academia and civil society is therefore essential
in these areas.

Participating countries at the Summit shared their
plans and early experiences of how they have started
to translate the SDGs into their national planning and
adopt national frameworks in order to facilitate delivery
on the SDGs. Important principles of the new global
development agenda that could be reflected in national
institutional frameworks include a bottom-up approach
to policy-making, ensuring linkages between line
ministries to avoid a silo approach to implementation.
Such experiences will be regularly shared at the annual
HLPF.

Monitoring and Reporting

There is a need to create a culture of learning and
evidence-based evaluation in government. The need to
assess and review the impact of policies and programs
can drive the effective collection and management of
national statistics and administrative data. Countries
will need to draw upon all available means to collect data
– including innovative technologies and international
cooperation. Major investments will be prerequisites,
including in capacity development programs. Efforts to
develop the statistical capabilities of countries should
also involve greater investments in outreach, education
and training.

Quality and timely reporting on national-level progress
will be a critical component of SDG implementation at the
global level. This will require substantial enhancement
of statistical capabilities in countries and increased
efforts in collecting quantitative and qualitative data, as
considerable data gaps exist. In most cases, it will also
be necessary to develop appropriate indicators at the
national level to capture progress according to national
circumstances.
In order to be useful, data must be timely, accessible,
actionable, outcome-oriented and of high quality. A
common understanding and definition of concepts
included in SDG targets will be necessary first steps to
make monitoring possible, followed by standardization
of methodology for data collection and data disclosure.
The UN Statistical Commission – the UN entity tasked
with developing the global SDG indicator framework
– should take these points into account during its
deliberations.

Global financing
International public finance, including Official
Development Assistance, will remain fundamentally
important in complementing efforts of countries to
mobilize domestic public resources. While governments
have traditionally played a leading role in financing
development, the achievement of the SDGs will require
resource mobilization from a wide range of sources
and engagement of all relevant stakeholders, including
the private sector, international financial institutions,
multilateral and non-governmental organizations, civil
society organizations, and individuals. Tapping the full
spectrum of the private sector is also vital for mobilizing
their skills, technology and expertise. Equally imperative
to support sustainable development is the effective,

Furthermore, while it is useful to aggregate data into
globally significant measures, the fundamental SDG
principle of “leaving no one behind” will necessitate
data disaggregation by various segments of society and
geographic regions. Without measuring progress for
most vulnerable groups, no review of the SDGs can be
considered complete.
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efficient and transparent use of resources.

contribute to achieving the SDGs. Direct investments, a
relatively new market for sovereign wealth funds, could
for instance be bolstered by creating and marketing a
pipeline of bankable, scalable projects, and provision
of appropriate technical support. Furthermore, funds
should start addressing barriers to adopt innovative
investment strategies that offer high returns, but
also deliver social impacts. The funds’ annual forums
could serve as avenues to facilitate integration of such
strategies into their core business.

Governments also have clear roles and responsibilities
in SDG implementation where only they can make a
systemic impact through policy and regulation. One such
area is creating enabling domestic and international
environments for investments through institutional
reforms and developing a stable, transparent, regulatory
and legal framework that will attract private investors
while mitigating market failures. The fiscal and
regulatory environment should, through appropriate
incentives and disincentives, steer private investment
towards endeavors that contribute to the achievement
of SDGs.

During discussions at the WGS a number of innovative
mechanisms and sources of funding were identified,
including capitalization and formalization of remittances
and diaspora savings, public-private matching funds/
co-financing mechanisms (e.g., leverage private
investment with public grants), award schemes, microfinance, venture philanthropy, challenge funds, crowdfunding, incentive schemes to encourage corporate and
individual investments (e.g., tax credits and subsidies),
risk insurance, networking platforms to bring together
financiers and project developers, as well as more
and better development assistance to strengthen tax
systems.

Another action through which governments can
significantly advance SDG implementation is the derisking of investments in sectors and/or geographical
areas that otherwise cannot attract private finance.
Mitigating risks is also especially important for financing
“last-mile” projects. Furthermore, as the SDGs are
interlinked and mutually reinforcing, governments
could also help to identify how delivering on one specific
SDG may drive further investment or impact business
returns in other SDGs.

In order to meet commitments made by the international
community as laid out in the Addis Ababa Action Agenda
and the dedicated goal on means of implementation and
partnerships (SDG 17), capacity building, information
exchange and collaboration at all levels would be
required through various mechanisms. When creating
models for partnerships involving various stakeholders,
it will be important to keep in mind that there are no onesize-fits-all models and blended solutions are sought.
Collaboration among various development entities and
businesses will have to be based on desired outcomes,
the most suitable delivery methods, and the incentives
that get the right partners on board.

Engaging the private sector requires acknowledging the
drivers of their participation in development. The profitdriven nature of the business sector should be embraced
rather than looked upon as a barrier to partnering
with them. Some businesses will want to invest in
creating the social conditions conducive to business
opportunities – such as a skilled and healthy labor force
if such projects have as an impact to enhance their
return on investment. Social enterprises and small-and
medium-size enterprises also have great potential for
financing development that has been underutilized so
far, where structural reforms could facilitate ease of
doing business and result in greater impact.
Financial and capital market instruments will also
play a key role in the future of development financing.
Providing access to concessional finance and capital
markets (e.g., bonds and debt financing) for those
countries that are no longer eligible for them will be key
to respecting the fundamental principle of leaving no
one behind (e.g., for countries that recently graduated
from Least Developed Country status); multilateral
development banks have a key role to help ensure
that measures are in place to best support this need.
Additionally, sovereign wealth funds, pension funds and
equity funds will need to be more engaged in projects that
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Annex II : Highlights of the Technical Discussions
High-level Meeting on the SDGs: Monitoring and Reporting

Cluster 1 - Poverty and Inequality
(SDG 1, SDG 10)

11

Cluster 2 - Health, Education, Gender
(SDG3, SDG4, SDG5)
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Cluster 3 - Food, Water and Energy
(SDG2, SDG6, SDG7)

13

Cluster 4 - Growth, Employment and Innovation
(SDG8, SDG9)
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Cluster 5 - Climate, Ocean and Biodiversity
(SDG13, SDG14, SDG15)
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Cluster 6 - Sustainable Consumption and
Human Settlements (SDG11, SDG12)
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High-level Meeting on the SDGs: Global Financing

Cluster 1 - Poverty and Inequality
(SDG 1, SDG 10)
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Cluster 2 - Health, Education, Gender
(SDG3, SDG4, SDG5)
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Cluster 3 - Food, Water and Energy
(SDG2, SDG6, SDG7)
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Cluster 4 - Growth, Employment and Innovation
(SDG8, SDG9)
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Cluster 5 - Climate, Ocean and Biodiversity
(SDG13, SDG14, SDG15)
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Cluster 6 - Sustainable Consumption and
Human Settlements (SDG11, SDG12)
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