
 

 
 

 

 

 2016كانون الثاني/يناير   1قي  سيبدأ العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

 لمحة عامة

لتنمية املسـتدامة خلطة ا17الـ أهداف التنمية املستدامة سيبدأ رمسيا نفاذ ، 2016يناير كانون الثاين/ 1يف 
وســتعما البلــدان  .ألمــا املتةــداليــة يف قمــة رارخ 2015ســبتم  أيلول/قــا ا العــا  يف ها الــا امتمــد 2030لعــا  
يميـ،، ملـ  امامليـا رنطبـ  هـه  اههـداف ايديـدا الـا  واضـعة نبـأ أمين ـاالسنوات اخلمـ  مرـرا امللبلـة، خالل 

كفالـة مـد  التيلـ  مد  املسـاواا ومعايـة ر ـمل املنـاع، مـ،  ماافةة و  همي، أكااللللضاء مل  الفلر جبرد اي و  حب
 .من أحد

لللضـاء ملـ  ىل جناح اههداف اإلمنائية لأللفية وهتـدف إىل املضـ  قـدما اف التنمية املستدامة إورستند أهد
ال نيــة و الفلـملا  ،مجيــ، البلـداناههـداف ايديـدا فريــدا مـن نوم ـا مـن حيــو أ ـا رـدمو ورعتــ  . هأكـاالالفلـر جبميـ، 

محايــة كوكــأ ملــ  يف الوقــن نفســه العمــا و  ،رعزيــز الرخــاءالالزمــة مــن أرجــا رجــراءات اإلإىل اختــاذ واملتوســطة الــدخا 
ســمل رجنبــا إىل رجنــأ مــ، ااســلاريبيات الــا ربــ  يأن اللضــاء ملــ  الفلــر  ــأ أن هــه  اههــداف  دركورــاهرض. 

تنــاول ومومــة مــن ااحتيارجــات اارجتماميــة لــا يف ذلــح التعلــيا والبــةة وا مايــة اارجتماميــة رالنمــو ااقتبــا   و 
 عاية ر مل املناع ومحاية البيةة.الوقن نفسه مليف  رتبدىو وفرص العما، 



 

 
 

ا اومات زما  من املتوق، أن رأخه فإن ليسن ملزمة قانونا، أهداف التنمية املستدامة أن ومل  الرغا من 
املسـوولية الرئيسـية مـن متابعـة واسـتعراض الدول رتةما و . 17الـ وض، أطر وطنية لتةلي  اههداف رلو  بو  ت املاي

الوصـول إلي ـا. مياـن يف الوقـن املناسـأ نوميـة تطلأ مجـ، بيانـات يسوف  ممااههداف، هه  احملرز يف رنفيه التلد  
يف رسـاها الـوط  و  البـعيدمل  الا جتر  التةليالت إىل  وااستعراض مل  البعيد اإلقليم  املتابعةوسوف رستند 

 العامل .البعيد املتابعة وااستعراض مل  

باسـتيدا  ومومـة  169وال ايات الــ   17الـ أهداف التنمية املستدامة  ، سيتا رصد ومل  البعيد العامل
الســابعة واهربعــيت الــا اللبنــة اإلحبــائية يف  ورهتــا  املي ــســتواف  حاليــا و وضــع ا مــن املوكــرات العامليــة الــا  ــر  

 .2016مارس ستعلد يف آذار/

 هيوليــمتوز/مــن امتبــارا التنميـة املســتدامة املعــ  باملتةــدا املنتــدى السياســ  الرفيــ، املسـتوى لألمــا  وسـيبتم، 
اســتعراض و أهــداف التنميــة املســتدامة اجمللــ  ااقتبــا   واارجتمــام ، لعكــراف ملــ  متابعــة  رمايــة، حتــن 2016
نمـا بي ،البلـدان  رز حتـالـه  منتظمـة للتلـد  طومية إرجراء استعراضات باملنتدى  وسيلو  العامل . البعيد مل   هارنفيه

فضـال الناميـة والبلـدان  النمو البلدان املتلدمة هه  ااستعراضات التلارير، وررمارلدمي يف الوقن نفسه مل  رب، ي
ن التلـد  مـمواضـيعية كمـا سـتبر  استعراضـات من هيةات اهما املتةدا ذات البلة وأصةاب املبلةة اآلخـرين.  

