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المقدمة

بوصفها رئيسا للشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة أنا ليند األورمتوسطية للحوار بين

الثقافات تنفذ شركاء من أجل الشفافية مشروع للدعم الفني للشبكة المصرية بتمويل

من مؤسسة آنا ليند وبموجب العقد الموقع مع المؤسسة في سبتمبر 2019 والذي

دخل حيز النفاذ في مايو 2020 ، ويسعي المشروع لتعزيز دور الشبكة الوطنية المصرية

المشاركة الشبكة من  آناليند وتميكن أعضاء  الحوار وااللتزام بقيم   في نشر ثقافة 

اإليجابية في أنشطة المؤسسة. 
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 المكون األول
 التنمية المجتمعية  ودور المجتمع المدني

1- االحسان

التنمية  المجتمعية
 
للنهوض مخطط  ارتقائي  تغيير   عملية 
الحياة نواحي  بمختلف  الشامل 

واالجتماعية  االقتصادية 
والثقافية  والسياسية 
بنهج تتم  المجتمع  في 

مبادرات على  اعتمادا   تشاركي 
المختلفة وإسهاماتهـم  المواطنين 
الجهود لتلك  الحكومية  المساندة  مع 

نجاحها يتوقف  متكاملة  شاملة  عملية   التنمية 
الجوانب متعدد  جهد  من  البشر  به  يقوم  ما   على 
 واألشكال. والتنمية، كمفهوم، شاع الحديث عنها عقب
مشكالت من  عنها  نجم  لما   ، الثانية  العالمية   الحرب 
جهود بذل  إلى  العالم  دول  دفعت  بارزة   اجتماعية 
المادية أحوالها  وتحسين  أوضاعها  لتغيير   .مضاعفة 
من نوع  إحداث  على  صورها  أبلغ  في  التنمية   تنطوي 
فهذا وبالطبع   ، إليه  تتوجه  الذي  المجتمع  في   التغيير 
رفع إلى  يسعى  ماديا  يكون  أن  الممكن  من  التغيير 

قد و   ، المجتمع  لذات  والتكنولوجي  االقتصادي   المستوى 
تقاليدهـم و  الناس  اتجاهات  تغيير  يستهدف  معنويا   يكون 
محدودة هادفة  بعمليات  إذن  يتعلق  فاألمر  ميولهـم   و 
طبعا اإليجابي  التغيير  على  تراهن  المكان  و  الزمان  في 

 وهى المرحلة التى كانت تعتمد وبشكل كبير على العطاء من طرف واحد دون اى مشاركة من
 المستفيدين فهو طرف سلبى فى هذه المرحلة من مراحل التنمية وكانت تعرف هذه المرحلة

 ايضا بمرحلة فقر الدخل حيث كان يتم تحديد احتياجات الفئات المستهدفة بناء على الدخل وكان
العاملين فى مجال التنمية ال يرون ان هناك احتياج اكثر من الدخل

 سماتها وابعادها
  تقوم على وازع دينى   
 نشأت من المؤسسات الدينية 
 مؤسسات تقدم خدمات إغاثية 
  خدماتها تقدم للفقراء والمعدومين 
  خدمات من االغنياء للفقراء 

المراحل التي مر بها مفهوم التنمية المجتمعية
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مرحلة تقديم الخدمات -2
 هى مرحلة متطورة نوعا ما عن المرحلة السابقة فقد كان يتم تحديد احتياجات المجتمع بناء على

 الخدمات التى يستطيعون الحصول عليها وقد سميت هذه المرحلة بمرحلة فقر القدرة اى فقر
 القدرة للوصول الى الخدمات او فقر القدرة والمعرفة بوجود خدمات من عدمه فسعى المانحين

فهذه المرحلة الى توفير الخدمات االساسية للمستفيدين

 سماتها وابعادها
 يصمم فيها برامج محددة لخدمة الفئات المهمشة 
ال يشترك المستهدفين فى تصميم وتحديد االفكار وتنفيزها 
 تعتمد على تحسين احوال المعيشة ورفع المستوى فى مجاالت ) الصحة – التعليم – البيئة 

– الزراعة – التنمية االقتصادية ( 
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مرحلة المشاركة المجتمعية فى حل مشكالت المجتمع  -3
 هى المرحلة التى بدات بوضع دور للمجتمع والمستفيدين فى عمليات التنمية بغرض تمكين

 الفئات المهمشة من الحصول على احتياجاتهم االساسية دون االعتماد الكلى على اطراف خارجية
 تساعدهم للوصول لهذا الغرض وفى هذه المرحلة كان السعى دائما وراء ربط المستفيدين

 بالخدمات الموجودة بالفعل فى المجتمع والمشاركة بجهد التواصل مع هذه الخدمات واجهزتها
 والمشاركة فى تنفيذ بعض المشروعات بدءا من عمليات دراسة االحتياجات مرورا بالتخطيط

 والتنفيذ وانتهاءا بالتقييم النهائى لتلك المشروعات واستخدمت فى هذه المرحلة استراتيجيات
الدعوة وكسب التأييد لتبنى القضايا المجتمعية

 سماتها وابعادها
 تعتمد على تمكين الناس 
 تعتمد على تحسين القدرات الخاصة باالفراد 
تعتمد على تحسين القدرات الخاصة بالمؤسسات 
اشتراك المستهدفين فى تحديد ) المشكلة – التخطيط – التنفيذ  – المتابعة ( 

النهج الحقوقى فى التنمية -4
 هى المرحلة االخيرة والتى نعمل بها حاليا والتى تعتمد على وعى الستفيدين والمجتمعات

 المستهدفة بحقوقهم االنسانية والتى كفلتها لهم المعاهدات االتفاقيات الدولية واالعالن
 العالمى لحقوق االنسان وتدعمها القوانين المحلية للحصول على حياة كريمة متساوية الحقوق

