برنامج التنمية المستدامة
17هدفا لتحقيق عالم أفضل في افق 2030
لمحة عامة
اعتمدت الدول األعضاء الـ 193بتاريخ  25سبتمبر  2015في مؤتمر قمة التنمية
المستدامة المنعقد بمقر األمم المتحدة بنيويورك ,برنامجا عالميا جديدا للتنمية
المستدامة تحت عنوان «تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام .»2030
يعتبر هذا الحدث تاريخيا لكونه يعكس عزما دوليا على تحرير البشرية من طغيان
الفقر والعوز والجوع والعنف والخوف وعلى تضميد جراح كوكبنا وحفظه ضمن
يعبر هذا االتفاق على وعي دولي بضرورة انشاء عالم
بيئة سليمة ومتوازنة .كما ّ
قوامه االستدامة والقدرة على الصمود والعدالة والكرامة والمساواة دون اقصاء
وال تهميش «حتى ال يتخلف أحد عن الركب».
كما يؤسس هذا البرنامج لعهد جديد للتعاون الدولي متعددة األطراف والشراكة
المتضامنة من اجل تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة االجيال
المستقبلية على تلبية احتياجاتها.
ّ
ويعتبر هذه البرنامج نتاج تالقي مسارين متوازيين وهما من ناحية مسار تحقيق
اهداف األلفية المهتم أساسا بالتنمية االجتماعية والتقليص من نسب الفقر
المدقع ومن ناحية أخرى مسار تحقيق نتائج مؤتمر ريو زايد  20المهتم أساسا
بالجانب البيئي.

خصوصيات البرنامج العالمي للتنمية المستدامة 2030-2016
مقارنة بأهداف االلفية للتنمية2015-2000
يعتبر البرنامج العالمي للتنمية المستدامة اشمل وأوسع نطاقا من أهداف االلفية
للتنمية باعتباره  )1( :ينطبق على كل بلدان العالم المتقدمة منها والنامية على حد
سواء في حين ان أهداف االلفية للتنمية تستهدف فقط البلدان النامية وخاصة
األكثر فقرا )2( .يحتوي على  17هدفا و 169غاية وحوالي  230مؤشر تغطي االبعاد
الثالثة للتنمية المستدامة وهي النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي وحماية
البيئة الى جانب مجاال ت جديدة تتعلق بالعدالة والسلم والحوكمة الرشيدة ،مقابل
 8اهداف إنمائية و 21غاية و 60مؤشر تهتم أساسا بالتنمية االجتماعية ( )3يحتوي
على رؤية مندمجة ومبادئ واستراتيجية تنفيذ واطار مندمج للمتابعة و الرصد ()4
نتاج مسار تشاركي شمل الحكومات وسائر أصحاب المصلحة في حين كانت أهداف
األلفية ثمرة عمل مجموعة من خبراء االمم المتحدة.
ّ

من ساهم في اعداد هذا البرنامج ؟
هذا البرنامج هو نتاج عمل تشاركي استمر حوالي  3سنوات ساهم فيه الى جانب
حكومات الدول األعضاء التي امنت المفاوضات الرسمية ( )6ستة أطراف أساسية
وهي  )1( :مؤسسات األمم المتحدة المتكونة من  60هيئة ومنظمة اممية ()2
المجتمع المدني من خالل  11استشارة عالمية و 100استشاراة وطنية في اكثر من
 60بلد ومسح عالمي شمل اكثر من  8مليون شخص عبر العالم ( )3عالم االعمال
و الصناعة ( )4الجيهات ( )5الوسط العلمي و الجامعي ( )6المسييرين السياسيين.

