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 مجموعة مواد صحفية من أجل مؤتمر قمة التنمية المستدامة

 : وقت العمل على صعيد عالمي ألجل الناس وكوكب األرض2015

   شائعة أسئلة  

 ما هي التنمية المستدامة؟ 

بأنها  التنمياة التال ي اال اجتي اا ا الد نار  تُ لُ يُرا  بجادل  امايا   المجا اة ع ا  ي اياة  التنمية المستدامةُعّرفت  •

 اجتي ا يه .

بذ  اهو  متضا فر  لانا م مساتجا  ل نا ك تل وألاب املن ش اوُ لا ميع ل سميام تمساتدام ع  التنمية المستدامةيتط ب  •

 تق  لاع ع   الصمو .

، المواممة باين اليالاة عن  ار لي ياية هالم النماو ايقتصا  ي تال امو  مةالتنمية المستدال ل يتدجق  ،من السوهري •

 اياتم عل تجم شة الايئة. تهذه العن  ر مترابطة تأل ه  اوهرشة لرف ه امفرا  تالمستمع ا.

تشسب، لا وغ هذه الغ شة، ي اسيم النماو  تنمية المستدامة. لع   الفجر بسميم لل  له تلبع  ه لرط يغن  عنه  الجض م •

ايقتص  ي المستدام تال  م  تالمنصف، تيهيئة الفار  ل سميام، تالداد مان لتااه عادم المسا تا ، تلفام مساتوش ا 

المعي ة امي يية، تيدعيم التنمية اياتم عية الع  لة تال امو  اياتما عل، تيعزشاز ر ال  الماوال  الطايعياة تالان م 

 اإلش ولواية ع   ندو مت  م  تمستدام.

 ؟ التنمية المستدامةما هي أهداف 

 تلة رل  يوافق فل اآللام ب أُ تاليجة خت مية  193لجد يو  ت الدت  امعض م فل اممم المتدد  الا لغ عد ه   •

". تيتضمن هذه الرطة 2030لرطة ادشد  ل تنمية المستدامة بعنواُ "يدوش  ع لمن م خطة التنمية المستدامة لع م 

ع   الموقم ال ا لم مت جة ال  م ة لألهداف تالغ ش ا  غ شة. تير  الج ئمة 169هدف ع ت  17

goals/–development–http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable . 

 ع   الموقم ال ا لم مت جة تالواليجة الرت مية 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 

يضام ييعتمد قا    العا لم ليامي ع هاذه الرطاة الع لمياة المت  م اة التدوش ياة فال لش و تيااتمار لتدفياز ايرا   رااراماا  •

 .  نه شة ل فجر تيانل ع لم ع لألثر ايتدامة خي  السنواا الرمس ع ر  الج  مة

تتاهات العما  اإلنما ئل  2000يستند هذه الرطاة رلا  رنسا تااا امهاداف اإلنم ئياة لأللفياة، التال اعتُمادا فال عا م  •

ف الع لمياة شم ان لُ ينت ا  طي ة السانواا الرماس ع ار  الم ناية. تقاد لالاتات امهاداف اإلنم ئياة لأللفياة لُ امهادا

 ميشين من الا ر من براالن الفجر. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable–development–goals/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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ا مان خطاة طموجاة تاساول  ل تنمياة المساتدامة ياترألز ع ا  العيقاة بمط لاتها  الثيالاة  • ي    امهداف السدشد  ازمع

و  تهاالم النمااو ايقتصاا  ي، تال ااميااترألز ع اا  العن  اار المترابطااة الثيالااة التاال يت ااوُ منهاا  التنميااة المسااتدامة 

 اياتم عل، تجم شة الايئة.