 والواجبات وفى هذه المرحلة تعتمد عمليات التنمية على المشاركة المجتمعية الفعالة
المتكاملة الواعية بحقوقها

نتضامن مع الفقراء والمهمشين المحرومين من حقوقهم 
 ندعم الجهود التي يبذلها الفقراء والمهمشون للتحكم في زمام أمور حياتهم . وكفالة 

 حقوقهم ومسؤولياتهم وتطلعاتهم
 نسائل اآلخرين عن عدم االضطالع بمسؤولياتهم إزاء الفقراء والمهمشين   
 نعارض أي تمييز قائم على أساس الجنس أو النوع االجتماعي والعرق والجنسية والطبقة 

 والدين والعمر والقدرة البدنية أو التوجه الجنسي
ننظر في جذور الفقر والحرمان من الحقوق ونعالجها 
  تعمل بالتعاون مع آخرين لتعزيز الحقوق اإلنسانية للفقراء والمهمشين 
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النهج التشاركي في عملية التنمية

 تعتبر التنمية عملية واعية وموجهة، تقوم بها قطاعات شعبية واعية، خاصة وعامة، بهدف إيجاد
 تغيير شامل يسمو بالمجتمع إلى مصاف األمم الراقية المتحضرة. لذا فهي أكثر من عملية نمو
 اقتصادي يعبر فحسب، عن وجود “ عملية تحوالت في البناء االقتصادي ـ االجتماعي، قادرة على

 تنمية طاقة إنتاجية مدعمة ذاتيا، تؤدي إلى تحقيق زيادة منتظمة في متوسط الدخل الحقيقي
للفرد على المدى المنظور

 والتنمية المحلية هي تنمية متكاملة، على المستوى المحلى. وهى بذلك تختلف عن النمو، حيث
  يعرف النمو االقتصادي بأنة تحقيق الزيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن. ، بينما

 التنمية أعمق وأرحب وأوسع وأشمل من النمو االقتصادي، حيث تعنى إحداث تغيير فى البنية
المجتمعية، ومنظومة القيم، والمؤسسات والسياسات القائمة

 ويشار إلى التنمية بهذا المعنى من خالل عدة مرادفات، تستهدف فى مجموعها إبراز الطابع
 التكاملي، والشمولي لعملية التنمية. فهي أوال يجب أن تكون متكاملة وال تنحصر فى قطاع

 أو قطاعات معينة )زراعي، صناعي..(. كما يجب أن تكون التنمية مستدامة، أى نجحت فى ترسيخ
 أدوات استمرارها ذاتيا والسيما بعد غياب القوى الخارجية التي قد تكون هي التي بادرت أو دفعت

عملية التنمية، مثل المانحين الدوليين والشركاء المحليين
 أما من الناحية النوعية، فالتنمية يجب أن تكون بالمشاركة ومن خالل المواطنين، وبهـم، ومن
 أجلهـم، أى يتم تصميم أهدافها وتوزيع عوائدها وتحديد أعبائها من خالل النقاش المجتمعي

.واعتمادا على المواطنين كفاعلين للتنمية وكمستفيدين منها أيضا
 أما من حيث النطاق الجغرافي، فالتنمية المحلية تكتسب خصوصية بالنسبة للمجتمعات المحلية

 األكثر حرمانا من موارد النمو أو تلك التى تشهد أوضاعا مجتمعية خاصة )ثقافيا، اقتصاديا،
جغرافيا، اجتماعيا..(

 والتنمية المحلية عملية يمكن بواسطتها تحقيق التعاون الفعال بين المجهود الشعبي
 والحكومي لالرتقاء بمستوى التجمعات والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور
 تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات اإلدارة المحلية

في منظومة شاملة ومتكاملة
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األبعاد المتضمنة في التنمية بالمشاركة
بعد  “ العملية “  -1

 العملية هي سلسلة من الخطوات واإلجراءات المستمرة
 والمتعاقبة ، والتنمية المحلية تعد عملية ديناميكية
وليست مجرد حركة أو نشاط  عابر مرتبط بظروف معينة

بعد  “ التغيير االرتقائي “  -2
 تتضمن عملية التنمية المحلية تغييرا لألوضاع القائمة
 في المجتمع المحلي وهذا التغيير يتخذ اتجاها ارتقائيا أي
 من حال سيء نسبيا إلى حال أفضل بمعايير المثل العليا

بعد  “ التخطيط “  -3
 هو ذلك التصور الذي ُيوضع في اللحظة الحالية ُمحماًل بتصور تفصيلي لما سيكون عليه الغد؛ وكأنه
 محاولة الستحضار المستقبل على الورق : بمعنى أنه مرحلة التفكير التي تسبق أي عمل متضمنًا
 تحديد األهداف، تحديد المتطلبات لتنفيذها من : أموال – أفراد – آالت – خامات – أساليب وكذلك
 طرق تنفيذ هذه األهداف مواعيدها- تكامل السياسات والحزم التنموية ،  فيجب مراعاة أن تصمم
 تلك السياسات بحيث توافق مختلف االهتمامات وتحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية

بعد  “ الشمول “  -4
منها المادي  المحلي  المجتمع  قطاعات  لكافة  شاملة  عملية  المحلية   التنمية   عملية 
القطاعات هذه  كافة  اعتبارها  في  المحلية  التنمية  عملية  تأخذ  أن  والبد   ، والمعنوي 

