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 (1/2) التنمية املستدامة .. أهداف وغايات

 5182أوتَثط  81 :فٖ خطٗسٓ أذجبض الرل٘ح تبضٗد الٌشط

 ثملن: السوتَض ظوطٗب ذٌدٖ

 

ثؼس الوإتوط السٍلٖ للتٌو٘ٔ الوستساهٔ الصٕ أل٘ن ثطػبٗٔ األهن الوتحسٓ 
زشي هَلغ ئلىتطًٍٖ ذبص لوب ٗؼطف ثبلتٌو٘ٔ  2115فٖ سجتوجط 

الوستساهٔ، ٍفٖ ّصا الوَلغ لرظت األهن الوتحسٓ الوؼٌ٘ٔ ثبلتٌو٘ٔ 
ّسف ٍغبٗٔ،  17الوستساهٔ أّساف ٍغبٗبت التٌو٘ٔ الوستساهٔ، ٍّٖ 

تؼوست أال تفظل ثٌْ٘ب ثح٘ث ال ٗجسٍ أى ّصُ األّساف ذبطٔ ٍٗجسٍ أًْب 
ثبلدَاًت االلتظبزٗٔ ٍتله ذبطٔ ثبلدَاًت االختوبػ٘ٔ ٍأذطى ث٘ئ٘ٔ، 
ٍئًوب حبٍلت أى تىَى األّساف وتلٔ ٍاحسٓ هتطاثطٔ. سٌحبٍل أى 
 ًستؼطع ّصُ األّساف ٍالغبٗبت ٍالومبطس ٍلىي هغ التظطف الوطلَة.  

 

ذُفؼت  لى الفمط ثدو٘غ أشىبلِ فٖ ول هىبى:: المؼبء ػ1الْسف 
، ٍػلى الطغن هي ػظؤ 8991هؼسالت الفمط الوسلغ ئلى الٌظف هٌص ػبم 

شله اإلًدبظ، ئال أًِ هب ٗعال ٌّبن ٍاحس هي ول ذوسٔ هي سىبى الوٌبطك 
زٍالض َٗهً٘ب، ٌٍّبن هالٗ٘ي أذطى  8252الٌبه٘ٔ ٗؼ٘ش ػلى ألل هي 

ثٌ٘وب ٌّبن الىث٘طٍى الصٗي َٗاخَْى ذطط  ٗحممَى أوثط هي شله لل٘الً،
المؼبء ػلى االًحساض ئلى َّٓ الفمط هي خسٗس. لصله فاى الْسف األٍل َّ 

 .5101الفمط الوسلغ للٌبس أخوؼ٘ي أٌٗوب وبًَا ثحلَل ػبم 
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: المؼبء ػلى الدَع ٍتَف٘ط األهي الغصائٖ ٍالتغصٗٔ الوحسٌّٔ 2الْسف 
الغبلج٘ٔ الؼظوى هي الدَػى فٖ  تؼ٘ش ٍتؼعٗع العضاػٔ الوستساهٔ:

% هي السىبى ٗؼبًَى 8022الؼبلن ثبلجلساى الٌبه٘ٔ، ح٘ث َٗخس هب ًسجتِ 
% هي حبالت 52هي ًمض التغصٗٔ، ووب ٍٗفؼٖ سَء التغصٗٔ ئلى حَالٖ 

 هلَ٘ى طفل سًٌَٗب. 028ٍف٘بت األطفبل زٍى سي الربهسٔ إٔ 

ٍالعضاػٔ الؼبلوٖ ئشا لصله ثؤ حبخٔ ئلى تغ٘٘ط ػو٘ك فٖ ًظبم األغصٗٔ 
هلَ٘ى خبئغ الَ٘م، ثبإلػبفٔ ئلى هل٘بضٕ شرض  112هب أضزًب تغصٗٔ 

 .5121آذطٗي هتَلؼ٘ي ثحلَل ػبم 
  

: ػوبى توتغ الدو٘غ ثأًوبؽ ػ٘ش طح٘ٔ ٍثبلطفبّ٘ٔ فٖ 3الْسف 
ئى ػوبى الح٘بٓ الظح٘ٔ ٍتشد٘غ الطفبُ للدو٘غ هي ول  خو٘غ األػوبض:

ٖ التٌو٘ٔ الوستساهٔ. ٍلس اترصت ذطَات األػوبض ػٌظط الثس هٌِ ف
ٍاسؼٔ الٌطبق طَة ظٗبزٓ الؼوط الوتَلغ ٍذفغ حبالت اإلطبثٔ 
ثجؼغ األهطاع الؼبهٔ المبتلٔ الوطتجطٔ ثَف٘بت األطفبل ٍاألهْبت، 
ٍتحمك تمسم خَّطٕ فٖ ظٗبزٓ ئهىبً٘ٔ الحظَل ػلى الو٘بُ الٌظ٘فٔ 

