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التحول من : 02+ مؤتمر ريو 
إلنمائية لأللفية إلى األهداف ا

 أهداف التنمية المستدامة
 

 وجهان لعملة واحدة: االستدامة والقضاء على الفقر

ميكن أن تكون األهداف اليت حيددها اجملتمع الدويل أدوات قوية إلحراز تقدم على 
على تركيز اهتمام القادة وواضعي األهداف اإلمنائية لأللفية  عملتفقد . ياملستوى العامل

ر البلدان قاملدين على احتياجات أف عواجملتمالسياسات واملمارسني يف جمال التنمية 
اليت ستدوم حىت عام  -لك، تظل األهداف اإلمنائية لأللفية ذلو  .واألسر املعيشية

 .حتظى بدعم قوي - 5102
الذي سيعمل ( 51+ ريو ) للتنمية املستدامة   املتحدة     األمم  مؤمتر ويف الفرتة الفاصلة عن 

حتظى باهتمام متزايد أهداف  ظلت املستدامة للعقود القادمة،على حتديد خطة التنمية 
اليت ستكون أوسع نطاقا من األهداف  5102التنمية املستدامة لفرتة ما بعد عام 

ويف الوقت ذاته، يذهب العديد من األطراف ذات  .لأللفية وعاملية الطابع اإلمنائية
ب أن تتعار  مع اهجوود املبذولة املصلحة إىل القول بأن أهداف التنمية املستدامة ال جي

لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وأن القضاء على الفقر ال بد وأن يكون مصب 
 . اهتمام أهداف التنمية املستدامة

واهجوع وغريمها من أشكال احلرمان املادي  تقدم كبري يف احلد من فقر الدخل أحرز وقد
إذا كان جير يف طياته ضررا  يستمرقد ال  التقدمغري أن هذا . خالل العقدين املاضيني
املعيشية الفقرية واملفتقرة إىل خدمات الطاقة احلديثة هلا  فاألسر. بيئيا ال سبيل إىل رفعه

حوافز قوية تدفعوا إىل قطع أشجار الغابات ألغرا  التدفئة ووقود الطبخ، أو استخدام 
وافز عن تلك اليت واجووا سكان وال ختتلف هذه احل. األراضي استخداما غري مستدام

ن يف آلغري أن الفرق يكمن ا. البلدان الغنية عندما كانوا يف مستويات مماثلة من التنمية
ولتحقيق اإلنصاف . كثريبالراهن أكرب أن التكلفة اإليكولوجية لذلك السلوك يف الوقت 

ال بد من  -" احتياجاهتاقدرة األجيال املقبلة على تلبية ’’بضمان  -بني األجيال  ما
ويلزم اختاذ خطوات لتمكني األسر . اإلنصاف داخل اهجيل الواحد حتقيقالسعي إىل 

وهبذا . التقدم اإلمنائي‘‘ مقعد على طاولة’’املعيشية والبلدان الفقرية والضعيفة من 

  .احلد من الفقر واالستدامة البيئية وجوني لعملة واحدة يكوناملعىن، 

 02+ التنمية المستدامة في مفاوضات مؤتمر ريو  هدافأ
على التنمية املستدامة يتوافق متاما مع  51+ وحلسن احلظ، فإن تأكيد مؤمتر ريو 

. على القضاء على الفقر وعلى اإلنصاف واإلدماج وتركيزهااألهداف اإلمنائية لأللفية 
 :يف عدد من اهجوانب يتجلىوهذا ما 

 الوثيقة اخلتامية عدة تقلبات ومنعطفات، فإن  فلئن شودت املفاوضات بشأن
، 5102األهداف اإلمنائية لأللفية حىت عام  صالحيةالصيغة املتعلقة باستمرار 

 . وا، ظلت مسة ثابتةغوضرورة بذل جوود قوية لبلو 
  باعتبارها يف مجلة أمور أداة ملواصلة اهجوود  -أهداف التنمية املستدامة  دعمظل و

يتزايد أيضا طيلة العملية  - 5102الرامية إىل القضاء على الفقر بعد عام 
 يف البداية ن روج العديد من فئات اجملتمع املدينلئو . 51+ التحضريية ملؤمتر ريو 

 ومبيا ودوالمركزة على البيئة، فإن كول األهداف التنمية املستدامة باعتبارها أهداف
 ورأعضاء أخرى ما برحت تعمل من أجل ضمان بقاء القضاء على الفقر حم

 . اهتمام أهداف التنمية املستدامة
  حصرا هدف من أهداف التنمية املستدامة ختصيص وقد دعا بعض الوفود إىل