بعد  “ المشاركة الشعبية  “  -5
 يتضمن هذا البعد ضرورة مشاركة الناس اإليجابية والفعالة في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ
 والتقويم للتنمية المحلية  ، كما ينص على عدالة هذه المشاركة وضرورة فتح أبوابها أمام كل الناس
 دون تميز على أي أساس ، والمشاركة الشعبية  في برامج التنمية المحلية  يجب أن ترتبط بخطة التنمية
 في جميع مراحلها ، كما يجب أن تعتمد على فهـم حاجات الواقع وما يحيط به من أنظمة اجتماعية
واقتصادية وسياسية ، و أخيرا يجب أن تعتمد على القيادة المحلية النشطة المتفهـمة للواقع وإمكانياته
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 منظمات المجتمع المدني ) المفهوم العالمي( 
 حظيت منظمات المجتمع المدني خالل العقدين األخيرين باهتمام متنامي من الباحثين وصناع

 السياسات والحكومات والوكاالت الدولية ، وقد تزامن هذا االهتمام  بتزايد الدور الذي تلعبه هذه
 المنظمات في عمليات التنمية بمفهومها الشامل ) اقتصادي ،سياسي  ، و اجتماعي( ، خاصة
 في ظل االتفاق على أهمية المشاركة الشعبية بوصفها  وسيلة للتنمية وواحد من أهدافها

الرئيسية في نفس الوقت . 
 فالتنمية بوصفها عملية تغيير ارتقائي مخطط للنهوض الشامل بجودة حياة المواطنين ،

 يتشاركون فيه  بعدالة لتحمل أعبائها وتقاسم عوائدها ، تتطلب أن ينظم  المواطنون أنفسهم
 في تنظيمات أهلية تعبر عن مصالحهم وتستوعب أيديولوجيتهم التي يتبنونها وينفذون من

خاللها رؤيتهم للتنمية واإلصالح . 
 فمنظمات المجتمع المدني من هذا المنطلق تعد بمثابة “ اإلطار المؤسسي “ الذي يستوعب

وينظم مشاركة المواطنين في الشأن العام . 
 على الرغم من هذا االهتمام المتصاعد بمنظمات المجتمع المدني ، إال أنه ال يوجد اتفاق عام

 على مفهوم محدد وقاطع لهذه المنظمات ، إذ يختلف المفهوم – وبالتالي نطاق المنظمات
 التي ينطبق عليها المفهوم – تبعا الختالف اإلطار األيديولوجي  الذي ينطلق منه المفهوم ،

وكذلك تبعا لطبيعة النظام السياسي واألطر التشريعية الحاكمة من بلد آلخر .
 وقد كان للباحثين في العلوم االجتماعية عموما وعلم السياسة على وجه الخصوص إسهامات

 عديدة في سرد وتصنيف هذه المفاهيم والمقارنة بينها على مدار السنوات الماضية  بشكل ال
 يتسع المقام لتكراره ، لكن بشكل عام أصبح هناك اتفاق نسبي ملحوظ على “محكات”  أساسية

 تستخدم في تعريف منظمات المجتمع المدني  وتحديد المنظمات التي ينطبق عليها هذا
الوصف . 

 من أبرز هذه المحكات “ الحكومية وعدم الحكومية “ ، فالبد أن تكون هذه المنظمات ليست 
 جزءا من الحكومة حتى وإن كانت خاضعة لرقابتها ، لكنها ليست جهازا من أجهزتها ، كما أنه

 من بين هذه المحكات  “ الربحية وعدم الربحية”   فهناك اتفاق واسع على أن منظمات المجتمع
 المدني ال تهدف للحصول على الربح حتى وإن كان ألنشطتها عائد مادي  يعاد ضخه في تنفيذ

أنشطة المنظمة وال يتم توزيعه كأرباح على  مؤسسي المنظمة.
 في نفس الوقت هناك  محكات ال تحظي بدرجة عالية من التوافق بشأنها  على رأسها المحك

 “ السياسي” ، إذ أنه في عدد كبير من البلدان ينظر لألحزاب السياسية بوصفها احد مكونات
 المجتمع المدني ، وفي بلدان أخرى ال تعد األحزاب من كيانات المجتمع المدني نظرا ألنها تسعى

للوصول للسلطة . 
 وألغراض هذه الورقة فإننا سنتعرض لمفاهيم المجتمع المدني كما تراها الوكاالت الدولية

 ، فالبنك الدولي على سبيل المثال يتبني مفهوما لمنظمات المجتمع المدني بوصفها “
 مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجوٌد

 في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين، استنادًا إلى
اعتبارات أخالقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية . 
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 ومن ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى مجموعة عريضة من المنظمات، تضم:
 الجماعات المجتمعية المحلية، والمنظمات غير الحكومية ، والنقابات العمالية، وجماعات السكان

 األصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل
الخيري”  ) 1 ( 

 بينما تتبني المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تعريفا أكثر تحديدا لعناصر المجتمع المدني
المؤهلة للتعاون مع آليات حماية حقوق اإلنسان  وحددت هذه العناصر فيما يلي   ) 2 ( :- 

 وتسمح منظومة األمم المتحدة لكل هذا الفصيل الواسع من المنظمات بالمشاركة في آلياتها
 وهيئاتها بالشكل الذي ستتعرض له هذه الورقة بشيء من التفصيل فيما بعد : 

بصفة المستدامة  التنمية  و  عامة  بصفة  التنمية  تحقيق  في  المدني  للمجتمع  كبير  دور   هناك 
تطور العالمية،ومع  االقتصاديات  شهدتها  التي  العالمية  التطورات  و  للتحوالت  نتيجة   خاصة، 
بين التوازن  تحقيق  على  تعمل  التي  المستدامة  التنمية  لى  اإ االقتصادية  التنمية  من  التنمية   مفهوم 
لى اإ الحاجة  صبحت 