ب، ٍالسل ٍشلل ٍالظطف الظحٖ، ٍذفغ حبالت اإلطبثٔ ثبلوالضٗ
األطفبل، ٍالحس هي اًتشبض ف٘طٍس ًمض الوٌبػٔ الجشطٗٔ )اإلٗسظ(. ٍهغ 
شله فثؤ حبخٔ ئلى ثصل الوعٗس وث٘طًا هي الدَْز للمؼبء ول٘ٔ ػلى 
هدوَػٔ ٍاسؼٔ هي األهطاع ٍهؼبلدٔ الىث٘ط هي شتى الوسبئل الظح٘ٔ 

 السائجٔ ٍالٌبشئٔ.
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ٍالشبهل للدو٘غ ٍتؼعٗع فطص : ػوبى التؼل٘ن الد٘س الوٌظف 4الْسف 
فٖ السٍل الٌبه٘ٔ ثلغ ػسز الوسدل٘ي فٖ التؼلّن هسى الح٘بٓ للدو٘غ: 

هلَ٘ى طفل ذبضج الوساضس، ٍأوثط  21%، ٍلىي تجمى 91التؼل٘ن االثتسائٖ 
هي ًظف األطفبل الصٗي لن ٗلتحمَا ثبلوساضس ٗؼ٘شَى فٖ أفطٗم٘ب 

ٖ تؼبًٖ هي الٌعاػبت هب خٌَة الظحطاء الىجطى. ٍٗؼ٘ش فٖ الوٌبطك الت
% هي األطفبل الصٗي ّن فٖ سي الوطحلٔ االثتسائ٘ٔ ٍلن 21ًسجتِ 

هلًًَ٘ب هي الجبلغ٘ي  118ٗلتحمَا ثبلوساضس، ثبإلػبفٔ ئلى أى ٌّبن 
هلَ٘ى هي الشجبة غ٘ط هلو٘ي ثبلوْبضات األسبس٘ٔ فٖ المطاءٓ  851ٍ

ٗحك لْن اتبحٔ  %، ول ّإالء11ٍالىتبثٔ، ٍتعٗس ًسجٔ الٌسبء هٌْن ػلى 
 الفططٔ للتؼلن.

 

 : تحم٘ك الوسبٍآ ث٘ي الدٌس٘ي ٍتوى٘ي ول الٌسبء ٍالفت٘بت:5الْسف 
ن هي أى الؼبلن لس أحطظ تمسهًب فٖ الوسبٍآ ث٘ي الدٌس٘ي ػلى الطغ

ثوَخت األّساف اإلًوبئ٘ٔ لأللف٘ٔ )ثوب ٗشول التىبفإ فٖ الحظَل ػلى 
(، ئال أى هب تعال الٌسبء ٍالفت٘بت فٖ التؼل٘ن االثتسائٖ ث٘ي الجٌبت ٍالجٌ٘ي

الىث٘ط هي زٍل الؼبلن ٗؼبً٘ي هي التو٘٘ع ٍالؼٌف. ئى الوسبٍآ ث٘ي 
الدٌس٘ي تشىل ل٘س فحست حمًب أسبسً٘ب هي حمَق اإلًسبى، ٍلىي 
أٗؼًب أسبسًب هي األسس الؼطٍضٗٔ الالظهٔ إلحالل السالم ٍالطذبء 

 ٍاالستساهٔ فٖ الؼبلن.
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ئى تَافط  َافط الو٘بُ ٍذسهبت الظطف الظحٖ للدو٘غ:: ػوبى ت6الْسف 
ه٘بُ ًم٘ٔ ٍٗسْل الحظَل ػلْ٘ب ثبلٌسجٔ للدو٘غ َّ خعء أسبسٖ هي 

فِ٘، ٍتَخس ه٘بُ ػصثٔ وبف٘ٔ ػلى وَوت  الؼبلن الصٕ ًطٗس أى ًح٘ب 
االلتظبزٗٔ أٍ  األضع لتحم٘ك ّصا الحلن. ٍلىي ًت٘دٔ لسَء الجطاهح 

ت ول سٌٔ هالٗ٘ي هي الجشط، هؼظوْن لؼؼف الجٌ٘ٔ التحت٘ٔ ٗوَ
أهطاع هطتجطٔ ثمظَض ئهسازات الو٘بُ ٍالظطف الظحٖ  أطفبل، هي خطاء 

 ٍالٌظبفٔ الؼبهٔ.
 