كيف سيتم رصد تقدم انجاز اهداف التنمية المستدامة ؟
سيتم رصد واستعراض تقدم انجاز البرنامج العالمي للتنمية المستدامة و أهدافه
السبعة عشر وغاياته  169في اطار جديد و مندمج وباستخدام حوالي  230مؤشر
عالمي تم وضعها من قبل الخبراء والموافقة عليها من قبل اللجنة اإلحصائية لألمم
المتحدة في مارس  .2016وبالرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة
أطرا وطنية لتحقيقها و مؤ
قانونا ،فإنه من المنتظر ان تتملكها الحكومات وتضع
ً
شرات خصوصية لمتابعتها .وبالتالي تلعب الدول دورا رئيسيا في متابعة التقدم
المحرز واستعراضه على المستوى الوطني والمحلي .وذلك من خالل جمع بيانات
نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب وتحليلها واعداد التقارير الوطنية
حول تقدم انجاز األهداف وطنيا و المساهمة بها على المستوى اإلقليمي و العالمي
في اطار اعداد التقرير المرحلي السنوي لألمين العام لألمم المتحدة واإلجتماعات
السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى .كما سيتم رصد وسائل تنفيذ البرنامج
على النحو المبين بخطة عمل اديس اباب المنبثقة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل
التنمية وذلك قصد تامين تعبئة فعالة للموارد المالية.

حقائق وأرقام
•اعتمدت الدول األعضاء في األمم المتحدة الـ 193بتاريخ  25سبتمبر 2015
برنامجا عالميا جديدا للتنمية المستدامة تحت عنوان «تحويل عالمنا  :خطة
التنمية المستدامة لعام .»2030
• 17هدفا تتمحور حول  5مجاالت رئيسية وهي; الناس والكوكب واالزدهار
والسالم والشراكة و 169غاية ,تغطي االبعاد الثالثة للتنمية المستدامة
وهي; النمو االقتصادي واالندماج االجتماعي وحماية البيئة الى جانب
مجاالت جديدة تتعلق بالعدالة والسلم و الحوكمة الرشيدة.
• حوالي  230مؤشر عالمي لرصد واستعراض تقدم انجاز البرنامج العالمي
للتنمية المستدامة وأهدافه وغاياته
• 6مبادئ توجيهية أساسية وراء اعداد هذا البرنامج وهي  )1( :التملك الوطني
( )2المقاربة التشاركية ( )3العالمية ( )4حتى ال يتخلف أحد عن الركب ( )5المقاربة
القائمة على حقوق االنسان ( )6المقاربة المندمجة للتنمية المستدامة.
•هذا البرنامج هو نتاج مسار تشاركي شمل الحكومات ومؤسسات االمم
المتحدة والمجتمع المدني وعالم األعمال والوسط العلمي والجامعي.
• 8مليون شخص عبر العالم تمت استشارتهم في إطار اعداد البرنامج العالمي
للتنمية المستدامة.