أ
ا خرى 

أ
ا جهة  من  االجتماعي  و  االقتصادي  الجانب  و  جهة  من  البيئي   الجانب 

المجتمع فراد 
أ
ا بين  الوعي  لنشر  كذا  و  زمات 

أ
اال و  المشكالت  لحل  منظماته  لى  اإ كذا  و  المدني  المجتمع 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان
 منظمات حقوق اإلنسان ) المنظمات غير الحكومية – الروابط ومجموعات ضحايا انتهاكات

  حقوق اإلنسان وأقارب الضحايا  (
 المنظمات العاملة في قضايا متصلة

 التحالفات والشبكات المعنية بحقوق المرأة والطفل والحقوق البيئية
 األشخاص ذوى اإلعاقة والمنظمات التي تمثلهم

 الشعوب األصلية واألقليات 
المجموعات القائمة على أساس ديني ) المجموعات الدينية والكنائس(

 االتحادات والروابط والنقابات
 الحركات االجتماعية

المهنيون الذي يساهمون مباشرة في التمتع بحقوق اإلنسان ) كالمحامين واألطباء (
المؤسسات البحثية واألكاديمية التي تبذل جهدا في سبيل التمتع بحقوق اإلنسان

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-8
-10
-11



10

 تنص المادة 75 “    من الدستور على انه “ للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية
 على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية االعتبارية بمجرد اإلخطار. وتمارس نشاطها بحرية،
 وال يجوز للجهات اإلدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها

 إال بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها
 .سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون

 وتنص الفقرة الثانية من المادة االولي   للقانون 149 لسنة 2019 على ان الجمعية
 هي  كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق

 متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن
 تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفًقا ألحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنــى من عشرة

أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما مًعا. 

 وقد أوضحت المادة )48 ( من الالئحة التنفيذية للقانون )84 ( لسنة 2002  التي ال تزال سارية
 حتى االن  إنه يعد من ميادين تنمية المجتمع أية أنشطة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية

 المتواصلة سواء في ذلك األنشطة التعليمية أو الصحية أو الثقافية أو الخدمات االجتماعية أو
 االقتصادية أو البيئية أو حماية المستهلك أو التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية أو الدفاع

 االجتماعي أو حقوق اإلنسان ، وغير ذلك من األنشطة. 
 

 يلزم  القانون المنظمات األهلية هذه المنظمات بتحديد ميادين محددة للعمل التنموي  قبل
 حصولها على اإلشهار القانوني ، ووفقا لميادين العمل الرئيسية  والنشاط الفعلي الشائع

لمنظمات المجتمع المدني يمكن تصنيف هذه المنظمات إلى  :- 

 المنظمات  الخيرية:  وتضم مجمل المنظمات األهلية التي تعمل في مجال العمل الخيري بشكله
 التقليدي الذي يعتمد صيغة مانح وممنوح ) مساعدات اجتماعية وإعانات مباشرة( ، وتعد هذه

الجمعيات  الشكل األساسي لعمل المنظمات األهلية المصرية. 
 منظمات الخدمة والرعاية االجتماعية:  وهي منظمات أهلية تنشط في مجاالت اجتماعية عديدة

 وتقدم خدمات صحية وخدمات اقتصادية واجتماعية متنوعة كاألطفال والمرأة والمسنين واألسرة
 وغيرها. 

  منظمات التنمية :  وهو نوع جديد نسبيا  من منظمات العمل األهلي بدأ يتامى تدريجيًا في المجتمع 
 المصري ، يهدف هذا النمط من الجمعيات األهلية إلى تحقيق التنمية في إطار مجتمع محلي محدد)
 كجمعيات تنمية المجتمع المحلي المنتشرة في معظم القرى( يعتمد على استنفار طاقات المجتمع

بهدف إنشاء المرافق ، كما يعتمد على بناء قدرات األفراد لالستفادة من الفرص التنموية. 
 منظمات ثقافية متنوعة:  كالجمعيات األدبية واتحادات الكتاب والفنانين وجمعيات الشعر والقصة 

والرواية... الخ، إضافة إلى منظمات تأهيل وتدريب ومحو األمية للكبار وغيرها. 
 منظمات دفاعية: أي منظمات التأثير والرأي )  ( ومن أمثلتها منظمات حقوق اإلنسان،

 والدفاع عن المرأة وحقوقها، ومنظمات حقوق المعاقين، ومنظمات ظهرت مؤخرًا تعنى بالدفاع
 عن حقوق األطفال الذين ليس لهم مأوى، إضافة إلى منظمات الدفاع عن البيئة   ومنظمات حماية

 يتضمن الدستور المصري  وقانون العمل االهلي نصوصا مشجعة متعلقة بدور منظمات
 المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة ، ويوفران إطارا مالئما ومناسبا لتنظيم وتنفيذ

 المبادرات  والمشروعات ذات الصلة.  

 المفهوم اإلجرائي والواقع القانوني لمنظمات المجتمع المدني في مصر

Advocacy
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 المكون الثاني
التنمية المستدامة

 طبيعة التنمية المستدامة
التنمية بفكرة  يهتم  العالم  بدأ  االخيرة   السنوات   في 
 المستدامة  التي تأخذ في اعتبارها  االبعاد االجتماعية
التنمية في   التفكير  من  بدال   ، والبيئية   واالقتصادية 
االقتصادي الجانب  على  فقط  تركز  التي    التقليدية  
اصبح   2016 عام  بداية  ومنذ   ، األخري  االبعاد   وتهمل 

 خصائص التنمية المستدامة
 التنمية المستدامة تنمية طويلة األمد، حيث تأخذ بعين االعتبار حقوق األجيال القادمة في

موارد األرض وتسعى إلى حمايتها. 
 تلّبي احتياجات الفرد األساسّية والضرورّية من الغذاء، والكساء، والحاجات الصحّية والتعليمية 
 التي تؤّدي إلى تحسين األوضاع المادّية واالجتماعّية للبشر دون اإلضرار بالتنّوع الحيوّي، وهذا

 من أولوّياتها فعناصر البيئة منظومٌة متكاملٌة والحفاظ على التوازن ما بين هذه العناصر يّوفر
بيئًة صحيًة لإلنسان. 

