
رسائل أجندة 2030 األساسية – Ps5

أُدرجت خمسة مصطلحات/ رسائل جوهرية يف مقدمة أجندة 2030 قبل إدراج أهداف 

التنمية املستدامة لتكون مبثابة مبادئ توجيهية وهي: الناس - الكوكب - الرفاهية - 

السالم - الرشاكة. 

People,) نظرا ألن جميع هذه الكلامت ،”Ps ويطلق عىل هذه الرسائل تسمية „5

.”P„ تبدأ باللغة اإلنجليزية بحرف (Planet Prosperity, Peace, Partnership

People الناس |
التغلب عىل جميع أشكال الفقر والجوع وعدم املساواة يف جميع أنحاء العامل –  مع وضع 

كرامة اإلنسان يف بؤرة االهتامم .

Planet | الكوكب
الحد من التغري املناخي وحامية والحفاظ عىل األسس الطبيعية للحياة لكافة املجتمعات 

ولألجيال القادمة.

Prosperity | الرفاهية
املطالبة بالرخاء لجميع الناس، وتحقيق أسلوب حياة مستدام عىل مستوى العامل، وصياغة 

عوملة عادلة.

Peace السالم |
 ضامن السالم يف جميع أنحاء العامل ودعم حقوق اإلنسان من خالل أساليب حكم 

رشيدة. 

Partnership | الرشاكة
دفع عجلة التنمية املستدامة من خالل التضامن العاملي وعقد الرشاكات العاملية.
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األهداف العاملية لتحقيق التنمية املستدامة
اعتمدت األمم املتحدة يف سبتمرب 2015 خطة التنمية املستدامة لغاية 

2030. ويشكل جوهر هذه الخطة 17 هدفاً عاملياً لتحقيق التنمية 

Sustainable Development Goals املستدامة العاملية (باللغة االنكليزية
واختصارها SDGs). وبهذا، فإن جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ 

عددها 193 دولة، تكون قد أعلنت إلتزامها بالعمل عىل إنشاء عامل أفضل 
وأكرث عدالً. تهدف أهداف التنمية املستدامة إىل ضامن أن يبقى كوكب 

األرض مكاناً يُستحق العيش فيه لألجيال القادمة أيضاً وذلك من الناحية 
االجتامعية والبيئية واالقتصادية. 

تضم أهداف التنمية املستدامة 169 هدفاً فرعياً باإلضافة إىل إرشادات عمل 
ومعايري محددة لقياس اآلداء. هذه األهداف موجهة يف املقام األول إىل 

الحكومات، إال أّن تنفيذها يتطلب مشاركة نشطة عىل نحو مامثل من قبل 
البلديات والقطاع االقتصادي وقطاع العلوم وكذلك من قبل املجتمع املدين. 

كل فرد مدعو إىل تحمل املسؤولية شخصياً يف هذا الصدد. 

التغيري االجتامعي من أجل استدامة قوية

تعمل شبكة RENN عىل تأمني التواصل بني األطراف الفاعلة واملبادرات يف مجال التنمية املستدامة. كام 

أنها تنسق ربط الحوارات املجتمعية، وتتيح تبادل الخربات وتوفر الحوافز إلحداث التغيريات املجتمعية. إن 

مركز RENN.mitte هو أحد املراكز اإلقليمية لشبكة اسرتاتيجيات االستدامة األربعة املوجودة يف أملانيا. تم 

تأسيس شبكة RENN يف عام 2016 من قبل املجلس األملاين للتنمية املستدامة وذلك بتكليف من الحكومة 

األملانية االتحادية.

:RENN.mitte تضم شبكة

األهداف العاملية
 للتنمية املستدامة:

عرض أهداف التنمية املستدامة ال 17

| الرسائل الجوهرية ألجندة 2030 | 

اقرتاحات للقيام بأدوار نشطة –

 سياسياً ويف الحياة اليومية
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توفري إمكانية الحصول عىل مصادر طاقة حديثة وميكن االعتامد عليها 
ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.

هذا يعني توفري إمدادات ثابتة من الطاقة للجميع، ورفع نسبة الطاقة 
املتجددة بشكل واضح، وزيادة كفاءة إستخدام الطاقة، ودعم إتاحة 

اإلطالع عىل أبحاث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.
مضاعفة الجهود للتخيل عن الطاقة املستخرجة من املواد األحفورية. التوجه إىل عروض 

التزويد بالطاقة من مصادر طبيعية. 
 

تعزيز النمو االقتصادي الدائم والواسع النطاق واملستدام، ودعم التوظيف 
الكامل املنتج للعاملة، وتوفري العمل الالئق بكرامة األنسان للجميع.