اف تغ شاا ا التنميااة المسااتدامة  اا طاا بم عاا لمل تينطاااق ع اا  السمياام، تيأخااذ فاال ايعتااا ل مرت ااف الدجاا ئق لهااد •

تالجدلاا تمستوش ا التنمية المواو   ع   الصاعيد الاوطنل، تيدتارم السي يا ا تامتلوشا ا الوطنياة. تهال ليسات 

 ينفيذه  ع   ندو مت  م .منفص ة عن بعضه  الاعض، ب  ش زم 

لهداف التنمية المستدامة هل نت ج عم ية ي  لألية لف فة ايتغرقت اليث يانواا تلام ت اميام ل اد م المصا دة،  •

فضيع عان ل اواا النا ك. تهال يمثا  رام عا ع غيار مسااول ع ا  لتلوشا ا التنمياة المساتدامة باين الادت  امعضا م 

يد ع   نط ل العا لم مان المستمام المادنل، تقطا م امعما  ، تالارلما نيين،  تلة. تقد ج يت ب لتأش 193الا لغ عد هم 

تاه ا تعن  ر ف ع ة لخرى. تقد ايرذا الدت  امعض م فل اممام المتداد  قارال رطايل عم ياة لونام مسموعاة 

 ي اا نيرت  (، الاذي عجاد فال لشاو20من لهداف التنمية المستدامة فل مؤيمر اممم المتدد  ل تنمية المستدامة )لشو +

 .  2012فل جزشراُتشونيه 

 ماهي العناصر التي تقوم عليها أهداف التنمية المستدامة؟

يتدفز امهداف تالغ ش ا العم  خي  السنواا الرماس ع ار  الج  ماة فال المسا يا الا لغاة امهمياة تهالم النا ك،  •

 تألوألب املن، تايت ه ل، تالسيم، تال راألة.

o ،ع   رنها م الفجار تالساوم بسميام للا  لهم  تلبع  هما ، تألف لاة لُ شتسان  لسميام الا ار فجد عجدن  العزم  الناس

 يفعي  رم  ن يهم فل رط ل من ال رامة تالمس تا  تفل ظ  من خ  دل.

o  ،جم شااة ألوألااب املن ماان التاادهول، بطاارل منهاا  يااوخل اييااتدامة فاال ع اا   نداان مصاامموُكوكببب األرض

موال  ال وألب الطايعياة ع ا  نداو مساتدام، تايرا   رااراماا ع ا اة ب اأُ لنم ط اييتهيك تاإلنت ج، تر ال  

 يغير المن خ، ألل شتم ن ال وألب من  عم اجتي ا ا اماي   الد لية تالمجا ة.

o  ،لجد عجدن  العزم ع   ألف لة لُ شتمتم اميم الن ك بدي   شرفارف ع يها  الرخا م تي اال طموجا يهم تلُ االزدهار

 ي تاياتم عل تالت نولوال فل انسس م مم الطايعة.شتدجق التجدم ايقتص  

o  ،اسم قيا م مستمعا ا شساو ه  السايم تالعاد  تشساد فيها  السميام متساع ع لهام، نندن مصمموُ ع   لُ السالم 

مستمع ا ير و من الروف تالعنف. في ياي  رل  يدجيق التنمية المساتدامة  تُ السايم تي رلا  رليا م السايم 

 ة. تُ ينمية مستدام

o  ،لجد عجدن  العزم ع   ج د الوي ئ  اليتمة لتنفيذ هذه الرطة مان خاي  ين ايل ال اراألة الع لمياة مان الشراكة

لااا  التنميااة المسااتدامة، ع اا  لياا ك لتم ماان التضاا من العاا لمل المعاازت، ماام الترأليااز بواااه خاا   ع اا  

ُ تاميام ل اد م المصا دة تاميام اجتي ا ا الفئ ا املد فجراع تامألثار ناعف ع، تبم ا لألة مان اميام الا ادا

 الن ك. 
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 ما هي األهداف الجديدة التي تُعتمد هذا العام؟

ب عتااا له العاا م المسااتهدف. ترقاارالاع  2015عاا م  2000جااد ا امهااداف اإلنم ئيااة لأللفيااة التاال لط جاات فاال عاا م لجااد  •

فال ماؤيمر  2012ـاـ ايفجات الا اداُ فال عا م  2015بنس م امهداف ــ تب لد اة رل  خطة رنم ئية ادشد  لم  بعاد عا م 

رن ا م فرشاق عا م مفتاوم العضاوشة لونام مسموعاة  ، تهو مؤيمر اممم المتدد  ل تنمياة المساتدامة، ع ا 20لشو + 

 .  من لهداف التنمية المستدامة من لا  الن ر فيه  تاير   اإلارام المن يب ب أنه 

بعد انجض م لألثر من ينة من التف تن، عرن الفرشق الع م  المفتاوم با م العضاوشة يو اية ب اأُ لهاداف التنمياة  •

 المستدامة الساعة ع ر. 