 حافظ على عناصر المحيط الحيوي ومركباته األساسّية، مثل: الهواء والماء؛ حيث تشترط الخطط
 عدم استنزاف الموارد الطبيعّية في المحيط الحيوّي، وذلك برسم الخطط واالستراتيجيات التي

تحّدد طرق استخدام هذه الموارد مع المحافظة على قدرتها على العطاء. 

 اهداف االمم المتحدة للتنمية المستدامة
 اعتمد المجتمع الدولي  في عام 2015، مجموعة أهداف مكونة من 17 هدفا كجزء من
 جدول أعمال عالمي جديد بشأن التنمية المستدامة، وفيما يلي عرض لهذه االهداف :

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار
ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات
ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

2030 المستدامة  للتنمية  المتحدة  االمم  أهداف  في  يتمثل  واضح   إطار  المستدامة    للتنمية 
 التي تبنتها االمم المتحدة ، وبدأت  الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص  في
المتحدة االمم  اهداف  مع   بالتوافق  المستدامة  التنمية   لتحقيق   وطنية   استراتيجيات  تطوير 
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ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة
 تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، 

 وتوفير العمل الالئق للجميع
إقامة ُبنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
جْعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغّير المناخ وآثاره

 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية
 المستدامة

 حماية النظم اإليكولوجية األرضية والترويج الستدامة استخدامها، واستدامة التعامل مع
 الغابات وُمكافحة التصحر، والتصدي لتدهور األراضي وخسارة التنوع البيولوجي

 التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة
  وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة

 وشاملة للجميع على جميع المستويات
تقوية سبل تأسيس وتفعيل شراكة عالمية من أجل التنمية الُمستدامة
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رؤيتها مصر  طورت  فقد   ،  2030 المستدامة  للتنمية  المتحدة  االمم  استراتيجية  مع   اتساقا 
المتغيرات مع  لتتناسب  الرؤية  هذه  تحديث  حاليا  ويجري   ،  2016 عام  منذ  المستدامة   للتنمية 
أساسية أهداف   8 من  المصرية  الرؤية  وتتكون   ، األخيرة  السنوات  في  مصر  شهدتها   التي 

ينبثق من كل منها عدد من األهداف الفرعية ، وفيما يلي شرح لألهداف االساسية للرؤية  : 

رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

الهدف األول : االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته

 تضع االجندة الوطنية للتنمية المستدامة االرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى
 معيشته كهدف تسعى إلى تحقيقه، وذلك من خالل منظومة تنموية متكاملة واحتوائية تعمل
خصائصه تحسين  يضمن  بما  والصحة  التعليم  مجاالت  في  البشري  المال  رأس  في  االستثمار  على 

 وزيادة قدرته على المشاركة في العملية التنموية.  
 وتعمل الدولة علي تحسين البنية التحتية وإتاحة الخدمات األساسية بجودة عالية على أسس من العدالة
 واإلنصاف، باإلضافة الي تبنى منظومة متكاملة من الحماية االجتماعية تتسم بالكفاءة والفاعلية،
 وتقوم على الشمول المجتمعي. وتتعامل األجندة مع جودة حياة المواطن بنظرة أكثر شمولية من

الحضاري.  المحيطة والمظهر  بالبيئة  الثقافية واالرتقاء  الحياة  بإثراء  يتعلق  خالل تضمينها ما 
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الهدف الثاني : العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة

الهدف الثالث : اقتصاد تنافسي ومتنوع

الهدف الرابع : المعرفة واالبتكار والبحث العلمي

المواطنة وتعزيز  االجتماعي  واالندماج  االجتماعية  العدالة  تحقيق  إلى  الوطنية  االجندة   تسعى 
التمكين والمساواة والعدالة المجتمع. حيث تعد قضايا  اإليجابية لكافة فئات   الفعالة والمشاركة 
عن فضاًل   ،2030 المستدامة  التنمية  أهداف  عليها  تركز  التي  الجوهرية  القضايا  من   االجتماعية 
على والمهمشة  الضعيفة  للفئات  بالنسبة  التمييز  على  التغلب  إلى  والحاجة  الدمج  قضايا   تناول 
المواطنة، مبدأ  الى  استنادًا  االفراد  لجميع  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  المستويات   كافة 

بغض النظر عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو اإلثنية أو الدين أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.

 يتسم االقتصاد المصري بالعديد من المقّومات التي ُتمّكنه من الوصول إلى مستهدفاته، فمصر
االستفادة من المستدامة من خالل تعظيم  التنمية  نوعية في مجاالت  تحقيق قفزة   قادرة على 
الشرق منطقة  في  سوق  أكبر  وكونها  الهائلة،  البشرية  وطاقاتها  المتمّيز،  الجغرافي  موقعها 

 األوسط، وهو ما يمثل فرص تنموية واعدة.  
والبحث االبتكار  وتشجيع  المعرفة،  على  القائم  الرقمي  االقتصاد  نحو  التحول  عملية   وتعتبر 
 والتطوير، وتعزيز دور القطاعات االقتصادية الواعدة، باإلضافة إلى تشجيع المشروعات المتوسطة
االقتصادية، المرونة  درجة  رفع  إلى  تؤدي  التي  العوامل  أهم  من  الصغر،  ومتناهية   والصغيرة 
وزيادة فرص التشغيل، وتحقيق الشمول المالي، ودمج القطاع االقتصادي غير الرسمي، مما يؤدي

إلي تحقيق النمو االحتوائي المستدام.  

