سيبدأ العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة قي  1كانون الثاني/يناير 2016
لمحة عامة
يف  1كانون الثاين/يناير  ،2016سيبدأ رمسيا نفاذ أهداف التنمية املستدامة الـ 17خلطة التنمية املسـتدامة
لعــا  2030الــا امتمــدها قــا ا العــا يف أيلول/ســبتم  2015يف قمــة رارخيــة لألمــا املتةــدا .وســتعما البلــدان
خالل السنوات اخلمـ مرـرا امللبلـة ،واضـعة نبـأ أمين ـا هـه اههـداف ايديـدا الـا رنطبـ مامليـا ملـ ايميـ،،
حبرد اي و لللضاء مل الفلر جبمي ،أكااله وماافةة مد املسـاواا ومعايـة ر ـمل املنـاع ،مـ ،كفالـة مـد التيلـ
من أحد.
ورستند أهداف التنمية املستدامة إىل جناح اههداف اإلمنائية لأللفية وهتـدف إىل املضـ قـدما لللضـاء ملـ
الفلـر جبميـ ،أكـااله .ورعتـ اههـداف ايديـدا فريــدا مـن نوم ـا مـن حيــو أ ـا رـدمو مجيــ ،البلـدان ،الفلـملا وال نيــة
واملتوســطة الــدخا إىل اختــاذ اإلرجـراءات الالزمــة مــن أرجــا رعزيــز الرخــاء ،والعمــا يف الوقــن نفســه ملـ محايــة كوكــأ
اهرض .ورـدرك هــه اههــداف أن اللضــاء مل ـ الفلــر ــأ أن يســمل رجنبــا إىل رجنــأ مــ ،ااس ـلاريبيات الــا رب ـ
النمــو ااقتبــا ورتنــاول ومومــة مــن ااحتيارجــات اارجتماميــة لــا يف ذلــح التعلــيا والبــةة وا مايــة اارجتماميــة
وفرص العما ،ورتبدى يف الوقن نفسه ملعاية ر مل املناع ومحاية البيةة.

ومل الرغا من أن أهداف التنمية املستدامة ليسن ملزمة قانونا ،فإن من املتوق ،أن رأخه ا اومات زما
ملايت ا ورلو بوض ،أطر وطنية لتةلي اههداف الـ  .17ورتةما الدول املسـوولية الرئيسـية مـن متابعـة واسـتعراض
التلد احملرز يف رنفيه هه اههداف ،مما سوف يتطلأ مجـ ،بيانـات نوميـة يف الوقـن املناسـأ مياـن الوصـول إلي ـا.
وسوف رستند املتابعة وااستعراض مل البعيد اإلقليم إىل التةليالت الا جتر مل البـعيد الـوط ورسـاها يف
املتابعة وااستعراض مل البعيد العامل .
ومل البعيد العامل  ،سيتا رصد أهداف التنمية املستدامة الـ  17وال ايات ال ـ  169باسـتيدا ومومـة
مــن املوك ـرات العامليــة الــا ــر وضــع ا حاليــا وســتواف ملي ـا اللبنــة اإلحبــائية يف ورهتــا الســابعة واهربعــيت الــا
ستعلد يف آذار/مارس .2016
وسـيبتم ،املنتــدى السياسـ الرفيــ ،املسـتوى لألمــا املتةــدا املعـ بالتنميـة املســتدامة امتبــارا مــن متوز/يوليـه
 ،2016حتــن رمايــة اجمللـ ااقتبــا واارجتمــام  ،لعكـراف ملـ متابعــة أهــداف التنميــة املســتدامة واســتعراض
رنفيهها مل البعيد العامل  .وسيلو املنتدى بإرجراء استعراضات طومية منتظمـة للتلـد الـه حتـرز البلـدان ،بينمـا
يرب ،يف الوقن نفسه مل رلدمي التلارير ،وررما هه ااستعراضات البلدان املتلدمة النمو والبلـدان الناميـة فضـال
من هيةات اهما املتةدا ذات البلة وأصةاب املبلةة اآلخـرين .كمـا سـتبر استعراضـات مواضـيعية مـن التلـد
احملرز حنو حتلي اههداف ،لا يف ذلح اللضايا الراملة.
معلومات أساسية عن خطة التنمية المستدامة لعام 2030
يف أيلول/ســبتم  ،2015حضــر أكثــر مــن  150مــن قــا ا العــا يف م ـومتر قمــة التنميــة املســتدامة الــه
ملد يف ملر اهما املتةدا يف نيويورك امتما خطة رجديدا طموحة للتنمية املستدامة رمسيا.
ورتألف اخلطة الـا وافلـن ملي ـا الـدول اهمضـاء ال ـ  193يف اهمـا املتةـدا ،بعنـوان يحتويـا ماملنـا خطـة
التنمية املستدامة لعا 2030ي ،من إمالن ،و 17هـدفا و  169غايـة للتنميـة املسـتدامة ،وفـر مـن وسـائا التنفيـه
والرراكة العاملية املتبد ا ،وإطار لالستعراض واملتابعة.
األهداف اإلنمائية لأللفية