 لة.حنو حتلي  اههداف، لا يف ذلح اللضايا الراماحملرز 

 2030معلومات أساسية عن خطة التنمية المستدامة لعام 

قمــة التنميــة املســتدامة الــه  مــومتر مــن قــا ا العــا  يف  150، حضــر أكثــر مــن 2015ســبتم  أيلول/يف 
 .رمسيا لتنمية املستدامةلملد يف ملر اهما املتةدا يف نيويورك امتما  خطة رجديدا طموحة 

يف اهمـا املتةـدا، بعنـوان يحتويـا ماملنـا  خطـة  193الــ ا الـدول اهمضـاء ملي ـ نالـا وافلـورتألف اخلطة 
تنفيـه المـن وسـائا فـر  ، و لتنميـة املسـتدامةل غايـة 169و هـدفا  17ومن إمالن، ، ي2030لعا   لتنمية املستدامةا
 واملتابعة.لالستعراض  ، وإطاراملتبد ا الرراكة العامليةو 

 األهداف اإلنمائية لأللفية



 

 
 

يف التــاري ، لثابــة الفلــر  لللضــاء ملــ جناحــا  اتركــا أكثــر اههــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، الــا أنتبــن رعتــ  
 التنمية املستدامة.خلطة نلطة انطالق 

منــه و مــا يلــرب مــن نبــف ســاان العــا  النــام  يعيرــون يف فلــر مــدق،. كــان فلــ ،   ينقبــمل ملــدين منــه و 
أكثر من النبف، من بد  اهكياص الهين يعيرون اآلن يف فلر مدق، اههداف اإلمنائية لأللفية، اخنفض مامتما  
بــيت اينســيت يف املــدارس  ومت حتليــ  التاــافو. 2015يف مــا  مليونــا  836إىل  1990مــا  يف بليــون نســمة  1,9

املاضــية يف مــا  20 ـيف التمثيــا ال ملــاين ملــ  مــدى الســنوات الــمااســأ  حللــن املــرأا اابتدائيــة يف معظــا البلــدان و 
 بيانات.الا رتوفر من ا  174البلدان الـ من  يف املائة  90يلرب من 

املاليـيت وقـد مت التيلـ  مـن ث ـرات كبـملا. ا رـزال هنـاك التلد  كـان متفاورـا مـ  املنـاط  والبلـدان، و بيد أن 
أو العــرق أو املوقــ، اي ــرايف.  أو الســن أو اإلماقــة ن نــو  ايــ، وخاصــة اهكثــر فلــرا واهقــا حظــا بســبأ مــن النــاس

 .ااهكثر فلرا وضعفا أكثر من غملهيتضرر يف كا بلد ويف كا قارا، و حاليا ر مل املناع يوثر ومالوا مل  ذلح، 

 التنمية المستدامة

يف ريـو    رجـانملو،  -اهرض قمـة  – 1992لعـا  البيةـة والتنميـة  ب املع منه انعلا  مومتر اهما املتةدا 
مف ــو  ويعــر ف التنميــة املســتدامة. طريــ  أا وهــو لرفاهيــة اإلنســان،  رجديــد طريــ إىل حتديــد العــا  روصــا ا، ال ازيــب

، بأنـه التنميـة الـا رلـت احتيارجـات ا اضـر  ون املسـاس 21التنمية املستدامة، اله  مـرض يف رجـدول أممـال اللـرن 
 بلدرا اهرجيال امللبلة مل  رلبية احتيارجاهتا اخلاصة.