والمحركات الركائز  أحد  العلمي  والبحث  واالبتكار  المعرفة  تكون  أن  على  الوطنية  األجندة   حرصت 
 الداعمة لها. وذلك من خالل التأسيس للعالقة الوطيدة بين توطين وتوظيف التكنولوجيا واالستفادة
 بها من أجل نمو احتوائي مستدام وربطها بالجوانب االجتماعية من خالل االستثمار في رأس المال
والتدريب التقني  والتأهيل  التعليمية  النظم  أحدث  العلمية والعملية وفق  القدرات   البشرى وبناء 
 المهني، بما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، واعتبار التدريب
 التحويلي أحد المحركات االساسية لتأهيل وتوظيف الموارد البشرية غير المستغلة وتشجيع االبتكار
 واإلبداع بما يؤدي إلى تحسين اإلنتاجية والتأثير ايجاًبا على سوق العمل، باإلضافة إلى ربط نتاج البحث
تخفيض على  ايجاًبا  ينعكس  بما  اإلنتاجية  األساليب  تطوير  يتم  حتي  التنموية  باألنشطة   العلمي 
 النفقات وبالتالي أسعار السلع، ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية بما يؤدي إلى

رفع درجة تنافسيتها في األسواق العالمية، ومن ثم رفع معدالت النمو االحتوائي والمستدام. 
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الهدف الخامس : نظام بيئي متكامل ومستدام

الهدف السادس : حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع

 يعكس إفراد هدًفا بيئًيا على مستوى األهداف الوطنية إرادة سياسية لتحقيق التكامل بين األبعاد
للنظام االعتبار  إلعادة  وموارد  وإجراءات  نظم  إلى  ذلك  ويترجم  المستدامة،  للتنمية   المختلفة 
وذلك قرارات  من  يتخذ  فيما  واالجتماعي  البيئي  البعدين  وإدماج  عليه  مصر  تعتمد  الذي  البيئي 

 لضمان تنمية متكاملة ومتوازنة ومستدامة.  
 لذا ال تتعامل األجندة الوطنية في هذه القضية من منظور ما إذا كان من الممكن استمرار نمط
مستدام، نمط  الى  وقت  أسرع  في  اآلمن  التحول  كيفية  بل  عليه،  هو  ما  على  مصر  في   التنمية 
 فمصلحة مصر القومية تحتم ما يجب أن تكون عليه سياساتها البيئية في المرحلة القادمة وهو
بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب الحق في  “لكل شخص   46 المادة  الدستور في   ما نص عليه 
الرشيد واالستخدام  بها،  اإلضرار  عليها، وعدم  للحفاظ  الالزمة  التدابير  باتخاذ  الدولة  وتلتزم   وطني. 

للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق األجيال القادمة فيها”.

الدولة والمجتمع هو أساس  حوكمة مؤسسات 
أجندة وغايات  أهداف  كافة  لتحقيق   ضروري 
أجهزة وفاعلية  فكفاءة  المستدامة.   التنمية 
الخاص القطاع  ومؤسسات  الرسمية   الدولة 
 والمجتمع المدني هو عامل حاسم في تحسين
السياسات وتنفيذ  القرار،  صنع  عملية   ودعم 
في واإلجراءات،  والقواعد  بالقوانين   وااللتزام 
ومؤسسي قانوني  وإطار  القانون  سيادة   ظل 

والمساءلة.  الشفافية  ُيعضد 
 حددت األجندة الوطنية للتنمية المستدامة ستة
في وتتمثل  للحوكمة،  العام  اإلطار  تمثل  غايات 

ومكافحة الشفافية  وترسيخ  الحكومية،  األجهزة  وفعالية  كفاءة  وتحسين  اإلداري   اإلصالح 
كافة بين  الشراكات  وتعزيز  البيانات،  وإتاحة  والتقييم  والمتابعة  الرصد  نظم  ودعم   الفساد، 

المحلية.    اإلدارة  وتمكين  القانون،  وسيادة  المساءلة  وتعزيز  التنمية،  شركاء 
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الهدف السابع : السالم واألمن المصري

الهدف الثامن : تعزيز الريادة المصرية

 تحقيق التنمية بمفهومها الشامل يتطلب توافر عوامل األمن والسالم بمفهومهما المتكامل،
 فقدرة الدولة على التنمية في المجاالت المختلفة يتطلب توافر إطار من االستقرار الداخلي لحماية
 كيانها الذاتي ومنجزاتها. فالتحديات التي واجهت الدولة من التيارات المناهضة للتنمية من جهة،
 ومحاوالت التأثير على التوازن اإلقليمي من جهة أخرى، باتت تفرض على الدولة نهجا يتطلب توجيه
يجب والتي  اإلقليمي،  أو  الوطني  المستوى  الشامل سواء على  بمفهومه  لألمن   أولوية قصوى 

 مواجهتها من خالل تضافر كافة الجهود وتكامل التخطيط بمشاركة كافة عناصر الدولة. 
والمتكامل، الشامل  بمفهومهما  والسالم  األمن  المستدامة  للتنمية  الوطنية  األجندة   وتتناول 
 القائم على ركائز االستقرار االقتصادي والسياسي من جهة، وضمان االجتياحات األساسية من جهة

أخرى، من أجل ترسيخ األمن االجتماعي، باإلضافة إلى تأمين حدود الدولة وحماية المواطنين.

