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 المستدامة التنمية أجل من األهداف لوضع متكامل نهج
 

 خلفية
 ريو من أهم مخرجات وآان. المستدامة التنمية تحقيق نحو العالم في للتقدم هاما ًاجرد 2012لعام  20 +ريو مؤتمر شكل

 األمم منظومة من نيتق بدعم ) SDGs ( المستدامة التنمية أهداف لوضع دوليال حكوميال عاملال فريقلل الدعوة 20+
 األبعاد بين التوازن قوتحق بعناية تنظر أن ينبغي األهداف من جديدةال مجموعةال هذه بأن مةاهال رسالةال تآانو. المتحدة
  .SDGs من مختلفة أنواع حاقتربإ المصلحة أصحابمجموعات  من العديدقامت  الحين ذلك منذو. المستدامة للتنمية الثالثة

  
 أن :" يؤآد والذي ،GA 68 الثامنة والستون للجمعية العامة  الدورة إلى تقريرالألمم المتحدة  العام األمين أصدر مؤخرا،و

 النمو تكامل خالل من المؤهلة - المستدامة التنميةف. ستجابةيحقق األ وإطار جديدة رؤية يتطلب 2015 عام بعد ًاجديد ًاعصر
 مجموعةإن . "معيارنا العمليو لميالعا التوجيهي نامبدأ تصبح أن يجب - يئةالب عايةرو االجتماعية والعدالة االقتصادي

 آل على القضاء إلى سوف تهدف األمم، لجميع عالميةذات صفة  األعمال، وجدول األهداف من شاملة و ومتوازنة واحدة
 بطريقة والبيئية واالجتماعية االقتصادية األبعاد بين التوازن قوتحق ،المختلفة أبعادهاب المستدامة التنمية دمجت و الفقر أشكال

 .عالمي طابع وذات وشاملة تحولية طموحة،
 

 الإ األقل، على سنة بعيدا SDGs  أهداف التنمية المستدامةمن مجموعةتفاق على اإلب األعضاء الدول قرار يزال الوحيث 
 بل. المتكاملة األهداف من مجموعةال هذه شأنب قرار تخاذإل منهجي إطار وضعإذا اشرنا الى ضرورة  المبالغة يمكن  الأنه
  . فيها لغاية األن إال أهمية متواضعةلم يعطى العمل العلمي  معقدة عملية هي

 
 ، 20 +ريو في تعزيزها تم التي الوالية هيو السياسات،و العلم بين  القوي ماالترابط لتعزيز بدوره االضطالع من آجزءو

 حول اآلخرين المصلحة وأصحاب والحكومات العلمي المجتمع مع التشاورب UNEPلبيئة فقد قام برنامج األمم المتحدة ل
 فيما الترابط وأوجهوالبيئية  ةواالقتصادي ةاالجتماعي األبعادما بين  التوازن التي تحقق األهداف من مجموعةية وضع آيف
 اإلطار حول النقاش لتحفيز مناقشة ورقة هي لجهدا هذا نتائج من احدةوو. المحرز التقدم ورصد الفعال التنفيذ أجل من بينها

 نتائج بشأن الجارية  األمم المتحدةوآاالت بين وتلك التي الدولية الحكومية عملياتال سياق سواء حد علىتتناول  المفاهيمي
 .2015 عام بعد ما أعمال وجدول 20 +ريو

 
 SDGsأهداف التنمية المستدامة  في البيئية االستدامة لتضمين إطار
 أهداف في عملية وضع متكامل نهج اتباع تقترحالتي و المستدامة التنمية أهداف في البيئة تضمين: 1األولى  مناقشةال ورقة
 بشكل ناجحةال هدافاأل أنب مؤآدًة األهداف، وضع تاريخ منالمستفادة  لدروسوتشير هذه الورقة الى ا .المستدامة التنمية
وتلك  مشكلة؛ لوجود الملحة ةالحال بشأن العلمية اآلراء في توافقالو المجتمع من العام دالتأيي على المبنيةتلك : هي خاص

وتلك التي  ؛واالمتثال التنفيذ تضمن التي الحوآمة ونظم الفعالة السياسية و المؤسسية األطر من يتجزأ ال جزءاالتي تكون 
 .للقياس وقابلة محددة فبأهداوتكون مرتبطة  الحلول؛ توافر بسبب هاتنفيذ األسهلتكون من 

 
 :مايلي متكاملال نهجال إطار يقترحف ،الموجودة حاليًا األهداف من المستفادة الدروس على بناًء
 تكمن التي األساسية المبادئيصف  ًاسرد سيكونوذلك  ،SDGs آلية ألهداف التنمية المستدامة ومتكاملة ةمنطقي رؤية
 الفقر على القضاء يتحقق أن يمكن الو. واالقتصادية االجتماعية للتنمية أساسي شرط هيوإعتبار أن البيئة . األهداف وراء
 مواتية تكن لم والبيئة التنمية بين العالقة ولكن. الفقر على القضاء دون االستدامة تحقيق يمكن وال المستدامة، التنمية دون
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 ويتمثل. البيئي األثر وزيادة الطبيعية للموارد مرالمست النضوب على حساب لمعيشةا مستوىاإلنفاق لرفع  آان منذ اآلن حتى
 الموارد استخدام في اإلفراط هذا عن واالقتصادية االجتماعية التنمية" فصل "آيفية في SDGs ل الرئيسية التحديات أحد