، 2002لعـــا  نتـــائؤ مـــومتر اللمـــة العـــامل  للتنميـــة املســـتدامة إىل  اديـــدايالتنميـــة املســـتدامة خطـــة د ورســـتن
، ونتــائؤ مــومتر اهمــا املتةــدا للتنميــة املســتدامة يف مــا  2010لعــا   ومــومتر اللمــة برــأن اههــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

 آراء الناس يف مجي، أحناء العا .إىل ( و 20)ريو +  2012

ي، ارفلـــن الـــدول اهمضـــاء يف اهمـــا نبـــبو إليـــهياملســـتلبا الـــه  ، 20ريـــو + ومتر الوثيلـــة اخلتاميـــة ملـــيف و 
لفريـ  ااقلاح وميثا لوض، ومومة من أهداف التنمية املستدامة. العضوية باب ل  إنراء فري  ماما مفتوح ماملتةدا 
خطــة التنميــة املســتدامة ، رجــوهر 2014 هيوليــز/متو يف الــه  وعضــعن صــي ته الن ائيــة ، العضــوية بــاب فتــوحاملالعامــا 
 .2030لعا  



 

 
 

 

 المستدامةالتنمية أهداف 

 اللضاء مل  الفلر جبمي، أكااله يف كا ماان - 1اهلدف 

 ورعزيز الزرامة املستدامةاحملسنة اهمن ال هائ  والت هية روفمل و اللضاء مل  ايو   - 2اهلدف 

 مجي، اهمماريف  يةالرفاهبصةية و متت، ايمي، بأمناط ميش ضمان  - 3اهلدف 

 ورعزيز فرص التعلا مدى ا ياا للبمي،للبمي، راما الو املنبف يد ايتعليا الضمان  - 4اهلدف 

 حتلي  املساواا بيت اينسيت ومتايت مجي، النساء والفتيات - 5اهلدف 

 دامةضمان روافر امليا  وخدمات البرف البة  للبمي، وإ ارهتا إ ارا مست - 6اهلدف 

 ضمان حبول ايمي، بتالفة ميسورا مل  خدمات الطاقة ا ديثة املوثوقة واملستدامة - 7اهلدف 

رعزيـــز النمـــو ااقتبـــا   املطـــر  والرـــاما للبميـــ، واملســـتدا ، والعمالـــة الااملـــة واملنتبـــة، ورـــوفمل  - 8اهلدف 
 العما الالئ  للبمي، 

 ، وحتفيز التبني، الراما للبمي،، ورربي، اابتاارقا را مل  البمو هياكا أساسية إقامة  - 9اهلدف 

 ا د من انعدا  املساواا  اخا البلدان وفيما بين ا - 10اهلدف 

 رجْعا املدن واملستوطنات البررية كاملة للبمي، وآمنة وقا را مل  البمو  ومستدامة - 11اهلدف 

 أمناط است الك وإنتاج مستدامةورجو  ضمان  - 12اهلدف 

 ت مل املناع وآثار للتبد  لاختاذ إرجراءات مارجلة  - 13اهلدف 

 حفظ احمليطات والبةار واملوار  البةرية واستيدام ا مل  حنو مستدا  لتةلي  التنمية املستدامة - 14اهلدف 



 

 
 

محايــة الــنظا اإلياولورجيــة ال ريــة وررميم ــا ورعزيــز اســتيدام ا ملــ  حنــو مســتدا ، وإ ارا ال ابــات  - 15اهلدف 
مســتدا ، وماافةــة التبــةر، ووقــف رــدهور اهراضــ  وماــ  مســار ، ووقــف فلــدان ملــ  حنــو 

 التنو  البيولورج  

الترــبي، ملــ  إقامــة وتمعــات مســاملة ا يع مرــش في ــا أحــد مــن أرجــا حتليــ  التنميــة املســتدامة،  - 16اهلدف 
املة وإراحــة إماانيــة وصـــول ايميــ، إىل العدالــة، وبنـــاء موسســات فعالــة وخاضـــعة للمســاءلة وكـــ

 للبمي، مل  مجي، املستويات 

 رعزيز وسائا التنفيه ورنري  الرراكة العاملية من أرجا حتلي  التنمية املستدامة - 17اهلدف 