 تستمد الدولة مكانتها الدولية من مجموعة من العوامل التي تشكل دورها في المجتمع الدولي،
 منها الموقع الجغرافي والحضارة التاريخية وتأثيرها في محيطها الحيوي، باإلضافة الى العوامل
القاّرات التقاء  نقطة  فهي  فريد  بموقع  مصر  هللا  حبا  وقد  األخرى.  والجيوسياسية   االقتصادية 

الكبرى قديمًا آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي في قلب العالم العربي ومدخل لقارة أفريقيا. 
واألجندة  جهة  من  الدولية  باألهداف  التنموية  أهدافها  ترابط  على  الوطنية  األجندة  حرصت   لذا، 
 اإلقليمية من جهة أخرى والسيما أجندة أفريقيا 2063. فبعد النجاح في استعادة االستقرار وتثبيت
 أركان الدولة، أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين اإلقليمي والدولي مطلبًا ملحا
انتهجت لذا،  المستويات.  ريادة مصر على كافة  الشاملة، من خالل دعم ملف  التنمية   لدفع عجلة 
 الدولة سياسات بشأن تنمية التعاون العربي واألفريقي كمناطق اهتمام إقليمية تدعم العالقات
 السياسية وتعزز أطر الشراكات والتعاون التنموي، باإلضافة إلى تنمية الشراكات مع القوى الدولية

االقتصادية لدعم األجندة التنموية وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية واإلقليمية. 
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المكون الثالث
نطاق ادوار المجتمع المدني  لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

الهدف االول : القضاء على الفقر

منذ النصف  إلى  المدقع  الفقر  معدالت  ضت   ُخفِّ
يزال ال  اإلنجاز،  ذلك  عظمة  ورغم  م1990م.    عام 
المناطق سكان  من  خمسة  كل  من  واحد   هناك 
يوميا، دوالر   1.25 من  أقل  على  يعيش   النامية 
ذلك من  أكثر  يحققون  أخرى  ماليين   وهناك 
يواجهون الذين  الكثيرون  هناك  بينما   قليال، 

جديد. من  الفقر  هوة  إلى  االنحدار  خطر 

تنشط ان  المدني  المجتمع  لمنظمات   يمكن 
المتعددة المظاهر  مواجعة  مجال   في 
وسوء الجوع  مواجهة   في   المتمثلة   للفقر  
الحصول من   المواطنين  وتمكين    ،  التغذية 
توفير في  المساهمة   ، التعليم    على 
الشرب كمياه  األساسية  البنية    خدمات 
التمييز اشكال  مواحهة    ، الصحي   والصرف 
تمكين المجتمع،   من  واالستبعاد   االجتماعي، 
القرارات اتخاذ  في  المشاركة  من   المواطنين 

رئيسية حلوال  والزراعة  األغذية  قطاع   يقدم 
القضاء في  مركزيًا  قطاعا  ويعد   للتنمية، 
منظمات على  يجب  لذا  والفقر  الجوع   على 
قطاع في  جهودها  تركز  ان  المدني   المجتمع 
، بالغذاء  االمداد  سالسل  وتحسين   الزراعة 
، المباشر  الغئائي  الدعم  تقديم  ذلك   ويشمل 
الزراعي االنتاج  نوعية  تحسين  في   المساهمة 
وزيادة المزارعين  تنظيم   ، كميته   وزيادة 
المناخية التغيرات  مع  التعامل   ، ربحيتهم 

الهدف الثاني : القضاء التام على الجوع

والمياه التربة  تتعرض  الراهن،  الوقت   في 
البيولوجي والتنوع  والغابات  والمحيطات   العذبة 
ضغطا المناخ  تغير  ويشكل  السريع.   للتدهور 
 إضافيًا على الموارد التي نعتمد عليها، مما يزيد
الجفاف مثل  بالكوارث  المرتبطة  المخاطر   من 
رجاال  – الريفيين  من  كثير  يعد  ولم   والفيضانات. 
على نفقاتهم  تغطية  على  قادرين   –  ونساًء 
المدن إلى  الهجرة  على  يجبرهم  مما   أراضيهم، 
تغيير عميق إلى  حاجة  ، وهناك   الفرص   بحثا عن 
أردنا ما  إذا  العالمي  والزراعة  األغذية  نظام   في 
إلى باإلضافة  اليوم،  جائع  مليون   795  تغذية 
ملياري شخص آخرين متوقعين بحلول عام 2050
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الهدف الثالث : الصحة الجيدة والرفاهية

  منذ عام 1990م، حدث انخفاض يزيد على %50 في
 وفيات األطفال على مستوى العالم. كما انخفضت
في بالمائة   45 بحوالي  األمهات  وفيات   نسبة 
الجديدة اإلصابات  نسبة  انخفضت  العالم. كما   كل 
 بمرض نقص المناعة المكتسبة /اإليدز بحوالي 30
2003، كما تم انقاذ 2000 إلى   بالمائة بين أعوام 

حياة أكثر من 6.2 مليون شخص من المالريا. 
 وعلى الرغم من هذا التقدم الواضح، إال أن هناك
قبل عام  كل  يموتون  طفل  مليون   6 من   أكثر 
 وصولهم إلى سن الخامسة؛ مما يعني أن هناك

الرئوي.  والسل  الحصبة  مثل  الوقائية  األمراض  من  يوم  كل  يموتون  طفل   16.000
 في كل يوم تموت مئات النساء أثناء الحمل أو من التعقيدات المرتبطة بالوالدة. وفي كثير من المناطق 

مهرة.  مهنيين  أيدي  على  الرعاية  على  المواليد  من  بالمائة   56 فقط  يحصل   الريفية، 

خالل من  تجنبها  يمكن  الوفيات   هذه 
وحمالت والتعليم،  الوقائية،   المعالجة 
واإلنجابية الجنسية  والرعاية   التحصين، 
فيها تلعب  ان  يمكن  القضايا  وهذه   ، 
كبير دور  المدني  المجتمع   منظمات 
والتثقيف التوعية  انشطة  خالل  من 