هذا يعني زيادة القيمة املضافة ورفع اإلنتاجية، وخلق ظروف عمل الئقة 
بكرامة األنسان، والقضاء عىل عاملة األطفال، وتحسني كفاءة استخدام املوارد 

يف اإلنتاج واالستهالك.
اتخاذ ظروف العمل العادلة واألجر العادل كقاعدة أساسية. رشاء املنتجات املحلية و / أو 

منتجات التجارة العادلة. 
 

بناء بنية تحتية قادرة عىل الصمود، ودعم التحول الصناعي الواسع النطاق 
واملستدام ودعم االبتكارات.

هذا يعني تهيئة رشوط جيدة للتحول الصناعي املستدام، ومتكني الصناعات 
والرشكات الصغرية من الوصول إىل رأس املال، وتوسيع نطاق العلوم والبحوث، 

وتعزيز التطورات التكنولوجية.
وضع التغريات الهيكلية الالزمة عىل نحو مستدام.

 تأسيس رشكة جديدة للمنتجات املستدامة بناء عىل أفكار شخصية.
 

الحد من عدم املساواة داخل البلدان وفيام بينها 
 هذا يعني تقليص الفجوة بني األغنياء والفقراء، وإقرار تدابري

سياسية من أجل تحقيق املزيد من اإلدماج اإلجتامعي وتكافؤ الفرص 
 وبالتايل دعم هذه املساعي، وتنظيم األسواق املالية العاملية،

 وتسهيل الهجرة املنتظمة .
إتاحة إمكانية الوصول املتكافئ إىل األسواق ملنتجات بلدان الجنوب العاملي.

 التواصل مع الثقافات األخرى والتخلص من األحكام املسبقة. 
 

جعل املدن واملجتمعات شاملة للجميع وآمنة وقادرة عىل الصمود 
ومستدامة.

 ذلك يعني ضامن اإلسكان بأسعار معقولة للجميع،
وإتاحة إمكانية التنقل الصديق للبيئة للجميع، وخفض التلوث البيئي يف 

 املدن، وإعادة تأهيل األحياء الفقرية،
وضامن توفر املساحات الخرضاء املفتوحة للجميع.

وضع املزيد من األرايض تحت يد املجتمع املحيل، للحد من املضاربة العقارية.
العيش يف سكن موفر للمساحة وتبني رعاية إحدى األشجار .

ضامن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
هذا يعني استخدام املوارد الطبيعية بشكل مستدام وفعال ، وإيقاف هدر 

الطعام ، وتقليل النفايات ، وتجنب النفايات الخطرة، وإعادة تدوير املواد ، 
والتسوق املستدام والتوريد املستدام للمنتجات والخدمات. 

 جعل استهالك املواد الخام الجديدة أكرث تكلفة من إعادة التدوير.
إعادة استخدام وإصالح املواد واآلليات

ملزيد من املعلومات:

اتخاذ إجراءات فورية ملكافحة تغري املناخ وآثاره.
 هذا يعني زيادة الوعي وتوفري املعلومات حول التغريات املناخية،

وإرساء تدابري للحد من انبعاثات الغازات الضارة باملناخ عىل 
جميع املستويات السياسية، واستخدام املوارد إلخامد آثار التغري املناخي 

عرب إتخاذ تدابري التكيف مع التغري املناخي. 
زيادة الرسوم املفروضة عىل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. تنظيم إمكانية التنقل بدون 

استخدام السيارة الخاصة.

الحفاظ عىل املحيطات والبحار واملوارد البحرية مبا يتوافق مع مفهوم 
التنمية املستدامة واستخدامها عىل نحو مستدام.

هذا يعني الحد من تلوث املحيطات بالبالستيك والنفط، وحامية النظم 
اإليكولوجية البحرية، ووضع حد لصيد السمك املفرط، وضبط أنشطة 

صيد األسامك.
 استبدال املنتجات التي تستخدم ملرة واحدة باملنتجات القابلة إلعادة االستخدام.

تجنب املنتجات التي تحتوي عىل الجزئيات البالستيكية الدقيقة.

حامية واستعادة النظم اإليكولوجية وتحفيز االستخدام املستدام لها.
تقديم الدعم الحكومي للزراعة العضوية والزراعة عىل نطاق صغري. 

التعرف عىل برامج الزراعة املدعومة من املجتمع واالشرتاك بها.

هذا يعني إدارة الغابات عىل أسس مستدامة، ومكافحة التصحر، وقف وعكس مسار 
تدمري الرتبة، ووضع حد لفقدان التنوع البيولوجي. 

دعم وتحفيز املجتمعات السلمية والشاملة للجميع من أجل التنمية 
املستدامة.