وأحل آخرون على أن يكون القضاء على الفقر موضوعا . للقضاء على الفقر
ويف اخليارين . مواضيع، أو خاصية يف كافة أهداف التنمية املستدامةمتخلال لعدة 

املرتابطة  ، اعتربت أهداف التنمية املستدامة والقضاء على الفقر من األمورمعا
 . ترابطا قويا

  ولتعزيز هذا الرتابط، تتفق معظم الدول األعضاء على أن تكون مثة جمموعة واحدة
بدل اتباع هنج مزدوج املسار  ،5102عد عام من األهداف العاملية ملا ب متسقة

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأهداف التنمية المستدامة

 يعرتف الربنامج اإلمنائي بأن األبعاد التشريعية ألهداف التنمية املستدامة
 .الدول األعضاءينبغي أن حتددها ( أهدافها الرئيسية وطبيعتها وخصائصها)

 ويؤيد الربنامج اإلمنائي استحداث جمموعة واحدة من األهداف اإلمنائية
، وجتعل اإلطار اإلمنائي إعالن األلفية تستند إىل 2015العاملية ملا بعد عام 

  .اإلمكانالعاملي فعاال ومتسقا قدر 
 ونظرا لتجربة الربنامج اإلمنائي يف دعم اجلهود الوطنية الرامية إىل تطبيق وحتقيق

األهداف اإلمنائية لأللفية، فإنه بإمكانه هو ومنظومة األمم املتحدة مساعدة 
 الدول األعضاء على وضع معايري تقنية ألهداف التنمية املستدامة.
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الفقر، وأهداف التنمية  خبصوص ختفيف حدةاألهداف اإلمنائية لأللفية )
 (. الستدامةخبصوص ااملستدامة 

، فإنه يبدو 51+ مبحتوى الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو  قطعاولئن كان من الصعب التكون 
يف سياق إحراز  -من املرجح أهنا ستدعو إىل مواصلة الرتكيز على القضاء على الفقر 

وميكن أن تكون أهداف التنمية املستدامة مفيدة يف . تقدم أسرع حنو التنمية املستدامة
 .معا اهجانبني

عد عام األهداف اإلنمائية لأللفية وأهداف التنمية المستدامة والخطة اإلنمائية لما ب
0202 

صائص اليت ميكن أن يستند اخللتحديد  افرص 51+يبدو من املرجح أن يتيح مؤمتر ريو 
وينبغي أن تكون هذه اخلصائص منصبة على الناس . 5102ا إطار ما بعد عام ويإل

وينبغي بالتايل أن تعكس . ومركزة على احلد من الفقر، وكذا على االستدامة البيئية
األهداف حمفزات شىت ( أو املبادئ اليت تستند إليوا)صياغة أهداف التنمية املستدامة 

الطاقة، ومتكني املرأة، وفرص العمل  احلصول علىل إتاحة فرص من قبي اإلمنائية لأللفية
قمة األهداف اإلمنائية  الوثيقة اخلتامية ملؤمترواليت حددهتا  -الالئق، والتعليم، واملياه 

إمنائي  طارال إإ 5102يكون يف فرتة ما بعد عام  الوينبغي أ .5101لأللفية لعام 
وميكن . متكامل واحد لالستعاضة عن األهداف اإلمنائية لأللفية ولقياس التقدم احملرز

ستقرار، وكذا على التنمية، إطارا ، الذي يركز على السالم واالإعالن األلفيةاستخدام 
  .5102للمناقشات املتعلقة خبطة ما بعد عام 

 : على ما يلي 51+وميكن أن تتفق احلكومات يف مؤمتر ريو 

 عية ألهداف التنمية املستدامة؛ياجملاالت املواض 
  وخصائصوا الرئيسية؛ 
  األبعاد التقنية ألهداف التنمية املستدامة، توضيحوأن تنيط باألمم املتحدة والية 

 .5102بغية ضمان تواؤموا واندراجوا يف إطار ما بعد عام 
عملية توحيد متكاملة تسعى إىل التوصل إىل اتفاق بشأن  الشروع يفوهذا ما قد يستتبع 

وقد يتطلب أيضا . 5102جمموعة واحدة من األهداف اإلمنائية العاملية ملا بعد عام 
األدوار املناسبة وتقسيم العمل بني الدول األعضاء ومنظومة األمم املتحدة يف  حتديد

 .هذه العملية

 هيكل أهداف التنمية المستدامة
يتبني من جتربة األهداف اإلمنائية لأللفية أن االكتفاء بتحديد األهداف ال يضمن 