رعتـ اههــداف اإلمنائيــة لأللفيــة ،الــا أنتبــن أكثــر ا ركـات جناحــا لللضــاء ملـ الفلــر يف التــاري  ،لثابــة
نلطة انطالق خلطة التنمية املستدامة.
ومنــه ملــدين قبــملين فلـ  ،كــان مــا يلــرب مــن نبــف ســاان العــا النــام يعيرــون يف فلــر مــدق .،ومنــه
امتما اههداف اإلمنائية لأللفية ،اخنفض مد اهكياص الهين يعيرون اآلن يف فلر مدق ،بأكثر من النبف ،من
 1,9بليــون نســمة يف مــا  1990إىل  836مليونــا يف مــا  .2015ومت حتليـ التاــافو بــيت اينســيت يف املــدارس
اابتدائيــة يف معظــا البلــدان وحللــن املـرأا مااســأ يف التمثيــا ال ملــاين ملـ مــدى الســنوات ال ـ  20املاضــية يف مــا
يلرب من  90يف املائة من البلدان الـ  174الا رتوفر من ا بيانات.
بيد أن التلد كـان متفاورـا مـ املنـاط والبلـدان ،وا رـزال هنـاك ث ـرات كبـملا .وقـد مت التيلـ مـن املاليـيت
مــن النــاس ،وخاصــة اهكثــر فلـرا واهقــا حظــا بســبأ نــو اي ـن أو الســن أو اإلماقــة أو العــرق أو املوقــ ،اي ـرايف.
ومالوا مل ذلح ،يوثر ر مل املناع حاليا يف كا بلد ويف كا قارا ،ويتضرر اهكثر فلرا وضعفا أكثر من غملها.
التنمية المستدامة
منه انعلا مومتر اهما املتةدا املع بالبيةـة والتنميـة لعـا  – 1992قمـة اهرض  -يف ريـو رجـانملو،
بال ازي ـا ،روصــا العــا إىل حتديــد طري ـ رجديــد لرفاهيــة اإلنســان ،أا وهــو طري ـ التنميــة املســتدامة .ويعــرف مف ــو
التنمية املستدامة ،اله مـرض يف رجـدول أممـال اللـرن  ،21بأنـه التنميـة الـا رلـت احتيارجـات ا اضـر ون املسـاس
بلدرا اهرجيال امللبلة مل رلبية احتيارجاهتا اخلاصة.
ورســتند خطــة التنميــة املســتدامة ايديــدا إىل نتــائؤ م ـومتر اللمــة العــامل للتنميــة املســتدامة لعــا ،2002
ومـومتر اللمــة برــأن اههــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــا  ،2010ونتــائؤ مـومتر اهمــا املتةــدا للتنميــة املســتدامة يف مــا
( 2012ريو  )20 +وإىل آراء الناس يف مجي ،أحناء العا .
ويف الوثيلــة اخلتامي ــة مل ـومتر ري ــو  ،20 +ياملس ــتلبا ال ــه نب ــبو إلي ــهي ،ارفل ــن ال ــدول اهمض ــاء يف اهم ــا
املتةدا مل إنراء فري ماما مفتوح باب العضوية لوض ،ومومة من أهداف التنمية املستدامة .وميثا اقلاح الفريـ
العامــا املفتــوح بــاب العضــوية ،الــه عوضــعن صــي ته الن ائيــة يف متوز/يوليـه  ،2014رجــوهر خطــة التنميــة املســتدامة
لعا .2030

أهداف التنمية المستدامة
اهلدف - 1

اللضاء مل الفلر جبمي ،أكااله يف كا ماان

اهلدف - 2

اللضاء مل ايو وروفمل اهمن ال هائ والت هية احملسنة ورعزيز الزرامة املستدامة

اهلدف - 3

ضمان متت ،ايمي ،بأمناط ميش صةية وبالرفاهية يف مجي ،اهممار

اهلدف - 4

ضمان التعليا اييد املنبف والراما للبمي ،ورعزيز فرص التعلا مدى ا ياا للبمي،

اهلدف - 5

حتلي املساواا بيت اينسيت ومتايت مجي ،النساء والفتيات

اهلدف - 6

ضمان روافر امليا وخدمات البرف البة للبمي ،وإ ارهتا إ ارا مستدامة

اهلدف - 7

ضمان حبول ايمي ،بتالفة ميسورا مل خدمات الطاقة ا ديثة املوثوقة واملستدامة
املطــر والرــاما للبميــ ،واملســتدا  ،والعمالــة الااملــة واملنتبــة ،ورــوفمل

اهلدف - 8

رعزيــز النمــو ااقتبــا
العما الالئ للبمي،

اهلدف - 9

إقامة هياكا أساسية قا را مل البمو  ،وحتفيز التبني ،الراما للبمي ،،ورربي ،اابتاار

اهلدف - 10

ا د من انعدا املساواا اخا البلدان وفيما بين ا

اهلدف - 11

رجعا املدن واملستوطنات البررية كاملة للبمي ،وآمنة وقا را مل البمو ومستدامة
ْ

اهلدف - 12

ضمان ورجو أمناط است الك وإنتاج مستدامة

اهلدف - 13

اختاذ إرجراءات مارجلة للتبد لت مل املناع وآثار

اهلدف - 14

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

اهلدف - 15

محايــة الــنظا اإلياولورجيــة ال ريــة وررميم ــا ورعزيــز اســتيدام ا مل ـ حنــو مســتدا  ،وإ ارا ال ابــات
مل ـ حنــو مســتدا  ،وماافةــة التبــةر ،ووقــف رــدهور اهراض ـ وما ـ مســار  ،ووقــف فلــدان
التنو البيولورج

اهلدف - 16

الترــبي ،مل ـ إقامــة وتمعــات مســاملة ا يع رمــش في ــا أحــد مــن أرجــا حتلي ـ التنميــة املســتدامة،
وإراحــة إماانيــة وصــول ايميــ ،إىل العدالــة ،وبنــاء موسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وك ـاملة
للبمي ،مل مجي ،املستويات

اهلدف - 17

رعزيز وسائا التنفيه ورنري الرراكة العاملية من أرجا حتلي التنمية املستدامة