هذا يعني مكافحة جميع أشكال العنف والتعذيب والقمع، والحد من 
الوفيات ذات الصلة بالعنف، وتعزيز سيادة القانون وضامن تكافؤ الفرص 
يف الوصول إىل العدالة، والحد من تدفق األموال واألسلحة غري املرشوعة، 

ومكافحة الفساد والرشوة.
تعزيز الدميقراطية من خالل إتاحة إمكانيات املشاركة امللزمة قانونياً.

اختيار الحساب املرصيف والتأمني وفقا للمعايري البيئية واالجتامعية.

تعزيز سبل التنفيذ واعادة إحياء الرشاكة العاملية لغرض التنمية 
املستدامة.

هذا يعني تقديم املوارد املالية لتنمية البلدان الفقرية، ودعم التعاون 
الدويل وتبادل املعلومات واملعارف بشأن التكنولوجيات املحافظة عىل 

البئية، وبناء نظم تجارية عادلة وأسواق مفتوحة، وتعزيز املؤسسات التي 
تعمل عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

التعاون دولياً عىل أساس التكافؤ واملساواة. التكلم عن األهداف ال 17 ونرشها. 

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان. 
هذا يعني إنهاء الفقر املدقع، وخفض معدالت الفقر النسبي يف البلدان 
الصناعية إىل النصف؛ توسيع نطاق ضامن املعيشة األسايس وضامن حق 

الحصول عىل املوارد للجميع.
إتاحة املشاركة للجميع. دعم مشاريع دعم املهمشني

القضاء التام عىل الجوع، والوصول إىل تحقيق األمن الغذايئ وتحسني 
التغذية، ودعم الزراعة املستدامة.

هذا يعني توفري فرص الحصول عىل الغذاء عىل مدار السنة للجميع، 
والقضاء عىل سوء التغذية، وضامن الزراعة املنتجة و املحافظة عىل البيئة، 

والحفاظ عىل التنوع البيولوجي.
توسيع الزراعة العضوية.

تجنب رمي الطعام الفائض يف القاممة. 
 

ضامن حياة صحية لجميع الناس عىل اختالف الفئات العمرية ودعم تأمني 
عيشهم برفاه. 

هذا يعني الحد من وفيات األطفال واألمهات، ومكافحة األمراض املعدية، 
وخفض أعداد حوادث الطرق، وتوفري أساليب الحياة الصحية.

تحقيق ظروف أفضل للعاملني يف مجال التمريض والرعاية الطبية. 
التربع بالدم والبالزما بانتظام و التزود ببطاقة تعريفية ملتربعي األعضاء بعد الوفاة.

ضامن التعليم الشامل للجميع )مبا فيهم ذوي االحتياجات الخاصة( والذي 
يحقق املساواة والذي يتمتع بجودة عالية وتعزيز فرص التعلم مدى 

الحياة للجميع.
هذا يعني ضامن التعليم الذي يحقق املساواة بني البنني والبنات، ومحو 

األمية لدى جميع الفئات السكانية، وضامن التعليم من أجل التنمية 
املستدامة، وأساليب الحياة املستدامة.

 إتاحة التعليم من أجل التنمية املستدامة يف كل مكان.
 دعم التعلم مدى الحياة وقبول التحديات الجديدة. 

تحقيق املساواة بني الجنسني وتأهيل جميع النساء والفتيات لتقرير 
مصريهن.

هذا يعني القضاء عىل جميع أشكال التمييز بني الجنسني، والقضاء عىل 
زواج األطفال والزواج املبكر والقرسي، وتحقيق زيادة تكافؤ الفرص للمرأة 

بشكل عام، عىل سبيل املثال فيام يخص تقلد املناصب القيادية.
تحقيق املساواة يف األجر وتوفري الوقت لتأدية املهام اإلنجابية.

تقاسم املسؤولية يف الحياة األرسية بشكل عادل.
 

ضامن توفر املياه ولوازم ومنشآت النظافة الصحية للجميع وإدارتها عىل 
نحو مستدام.

 هذا يعني تأمني مياه الرشب النظيفة واملنخفضة التكلفة،
والحد من تلوث املياه، وتحسني جودة املياه يف جميع أنحاء العامل، وتوفري 

 خدمات الرصف الصحي الجيدة للجميع،
واستخدام املياه بشكل أكرث فعالية، وحامية النظم البيئية املائية.

حامية املياه الجوفية من النرتات واملبيدات.
www.html.post2015/sdgposter/de.bezevعدم التخلص من األدوية القدمية عرب مياه الرصف الصحي.

http://www.html.post2015/sdgposter/de.bezev

