
ما الهدف هنا؟

أجل  من  العاملية  الرشاكة  تنشيط 
التنمية املستدامة.

ملاذا؟

العالم  قادة  اعتمد   ،2015 عام  يف 
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
الفقر،  عىل  القضاء  إىل  تهدف  التي 
املساواة، ومكافحة  انعدام  ومعالجة 
تغري املناخ. ونحن يف حاجة لتضافر 
جهود الجميع - الحكومات واملجتمع 
املدني والعلماء واألوساط األكاديمية 
أهداف  لتحقيق   - الخاص  والقطاع 

التنمية املستدامة.

ملاذا يجب أن أهتم بذلك؟

معا.  القارب  نفس  يف  جميعا  نحن 
عرش  السبعة  بأهدافها  والخطة، 
عاملية  خطة  هي  املستدامة،  للتنمية 
قبل  من  إجراءات  اتخاذ  إىل  تدعو 
املتقدمة  البلدان  البلدان،  جميع 
سواء،  حد  عىل  النامية  والبلدان 

لضمان أال يتخلف أحد عن الركب.

عمله  علينا  يتعني  الذي  ما  كرشكاء، 
لتحقيق الخطة؟

الحالية  املوارد  تعبئة  إىل  سنحتاج 
تطوير   - إضافية  وموارد 
وبناء  املالية،  واملوارد  التكنولوجيا، 
البلدان  عىل  وسيتعني   - القدرات 
بتقديم  بالتزاماتها  الوفاء  املتقدمة 

“للنجاح يف تنفيذ 
خطة التنمية 

 املستدامة 
 لعام 2030، 

البد وأن ننتقل 
برسعة من 

االلتزامات إىل 
العمل. ولكي 

نفعل ذلك، نحتاج 
إىل رشاكات قوية 

وشاملة ومتكاملة 
عىل جميع 
املستويات” 

 - األمني العام، 
بان كي مون

 الرشاكات: 

ملاذا هي مهمة؟
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بناء الرشاكات من 
17أجل تحقيق األهداف



الرسمية.  اإلنمائية  املساعدة 
وسيتسم بناء الرشاكات مع أصحاب 
املصلحة املتعددين بأهمية بالغة يف 
بني  الرتابط  أوجه  من  االستفادة 
لتعزيز  املستدامة  التنمية  أهداف 
وترية  وترسيع  وأثرها،  فاعليتها 

التقدم نحو تحقيق األهداف. 

كيف يمكننا ضمان 
تعبئة املوارد الالزمة 

ورصدها بشكل فعال؟

عاتق  عىل  املسؤولية  هذه  تقع 
وسيلزم  األول.  املقام  يف  البلدان 
املحرز  للتقدم  استعراضات  إجراء 
مع  بلد،  كل  يف  منتظمة  بصورة 
واألعمال  املدني  املجتمع  إرشاك 
التجارية وممثيل جماعات املصالح 
اإلقليمي،  الصعيد  وعىل  املختلفة. 
الخربات وتشرتك  البلدان  ستتبادل 
يف  املشرتكة،  القضايا  معالجة  يف 
يف  سنوية،  بصورة  ستقوم  حني 
املنتدى  خالل  من  املتحدة،  األمم 
املعني  املستوى  الرفيع  السيايس 
التقدم  بتقييم  املستدامة،  بالتنمية 
العاملي،  الصعيد  عىل  املحرز 
وتحديد الثغرات والقضايا الناشئة، 

والتوصية بإجراءات تصحيحية.

ما الذي يمكننا القيام 
به للمساعدة؟

إنشاء  أو  جماعة  إىل  االنضمام 
جماعة يف املجتمع املحيل تسعى إىل 
تعبئة العمل من أجل تنفيذ أهداف 

التنمية املستدامة.

تشجيع حكوماتكم عىل الدخول يف 
رشاكة مع األعمال التجارية لتنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة.

منتدى  يف  مبادراتكم  تسجيل 
املستدامة  التنمية  أهداف  رشاكات 
اإلعالم  جهود  يف  للمشاركة 
الشبكات،  وبناء  والتثقيف، 

واستلهام النماذج.

 1٧ الهدف  حول  املزيد  ملعرفة 
وغريه من أهداف التنمية املستدامة، 

يمكنك زيارة املوقع الشبكي:

http://www.un.org/

sustainabledevelopment