 تلاة رلا  يوافاق فال  193يو  ت الادت  امعضا م فال اممام المتداد  الاا لغ عاد ه  ، 2015س فل لتائ  آمتلغسط •

 ".2030اآللام ب أُ الواليجة الرت مية ل رطة السدشد  "يدوش  ع لمن م خطة التنمية المستدامة لع م 

سدشاد  تلهادافه  السااعة قرلا الدت  امعض م لُ شُعجد مؤيمر قمة لألمام المتداد  يعتما   خطاة التنمياة المساتدامة ال •

، فاال نيوشااولك، بو اافه ا سااة ع مااة لفيعااة المسااتوى 2015لش و تياااتمار  27رلاا   25ع اار خااي  الفتاار  ماان 

 ل سمعية الع مة.

 ما سبب اتساع نطاق أهداف التنمية المستدامة مقارنة باألهداف اإلنمائية لأللفية التي كانت أكثر تحديداً؟

غ شة، ع   الع س من امهداف اإلنم ئية لأللفية الثم نياة التال يتضامن  169هدف ع ل تنمية المستدامة يتضمن  17شواد  •

غ شة. تالتددش ا المعجد  المواو   فل ع لمن  المع  ر يتط ب يغطياة ط ئفاة تاياعة مان المسا ئ . تمان امهمياة  21

 عرانه  فجل.اميا م السذلشة ل م  أل  ي ل مع لسةبم  ُ لشض ع 

 تلاة  193لهداف التنمية المستدامة هل نت ج عم ية يف تن لم ت الادت  امعضا م فال اممام المتداد  الاا لغ عاد ه   •

تلهدا لشض ع م  لألة غير مساوقة مان المستمام المادنل تغياره مان السها ا  ا جاة المصا دة. تقاد ل ى هاذا رلا  

جية امخرى، أل نت امهداف اإلنم ئية لأللفية قاد لعاده  فرشاق يمثي  نط ل تايم من المص لح تالمن ولاا. تمن الن 

 من الرارام خ ف لبوام مغ جة.

لهداف التنمية المستدامة تايعة النط ل منه  يتنا ت  العن  ار المترابطاة التال يت اوُ منها  التنمياة المساتدامة تهالم  •

إلنم ئيااة لأللفيااة فجااد أل ناات يرألااز فاال المجاا م النمااو ايقتصاا  ي، تال اامو  اياتماا عل، تجم شااة الايئااة. لماا  امهااداف ا

 امت  ع   خطة العم  اياتم عل.

أل نت امهداف اإلنم ئية لأللفية يساتهدف الا اداُ الن مياة، ييايم  للاده  فجاراع، فال جاين لُ لهاداف التنمياة المساتدامة  •

 يتنطاق ع   الع لم بأيره، بم  فيه من ب داُ متجدمة النمو تلخرى ن مية.

 وغير واقعية؟ جداً ة حوطمو جداً كثيرة  169هداف التنمية المستدامة السبعة عشر وغاياتها البالغ عددها أليست أ

 ي شم ن اختزا  الجض م ع   الفجر تيج يم ايت ه ل تايتدامة ألوألب املن فل  يغة بسيطة. •
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ي ييفها  ع ا  المساتوى الجطاري، يمث  لهداف التنمية المستدامة امهداف تالغ شا ا الع لمياة الم اترألة التال يايسري  •

 ب يهتدام بأ لة مستند  رل  السي ل.

 ما هو وجه االختالف بين أهداف التنمية المستدامة واألهداف اإلنمائية لأللفية؟

غ شة هل لهداف لتيم نط ق ع مان امهاداف اإلنم ئياة لأللفياة  169لهداف التنمية المستدامة الساعة ع ر التل يتضمن  •

تيذهب رل  مدى لبعد منه  ت لك من خي  مع لسته  لأليا م السذلشة ل فجار تالد ااة الع ماة رلا  التنمياة التال ي اوُ 

يالااة ل تنميااة المسااتدامة تهاالم النمااو ايقتصاا  ي تال اامو  فاال  اا لح السمياام. تيااتغطل هااذه امهااداف امبعاا   الث

 اياتم عل تجم شة الايئة.