: ػوبى حظَل الدو٘غ ثتىلفٔ ه٘سَضٓ ػلى ذسهبت الطبلٔ 7الْسف 
ثلَ٘ى شرض ػلى الىتلٔ  0ٗؼتوس ًحَ  الحسٗثٔ الوَثَلٔ ٍالوستساهٔ:

لج٘ل الرشت أٍ الفحن الحدطٕ أٍ الفحن الٌجبتٖ أٍ هي  الحَ٘ٗٔ التمل٘سٗٔ، 
ًفبٗبت الحَ٘اًبت، ألغطاع الطْٖ ٍالتسفئٔ، ٍّصُ تسبّن فٖ هب ال 

% هي هدوَع اًجؼبثبت غبظات التغ٘ط الوٌبخ، لصله 11ٗمل ػي هب ًسجتِ 
فاى الؼبلن ٗحتبج ئلى تَس٘غ ًطبق الجٌُى التحت٘ٔ ٍتحس٘ي هستَى 

ذسهبت الطبلٔ الحسٗثٔ ٍالوستساهٔ  التىٌَلَخ٘ب هي أخل تمسٗن
 للدو٘غ.

 

: تؼعٗع الٌوَ االلتظبزٕ الوططز ٍالشبهل للدو٘غ ٍالوستسام، 8الْسف 
ئى استوطاض  ٍالؼوبلٔ الىبهلٔ ٍالوٌتدٔ، ٍتَف٘ط الؼول الالئك للدو٘غ:

اًؼسام فطص الؼول الالئك، ٍػسم وفبٗٔ االستثوبضات، ٍللٔ االستْالن 
االختوبػٖ األسبسٖ الصٕ تطتىع ػلِ٘  ٗفؼٖ ئلى تؼبؤل الؼمس
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الودتوؼبت السٗومطاط٘ٔ، ٍَّ؛ التؼبء هشبضؤ الدو٘غ فٖ التمسم. 
ٍستظل تْ٘ئٔ فطص الؼول الد٘س تحسًٗب هي التحسٗبت الطئ٘س٘ٔ التٖ 

 .5182ستَاخْْب االلتظبزات خو٘ؼْب تمطٗجًب ف٘وب ثؼس ػبم 
 

حف٘ع التظٌ٘غ الشبهل : ئلبهٔ ثٌى تحت٘ٔ لبزضٓ ػلى الظوَز، ٍت9الْسف 
ئى االستثوبض فٖ الجٌ٘ٔ األسبس٘ٔ  للدو٘غ ٍالوستسام، ٍتشد٘غ االثتىبض:

 ػٌظط – ٍاالتظبالت الوؼلَهبت ٍتىٌَلَخ٘ب ٍالطبلٔ، ٍالطٕ، الٌمل، –
 فٖ للودتوؼبت ٍالتوى٘ي الوستساهٔ التٌو٘ٔ تحم٘ك ػٌبطط هي حَٕ٘

الٌوَ فٖ اإلًتبخ٘ٔ  ثأى ثؼ٘س ظهي هٌص ئلطاض ٌٍّبن الجلساى، هي وث٘ط
ٍالسذل ٍتحس٘ي الٌتبئح الظح٘ٔ ٍالتؼل٘و٘ٔ ٗمتؼ٘بى االستثوبض فٖ 

 الجٌ٘ٔ األسبس٘ٔ.
 

ذطى  : الحس هي اًؼسام الوسبٍآ زاذل الجلساى ٍف٘وب ثٌْ٘ب:11الْسف 
الودتوغ السٍلٖ ذطَات ٍاسؼٔ طَة ضفغ الٌبس هي َّٓ الفمط، ٍلىي هب 

الجلساى ًوًَا، ٍالجلساى الٌبه٘ٔ غ٘ط السبحل٘ٔ،  ألل –تعال أشس السٍل ػؼفًب 
 الفمط، حسٓ ذفغ طَة ططٗمْب تشك –ٍالسٍل الدعضٗٔ الظغ٘طٓ الٌبه٘ٔ 

 ئهىبً٘ٔ فٖ ٍاسؼٔ تجبٌٗبت ٌّبن ح٘ث هتَاطالً ٗعال هب التجبٗي أى ث٘س
 األطَل هي شله ٍغ٘ط ٍالتؼل٘و٘ٔ الظح٘ٔ الرسهبت ػلى الحظَل

 .اإلًتبخ٘ٔ
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ض ثٌب التَلف ٌّب لٌَاطل ططح ثم٘ٔ األّساف ٍالغبٗبت فٖ ًؼتمس أًِ ٗدس
األسجَع المبزم، ٍشله ثْسف أى ًؼطف التٌو٘ٔ الوستساهٔ ٍو٘ف هي 

 الوفطٍع أى ًؼ٘شْب ًٍتؼبٗش هؼْب. 

 

 

 