لماذا هذا البرنامج ؟
جاء البرنامج العالمي للتنمية المستدامة  2030-2016وأهدافه السبعة عشر لتخلف
األهداف االنمائية الثمانية لأللفية التي أطلقت في عام  2000وتواصلت الى
حدود نهاية سنة  .2015ويهدف هذا البرنامج الى تقديم أجوبة طموحة ومبتكرة:
( )1لألهداف االلفية للتنمية التي لم يتم بلوغها او التي شهدت تأخيرا كتلك
المتعلقة بوفيات األطفال دون سن الخامسة والوفيات النفاسية ( )2للثغرات
المتبقية كتلك المتعلقة ب ( :أ) القضاء على الفقر والجوع حيث انه بالرغم مما
أحرزته اهداف االلفية من إنجازات في هذا المجال فان ثمن ( )8/1سكان العالم (800
مليون نسمة) ال يزال يعيشون في فقر مدقع و795مليون من الناس يعانون من
الجوع وأكثر من 2مليار من شحة المياه( .ب) النفاذ الى المرافق األساسية للصرف
الصحي حيث ال يزال ثلث سكان العالم 2.4بليون شخص يستخدمون مرافق الصرف
التغوط في
الصحي غير المحسنة ،وبينهم 946مليون شخص ال يزالون يمارسون
َّ
العراء( .ج) تأمين حق التعليم االبتدائي لـ  57مليون طفل (د) تحقيق المساواة بين
الجنسين حيث ال تزال النساء يواجهن التمييز في الحصول على العمل واالصول
االقتصادية وفي المشاركة في صنع القرار )3( .للرهانات الجديدة ك (أ) التغيرات
المناخية وتأثيراتها على الزيادة في درجات الحرارة العالمية ،ورفع مستوى سطح
البحر( .ب) الكوارث الطبيعية التي أصبحت أكثر تواترا وشدة( .ج) استنفاد الموارد
الطبيعية واآلثار السلبية على البيئة( .د) استمرار وتفاقم عدم المساواة والهشاشة
واإلقصاء واتساع الفجوات االقتصادية بين أفقر االسر واغناها و بين المناطق
الحضارية والريفية حيث تبين بعض الدراسات ان ثروات  62شخصا من أغنى أغنياء
العالم ،تعادل جميع ثروات نصف سكان العالم األفقر( .ه) تزايد الصراعات والتطرف
واإلرهاب و العنف واألزمات اإلنسانية ذات الصلة ،والتهجير القسري( .و) تهديد
األوبئة واألمراض الناشئة للصحة العالمية( .ي) نقص المساءلة و الحوكمة الرشيدة
على مختلف المستويات (العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية) )3( .االحتياجات
الملحة للتغيير التحولي نحو تنمية كونية شاملة وعادلة ومستدامة من خالل تغيير
أنماط االستهالك واإلنتاج واستخدام أكثر اعتداال للموارد
مكتب األمم المتحدة -تونس  -سبتمبر 2016
محمود الغويل مكلف بالتخطيط والمتابعة والتقييم واالتصال
mahmoud.ghouil@undp.org

لمعرفة المزيد يرجى االنتقال إلى
https://sustainabledevelopment.un.org
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar

رئيسية
17هدفا للتنمية المستدامة ضمن  5مجاالت
ّ
الناس
انهاء الفقر والجوع بجميع صورهما
وضمان الكرامة والمساواة.

االزدهار

الكوكب

تمكين جميع الناس من حياة
مزدهرة تلبي طموحاتهم في

حماية الموارد الطبيعية لكوكبنا
والمستقبلية
والمناخ لألجيال الحالية
ّ

انسجام مع الطبيعة

السالم

الشراكة

تشجيع قيام مجتمعات
يسودها السالم والعدل
تخلو من الخوف ومن العنف.

تنشيط الشراكة العالمية وتعزيز
روح التضامن العالمي من أجل
التنمية المستدامة.

مكتب األمم المتحدة -تونس
mahmoud.ghouil@undp.org
سبتمبر 2016

الناس

الهدف  1القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
الهدف  2القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي وتحسين التغذية
وتعزيز الزراعة المستدامة.
الهدف  3ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع
األعمار.
الهدف  4ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص
ّ
التعلم مدى الحياة للجميع.
الهدف  5تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

الكوكب

ّ
توفر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإداراتها
الهدف  6ضمان
إدارة مستدامة.
الهدف  12ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة.
الهدف  13اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
الهدف  14حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو
مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
البرية وترميمها وتعزيز استخدامها
اإليكولوجية
الهدف  15حماية النظم
ّ
على نحو مستدام ،وإدارة الغابات على نحو مستدام ،ومكافحة التصحر،
ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

االزدهار

الهدف  7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة
الحديثة الموثوقة والمستدامة.
الهدف  8تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام،
والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير العمل الالئق للجميع.
الهدف  9إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود ،وتحفيز
التصنيع المستدام الشامل للجميع ،وتشجيع االبتكار.
الهدف  10الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
الهدف  11جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة
وقادرة على الصمود ومستدامة.

السالم

الهدف  16التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد
من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى
العدالة ،وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على
جميع المستويات.

الشراكة
الهدف  17تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق
التنمية المستدامة.