يتغطل امهداف الع لمية السدشد ، ايتن  اع رل  نسا م امهاداف اإلنم ئياة لأللفياة تتخمها ، مسا ئ  لألاار ينطاوي ع ا   •

مادُ تالمساتوطن ا الا ارشة، طموج ا لمع لسة لتاه عدم المس تا ، تالنمو ايقتص  ي، تفار  العما  ال ارشم، تال

 تالتصنيم، تالط قة، تيغير المن خ، تلنم ط اييتهيك تاإلنت ج المستدامة، تالعد .

ينطاق امهداف السدشد  ع   السميم تع   أل  الا داُ، فل جين لُ امهداف اإلنم ئية لأللفية أل ُ المجصاو  منها  هاو  •

 اير   راراماا فل الا داُ الن مية فجل.

لسم ا الا لت  لألهداف اإلنم ئية لأللفياة ُياا  التنفياذ ـاـ لي ج اد الماوال  الم لياة ـاـ تلشضا ع بنا م الجادلاا أل نت من ا •

 تنج  الت نولواي ا الس يمة بيئي ع.

تغياار المناا خ لماار لي ياال ل تنميااة المسااتدامة تالجضاا م ع اا  الفجاار. تشرماال ل التصاادييعتاارف امهااداف السدشااد  بااأُ  •

 اف رل  الت سيم ع   اير   راراماا ع ا ة لم  فدة يغير المن خ تآال له.من ي ك امهد 13الهدف 

لقد شارك المجتمع المدني في عملية التفاوض على خطط التنمية المستدامة الجديدة. كيف نقيس كمياً مساهمته في 

 الوثيقة النهاية؟

مان المستمام المادنل تغياره مان عم ية التف تن ع   لهداف التنمية المستدامة انطاوا ع ا  م ا لألة غيار مسااوقة  •

 .السه ا   جاة المص دة، من قاي  الجط م الر   تالُعمد

ايااتط م المستماام الماادنل تغيااره ماان السهاا ا  اا جاة المصاا دة التداادث ما لاار  رلاا  ممث اال الد وماا ا لالناا م  •

 المف تن ا. 

م اممااام المتداااد  لااا لك لاااا م ألثيااارتُ لشضااا ع مااان الاداشاااة فااال منااا بر تيااا ئل التوا ااا  اياتمااا عل تايتجصااا  •

فال الم ئاة  75ميشين لرص من مرت ف لند م العا لم، تأل نات لعما ل  7الذي الترك فيه لألثر من ‘ ع لمل’الع لمل 

 ينة. 30يجرشا ع من الم  لألين فيه لق  من 

 ة هذه؟دما هي تكاليف تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجدي

 يمة لي يية من يم ا الرطة السدشد . ــ ج د الموال  الم لية لتدجيق خطة التنمية المستدامة ــ لي التنفيذيمث  ُيا   •
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يتتط ب هذه الرطة الطموجة ج د موال  ألاير ، يص  رل  يرش يون ا مان الادتيلاا. تل ان هاذه الماوال  موااو    •

 د .طة السدشب لفع . ر  يواد فل الع لم مدخراا لألثر ب ثير مم  ش فل لتموش  الر

 ش زم ج د الموال  من المص  ل المد ية تالدتلية، تلشض ع من الجط عين الع م تالر  .  •

ي   المسا عد  اإلنم ئياة الريامية نارتلشة ل مسا عد  ع ا  يموشا  التنمياة المساتدامة مان لاا  مسا عد  لقا  الا اداُ  •

 نمواع.

 ا تاإلااراماا المساتدامة، بادعم مان السي ياشم ن ينفيذ الرطة نمن رط ل ين يل ال راألة الع لمية من لا  التنمية  •

خطة عم  ل شس لب با ، تالواليجاة الرت مياة ل ماؤيمر الادتلل الث لاي لتموشا  التنمياة الاذي عجاد فال الم موية الماينة فل 

 يموتتشوليه.

 كيف ستنفذ خطة التنمية الجديدة؟

تبارام  ل تنمياة المساتدامة، تياتتول  الا اداُ ييعتمد التنفيذ تالنس م ع   م  شواد لدى الا داُ مان يي يا ا تخطال  •

 التزام يه  الع لمية. معم ية التوايه. تيت وُ خطة التنمية المستدامة بو  ة لمواممة خطل الا داُ م

يتتط ب اياتراييسي ا التنمياة المساتدامة المم وألاة تطنيا ع تالمواهاة مان الا اداُ ج اد ماوال  تاياتراييسي ا يموشا   •

 م  فئة.