، (دون الوطنيةو )فالشراكة، وامللكية الوطنية، والتكيف مع الظروف الوطنية . النجاح
هي للغاية والتمويل، والرصد والتقييم، والقيم املشرتكة، ونظم املساءلة كلوا أمور مومة 

ميكن استقاء املبادئ و  متفق عليوا فعالأرضية مشرتكة إعالن األلفية ويوفر . أيضا
بني يتنفيذ واضح،  صوغ أهداف التنمية املستدامة هيكل   يعقبويلزم أن  .منواواألفكار 

والقدرات اليت ستدعم أهداف التنمية املستدامة يف  ةوالتكنولوجيات واملعرف املوارد
 .املمارسة العملية

صوب صوغ أهداف التنمية املستدامة  التوجهعلى  51+ ولعل االتفاق يف مؤمتر ريو  
ل ذلك بتوضيح العالقة بني األهداف اإلمنائية لأللفية واإلطار اإلمنائي ملا والقيام من خال

  :من شأنه يعود مبنافع إضافية هامة يف جمالني 5102بعد عام 
  فقد دعا العديد من املراقبني إىل إحداث هيئة استعرا  رفيعة املستوى لتقييم

احلكومات واألطراف األخرى ذات املصلحة حنو االستدامة  حترزهالتقدم الذي 
 وينبغي أن يكون. على الصعيدين الوطين والعاملي، وذلك على أساس طوعي

وميكن أيضا تغيري هذه اهليئة . هذه اهليئةللقطاع اخلاص واجملتمع املدين مكان يف 
 .باستعرا  التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة

  لتحديد وتنفيذ ورصد التقدم احملرز  االتنمية املستدامة إطار وميكن أن تكون أهداف
حنو االقتصاد األخضر، يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر، حسب 

 .األولويات الوطنية
 

هيين ميسرتس، أخصائية السياسات، مكتب السياسات  :معلومات جهة االتصال
 .(gr..ptnutteetaeem.einnah)اإلمنائية بالربنامج اإلمنائي 

 

 تكون عليه أهداف التنمية المستدامة؟يحتمل أن  ما
ما  ،ميكن أن تشمل اخلصائص املمكنة ألهداف التنمية املستدامة، إما فرديا أو مجاعيا

 :يلي
 باعتباره عنصرا مميزا لكل هدف من أهداف  على القضاء على الفقر التركيز

 .التنمية املستدامة
  متكينية عاملية إلحراز التقدم حنو التنمية فضي إىل هتيئة بيئة ت يتال عالمية التطبيق

 .املستدامة واحلد من الفقر
 الروافد االقتصادية والبيئية ) إدماج كل الروافد الثالثة للتنمية المستدامة

 (.واالجتماعية
 واإلدماج ،(مبا فيوا اإلنصاف ما بني األجيال) تجسيد اعتبارات اإلنصاف، 

 .واحلدود الشاملة لكامل كوكب األر 
  املسائلمن قبيل  ،المتخللة لعدة مواضيعضمان اإلدراج المالئم للمسائل 

 .واالبتكار، وتنمية القدرات، انيةاهجنس
 السيما من حيث تلك األهداف اليت االستناد إلى األهداف اإلنمائية لأللفية ،

بأمهيتوما يف إطار  التعليم والصحةأن حيتفظ ينبغي و. أحرز بشأهنا تقدم ملموس
من األهداف اإلمنائية  6و  2و  4و  5األهداف ) التنمية املستدامةأهداف 

 ،(لأللفية
 والسيما من حيث الدروس المستفادة من األهداف اإلنمائية لأللفية إدراج ،

 .تدقيق الغايات واملؤشرات
 ومراعاة قيود البيانات النوعية والكمية البساطة في التصميم . 
 الرصد والتبليغ البسيط عن التقدم احملرز، لتسويل التركيز ومحدودية العدد. 

 أن القائل ب بمبدأ ريو مع التسليم، معالجة المشاكل التي تتطلب إجراء جماعيا
 (. 7املبدأ )مشرتكة ولكنوا متفاوتة  املسؤوليات

 مع القيام يف آن واحد بتحديد معايري المرونة والتكيف على الصعيد الوطني ،
ومستويات احلد األدىن للطموح، والسماح بإدراج غايات وطنية حمددة خاصة 

 .بالسكان الضعفاء واملستبعدين
 5102من اخلطة اإلمنائية ملا بعد عام  أن تكون جزء ال يتجزأ. 
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