  .المتنامي البيئي والتدهور
 

 :والغايات ألهدافل التالية الخصائصتتمتع ب ،SDGs ألهداف التنمية المستدامة متكامل نهج
 أنها من التأآد خالل من البعض بعضها واألهداف الغاياتكمل وت عززت أنيجب  - والغايات األهداف من تكميلية مجموعة •

  .المستدامة للتنمية االقتصادية و واالجتماعية البيئية لألبعاد الرئيسية األهداف جميع تغطي
 التي المتكاملة األهداف من محدود عددب SDGsأهداف التنمية المستدامة  من ىمستو أعلى مألُي أن ينبغي - متكاملة أهداف •

 الثالثة الجوانب جميع األهداف هذهأن تتجسد في  وينبغي. تهاطبيع في بسيطة بالضرورة ليس ولكن لفهم،ا بسيطةتكون 
  .واالقتصادية واالجتماعية البيئية - المستدامة للتنمية

تكامل بين (متكامل  هابعض - الغايات من مزيج على المتكاملة األهداف من هدف آل رتكزي أن ينبغي - الغايات من مزيج •
  .االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية األهدافأحد  زعلىترآ أنها بمعنى -" متكامل غير "هاوبعض ،)جميع األهداف

 
 بحيث يجب أن تراعي ،SDGs  التنمية المستدامةوالغايات ألهداف هدافاأل لتقييم قتراح أوإل معايير ستة طاراإل يقترح
 :يلي ما واألهداف الغايات

  .الفقر على والقضاء الرفاهية زيادة إلى يؤدي مما واالقتصادية االجتماعية القضاياب قويةو مباشرة صلة لها . أ
 تشجيع خالل من البيئي، هوروالتد الموارد استخدام عن تسارع واالقتصادية االجتماعية التنمية فصل على قادرة تكون. ب

  .المستدامين واإلنتاج واالستهالك الموارد استخدام آفاءة
 البيئة في فيها رجعة ال تغيرات سببت أو/ و ،شدتها في تزايدالتي تو األهمية، بالغة تعتبر التي البيئية المشاآل تشمل. ج

  .العالمية
 عن التراجع تحملن أن يمكن ال ألننا نظرا سابقا دوليا عليها المتفق لعالميةا البيئية والغايات األهداف االعتبار بعين تأخذ .د

  .الحالية االلتزامات
 .منها التحقق يمكنعلمية  مصداقية ذات تكون .ه
 أن االعتبار بعين ينأخذ للقياس قابل األهداف تحقيق نحو المحرز التقدم كوني أن ينبغي -" تتبعها" من الممكن نوكي. و

  .البيانات لجمع جديدة وجهود جديدة، مؤشرات تطلبي قد دافاأله بعض
 

 العدد محدودة الجيدة المؤشرات تكون أن وينبغي. هدافاألو غاياتلل المؤشرات ختيارإل الممارسات أفضل يبرز اإلطار
 فسيرها؛ت في لبس الو واضحةو مفهومةوان تكون  ؛هاوبين األهداف ضمن البعض لبعضها ومكملة متسقة أي ومتماسكة،
وأن  ؛الغايات نحو التقدم مقاييس توفير في قوية وتكون  المعنيالهدفب بوضوح ةمرتبطو للقياس؛ وقابلة محددة وأن تكون

نظم بعملية تتبع و أمكن، حيثما رتبط،وأن ت ؛السياسات خالتادمل استجابة تتغير أن يجبو السياسات وضعل صلة ذاتتكون 
 التغيرات من آال تشملأخيرا أن و للمقارنة، وقابليتها مصداقيتهاوذلك لتحقيق  لتكلفةا حيث من  ذات آفاءةفعالةمراقبة 
 .للألداء اآتماال أآثر صورة إلعطاء والنسبية المطلقة

 
 األستنتاج

: عليها تعليقمتوفرة لل المستدامة التنمية أهداف في البيئة تضمين: 1األولى  مناقشةال ورقة
pdf.2v-SDGs-in-environments-embedding/pdf/org.unep.www://http . محدود عدد بين  ورقةأول وهي 
 قرارات تحقيق نحو مساهمة هذه الورقة أن. الدولية الحكومية العمليات لدعم  من خاللهااليونيب يعمل مماثلة أوراق من
 لجميع النتائج تحقيق نحو موجهة نهج وتطبيق المستدامة، للتنمية الثالثة لألبعاد المتوازن التكامل تعزيز ل20+ ريورجات مخ

 على منتظم نهج واتخاذ الرئيسية، والتحديات القضايا بين الترابط مراعاة مع الصلة، ذات القطاعات بين المشترآة القضايا
  .التحديات هةلمواج الصلة ذات المستويات مختلف

 
 

  .2013 سبتمبر 17 إصدار. 2015المعنية بأجندة  للبيئة المتحدة األمم أعد من قبل المجموعة األستراتيجية في برنامج
 org.unep@2015post.unep : إلى إرسالها يمكن واألسئلة التعليقات