غ شاة ب ياتردام مسموعاة مان  169ستعرن امهداف الساعة ع ر ل رطة السدشد  تغ ش يه  الاا لغ عاد ه  يتُر د تيُ  •

 ل المؤلاراا ع ا  رطا 2016ئية بد او  آ التما لك المؤلراا الع لمية. تيوف يوافق لسنة اممم المتدد  اإلجصا 

 لهداف التنمية المستدامة. الع لمية، الذي ييعده فرشق الرارام الم ترك بين الوأل يا المعنل بمؤلراا

 يتضم الد وم ا لشض ع المؤلراا الوطنية الر  ة به  ل مس عد  فل ل د التجدم المدرت ب أُ امهداف تالغ ش ا. •

السي يال الرفيام المساتوى المعنال ب لتنمياة المساتدامة بعم ياة المت بعاة تايياتعران ع ا  ليا ك  المنتادىييضط م  •

 هداف التنمية المستدامة شعده اممين الع م.ينوي من خي  يجرشر مرج ل عن ل

يتُر ااد تيُسااتعرن يااا  ينفيااذ لهااداف التنميااة المسااتدامة ع اا  الندااو الماااين فاال خطااة عماا  ل شااس لب باا ، تالواليجااة  •

 الرت مية لمؤيمر يموش  التنمية، ل ف لة ج د الموال  الم لية بفع لية لدعم خطة التنمية المستدامة السدشد .

الت نولواياا ، يااتُط ق فاال مااؤيمر الجمااة الااذي شُعجااد فاال لش و تياااتمار، ايجتي ااا ا الت نولوايااة  تيساايرليااتع ل  آليااة  •

تقد ايفجت الا داُ ع   هاذه اآللياة فال ماؤيمر يموشا  ل ا داُ الن مية، تخي لاا ي اية ي ك ايجتي ا ا، تبن م الجدلاا. 

 تُ الت نولوال لتدجيق التنمية المستدامة.التنمية، اعتراف ع منه  ب لدتل المدولي الذي شؤ شه التع 

 ما هي صلة تغيّر المناخ بالتنمية المستدامة؟
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نداان ن ااهد ب لفعاا  يااأالير يغياار المناا خ ع اا  الصاادة الع مااة، تامماان الغااذائل تالماا ئل، تالهساار ، تالساايم، تامماان.  •

خاي  الداد مان ايناع الا ا تبنا م الجادل  تيتس عد اييتثم لاا فل التنمية المستدامة ع   التصدي لتغير المن خ من 

 ع   الصمو  فل موااهة المن خ. تاإلاراماا المتع جة بتغير المن خ يتدفم التنمية المستدامة تالع س ب لع س.

ل يغير المن خ، ر ا يُرك بي ألا بح، ع ا  م  ياب التنمياة التال جججن ها  خاي  العجاو  المنصارمة تيايسع  مان ييجض •

 د من الم  يب.المستدي  يدجيق مزش

تغيار المنا خ تي اسيم التنمياة المساتدامة هماا  ا ناا ُ متاداعم ُ لانفس العم اةن تي شم ان لُ يتدجاق التنميااة ل التصادي •

المسااتدامة باادتُ ايراا   راااراماا ب ااأُ المناا خ، باا لن ر رلاا  لُ ألثاار  ماان لهااداف التنميااة المسااتدامة يعاا ل  ب لفعاا  

 .العوام  الدافعة امي يية لتغير المن خ

ما هو تأثير العنصر المناخي من عناصر أهداف التنمية المستدامة على النقاش بشأن تغير المناخ في مؤتمر تغير المناخ 

 المقبل الذي سيعقد في بارس في أواخر هذا العام؟

لات هن بادتل ي شرمل يوافق اآللام الذي يم التو   رليه ب أُ الواليجة الرت مية لرطة التنمية المساتدامة السدشاد  رلا  ا •

ايف قية اممم المتدد  اإلط لشاة ب اأُ يغيار المنا خ، تهال الهيئاة المساؤتلة عان ماؤيمر يغيار المنا خ الاذي يايعجد فال 

 ب لشس فل أل نوُ امت ت شسمار، تي لُ شغتصب  تله .

نتا ئ  رشس بياة  ييري  اييف ل، مم  لك، رل ل  قوشة مف  ه  لُ الع لم لدشه يوقع ا ألايار  تلُ الوقات قاد جا ُ لتدجياق •

 ج يمة ب أُ المس ئ  المتع جة بتغير المن خ.

ي ياية لتغيار المنا خ، فا ُ ب لن ر رل  لُ ألثر  من لهداف التنمية المستدامة يواه العم  المتع ق ب لعواما  الدافعاة ام •

ا من ينفيذه  فال عا م  نفا  ه، ييعّس  ب ينتج   رل  ينفيذ اييف ل المن خل الاذي يايادل 2016أل نوُ الث نلتشن شر  1، بدمع

2020  . 

 ما الذي حققته األهداف اإلنمائية لأللفية؟

 يت وُ هل نجطة انطايل خطاة التنمياةتلجد لفرتا امهداف اإلنم ئية لأللفية لنسح جرألة من هضة ل فجر فل الت لشخ  •

 المستدامة السدشد .

أل ُ قرابة نصف ي  ُ الع لم الن مل شعي وُ فل فجر مدقم قا  عجادشن قصايرشن فجال. تاآلُ انرفاض  الفجر تالسومم •

رلا   1990ب يوُ لارص فال عا م  1.9عد  من شعي وُ فل فجر مدقم بأألثر من النصف، بديي انرفض عد هم من 

 .2015م يوُ لرص فل ع م  836

لهد الع لم لشضا ع يدسان ع ها ئيع فال المسا تا  باين السنساين فال التع ايم المدليال مناذ امهاداف  سينمالمس تا  بين السن •

اإلنم ئية لأللفية، تيدجاق التعا    باين السنساين فال المادالك ايبتدائياة فال غ لاياة الا اداُ. فجاد تا  اآلُ عاد  الانا ا 

 90ارلم نل خي  السنواا الع رشن الم ناية فال تها م تالفتي ا فل المدالك، تاألتسات النس م للن ع فل التمثي  ال

 ب داع. 174فل الم ئة من الا داُ التل يواد لدشه  بي ن ا تعد ه  
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 1000ج لاة تفاا   ل اا   43رلاا   90ع لميا ع، انرفااض معاد  تفياا ا امطفاا    تُ يان الر مسااة مان  تفيا ا امطفاا  م •

 .2015ت  1990تي   جية خي  الفتر  م  بين ع مل 

فال الم ئاة ع ا  نطا ل العا لم، مام جادتث مع ام  45يادي الوفي ا النف ياية انرف نا ع بنسااة قادله   الصدة النف ييةم •

 .2000اينرف ن منذ ع م 

فال الم ئاة يجرشاا ع  40انرفضات معاديا اإل ا بة بفيارتك نجاص المن عاة الا ارشة بنسااة ب غات  م  فدة اممارانم •

ميشين ج لاة تفا   مان اارام اإل ا بة ب لميلشا  يام  6.2. تهن ك لألثر من 2013ت  2000 لخي  الفتر  م  بين ع م

، بينم  لنجذا التدخيا ل وق شة من الس  تي ريصاه تعيااه جيا   2015ت  2000يسناه  خي  الفتر  م  بين ع مل 

 .2013ت  2000م يوُ لرص خي  الفتر  م  بين ع مل  37م  شجدل بـ 

ب يااوُ لاارص، ع اا  نطاا ل العاا لم، ع اا  مرافااق  اارف  اادل مدساانة تانرفضاات  2.1جصاا   الصاارف الصاادلم •

 .1990نساة من شتغوطوُ فل العرام بم  شجرم من النصف منذ ع م 

فال  66لهدا المس عد  اإلنم ئية الريمية المجدماة مان الا اداُ المتجدماة النماو تشا    بنسااة قادله   ال راألة الع لميةم •

 ب يوُ  تيل. 135.2، بديي ب غت 2014رل  ع م  2000ية خي  الفتر  من ع م الم ئة ب لجيمة الدجيج

 ما هي الثغرات التي تركتها األهداف اإلنمائية لأللفية ؟

 م يوُ لرص شع نوُ من السوم. 795م يوُ لرص شعي وُ فل فجر مدقم، تم تا   800م تا  جوالل  •

. 2015ت  2000 لمان النصاف خاي  الفتار  ما  باين عا مانرفض عد  امطف   غير الم تدجاين بمادالك بما  شجارم  •

 م يوُ طف  مدرتمين من الدق فل الدصو  ع   التع يم ايبتدائل. 57تل ن ي شزا  هن ك 

م تا  عدم المس تا  بين السنساين مساتمراع ع ا  الارغم مان تشا    يمثيا  النسا م فال الارلم نا ا تالتدا ل المزشاد مان  •

م تالت النس م شوااهن يمييزاع فل الدصو  ع   عم ، تل او  اقتصا  شة، تالم ا لألة الان ا تالفتي ا ب لمدالك. ت

 فل عم ية  نم الجرال ع   الصعيدشن الر   تالع م.

هناا ك فسااواا اقتصاا  شة بااين لفجاار تلغناا  امياار المعي ااية، تبااين المناا طق الرشفيااة تالمناا طق الدضاارشة.  تم تالاا •

فل الم ئة من امير المعي ية يزشد بأألثر من الضعف اجتما يا لُ شتوقاف  20ف مطف   الذشن شنتموُ رل  لفجر نساة 

فاال الم ئااة ماان امياار المعي ااية، تيزشااد للباام مااراا اجتماا يا لُ  20نمااوهم مج لنااة بماان شنتمااوُ رلاا  لغناا  نساااة 

ر المعي اية. تي فل الم ئة من اميا 20ش ونوا غير م تدجين ب لمدالك مج لنة ب مطف   الذشن شنتموُ رل  لغن  نساة 

فال الم ئاة مان يا  ُ  82يغطل مرافق الصرف الصدل المدسنة يوى نصف يا  ُ الرشاف، مج لناة بنسااة قادله  

 المن طق الدضرشة.

 1990 لفل الم ئاة خاي  الفتار  ما  باين عا م 53بينم  انرفض معد  تفي ا امطف    تُ ين الر مسة بنساة قدله   •

 ألز بدلاة متزاشد  فل للد المن طق فجراع تفل ال هر امت  من العمر.، م تالت تفي ا امطف   يتر2015ت 
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كيف سيُقاس التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة؟ وما هو عدد المؤشرات التي ستوضع من أجل الغايات البالغ 

 التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة؟ 169عددها 

غ شاا ا الم ئااة تيساام تيااتوُ ب يااتردام مسموعااة ماان المؤلااراا يتُر ااد تيُسااتعرن امهااداف الساااعة ع اار تال •

 الع لمية. تهذه المؤلراا ي  مه  مؤلراا ع   الصعيدشن اإلق يمل تالوطنل، يتضعه  الدت  امعض م.

ييعد فرشق الرارام الم اترك باين الوألا يا المعنال بمؤلاراا لهاداف التنمياة المساتدامة رطا ل المؤلاراا الع لمياة  •

. تبعااد  لااك، ياايعتمد المس ااس 2016الااذي يااتوافق ع يااه يججاا ع لسنااة امماام المتدااد  اإلجصاا ئية فاال آ التماا لك 

 ايقتص  ي تاياتم عل تيعتمد السمعية الع مة هذه المؤلراا. 

عم  ألا ل اإلجص ئيين من الدت  امعضا م ع ا  يددشاد الغ شا ا بهادف تنام مؤلارشن ل ا  غ شاة. تياي وُ هنا ك ش •

مؤلر لسميام الغ شا ا. تل ان جيثما  أل نات الغ شا ا يغطال مسا ئ  م اترألة باين الجط عا ا، قاد شجا  عاد   300ته م 

 المؤلراا عن  لك.

 ومتى من المتوقع أن تنتهي؟متى من المتوقع أن تبدأ أهداف التنمية المستدامة 

ألااا نوُ  31بد اااو   تلُ يتدجاااق 2016ألااا نوُ الث نلتشنااا شر  1فااال لُ ياااادل لهاااداف التنمياااة المساااتدامة مااان المتوقااام  •

مداد   يا ف ع لُ يتدجاق ب لغ شا ا التال يساتند رلا  ايف قا ا  تلياة تل ن من المتنوقم فيم  شتع اق  .2030امت ت شسمار 

 .2030ع م قا  نه شة 

 

 