الهدف الرابع : التعليم الجيد

األساس جيد  تعليم  على  الحصول   يشكل 
وتحقيق الناس  حياة  تحسين  عليه  يرتكز   الذي 
جوهري تقدم  ُأحرز  وقد  المستدامة.   التنمية 
التعليم على  الحصول  إمكانية  زيادة   صوب 
بالدراسة االلتحاق  معدالت  وزيادة  مراحله،   بكل 

والفتيات.  للنساء  بالنسبة  خصوصا 

تلعب ان  المدني  المجتمع  لمنظمات   يمكن 
  دورا كبيرا في اتاحة فرص التعليم غير الرسمي
خاصة االمية   ومحو  المجتمعي   والتعليم 
يمكن كما   ، الريفية  المناطق  في   للنساء 
توفير في  محوري  بدور  المنظمات  تقوم   ان 
( مبكرة  سن  في  لألطفال  التعليم   خدمات 
واصالح للمدافعة  باالضافة   ،) االطفال   رياض 
التعليم الحق في  التعليمية وتعزيز  السياسات 
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الهدف الخامس : المساواة بين الجنسين

المساواة في  تقدما  أحرز  قد  العالم  أن   رغم 
اإلنمائية األهداف  بموجب  الجنسين   بين 
الحصول في  التكافؤ  يشمل  )بما   لأللفية 
والبنين(، البنات  بين  االبتدائي  التعليم   على 
التمييز من  يعانين  والفتيات  النساء  تزال   ال 

العالم.  بقاع  من  بقعة  كل  في  والعنف 

والفتيات النساء  أمام  التكافؤ  توفير  أن   كما 
الصحية، والرعاية  التعليم،  على  الحصول   في 
العمليات في  والتمثيل  الالئق،   والعمل 
القرارات واتخاذ  واالقتصادية   السياسية 
المستدامة لالقتصادات  وقود  بمثابة   سيكون 

جمعاء.  واإلنسانية  المجتمعات   وسيفيد 

المجتمع منظمات  تقوم  ان  يمكن   هنا 
 المدني  بتبني قضايا المساواة بين الجنسين
في والمساهمة  حقوقي  منظور   من 
تناهض التي  والتشريعات  القوانين   إصالح 
يمكنها كما   ، النساء  ضد  والتمييز   العنف 
والتثقيف والتاهيل  التدريب  فرص  تقدم   ان 
في المشاركة  من  النساء  تمكن   التي 
 المجال االقتصادي والمجتمعي والسياسي

الهدف السادس : المياه النظيفة والنظافة الصحية

 إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة
العالم الذي نريد أن  للجميع هو جزء أساسي من 
كوكب على  كافية  عذبة  مياه  وتوجد   نحيا  فيه. 
لسوء نتيجة  ولكن  الحلم.  هذا  لتحقيق   األرض 
 البرامج  االقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت
أطفال معظمهم  البشر،  من  ماليين  سنة   كل 
المياه إمدادات  بقصور  مرتبطة  جراء  أمراض   من 

العامة.  والنظافة  الصحي  والصرف 

األمن على  سلبًا  تؤثر  عوامل  هي  الصحي  الصرف  نوعيتها  وقصور  وسوء  المياه   شح 
مختلف في  الفقيرة  لألسر  بالنسبة  وفرص  التعليم  المعيشة  سبل  واختيارات   الغذائي 
الجوع زيادة  إلى  يؤدي  الجفاف،  مما  من  فقرًا  العالم  بلدان  أشد  بعض  ويعاني  العالم.   أنحاء 
األقل على  شخص  واحد  يعيش  أن  المرجح  من   2050 سنة  وبحلول   ، سوًءا  التغذية   وسوء 

العذبة.  المياه  في  متكرر  أو  مزمن  نقص  من  يعاني  بلد  في  أشخاص  أربعة  كل  من 

أن المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن   هنا 
الشرب مياه  خدمات  توفير  في  دور   تلعب 
من المامونة  الصحي  والصرف   النظيفة 
في المجتمع  اسهامات  وتنظيم  تحفيز   خالل 
وفي  ، الخدمات  هذه  تكلفة  من  جزء   تحمل 
تلعب ان  للمنظمات  يمكن  الوقت   نفس 
الحفاظ باهمية  التوعية  عملية  في   دورا 
والتلوث الهدر  ومنع  المياه  مصادر  على 
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الهدف السابع : طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

رئيسي تحد  لكل  بالنسبة  محورية  الطاقة   تعتبر 
أمام متاحة  فرصة  لكل  وبالنسبة  العالم   يواجه 
 العالم اآلن.  فإمكانية حصول الجميع على الطاقة
أو األمن  أو  العمل  فرص  أجل  من  سواء   جوهرية 
 تغير المناخ أو  إنتاج األغذية أو زيادة الدخل. وتلزم

طاقة مستدامة من أجل تعزيز االقتصادات. 

الحياة، فرصة-لتحويل  المستدامة   الطاقة 
المتحدة األمم  وتقود  والكون.   واالقتصاديات 
خدمات توفر  لضمان  للجميع  الطاقة   مبادرة 
وزيادة فاعلية  وتحسين  الحديثة،   الطاقة 

العالم.  لكل  المتجددة  الموارد  استخدام 

في المنظمات  تلعبه  ان  يمكن  الذي   الدور 
يقتصر وربما   ، نسبيا  محدود  الهدف   هذا 
 على شق التوعية باهمية االستخدام الرشيد
 لمصادر الطاقة وتشجيع الناس على التحول
، فضال عن  دور المتجددة  الطاقة   الستخدم 
 دفاعي  في حماية المستهلكين والتأكد من
 قدرتهم على الوصول لحقوقهم القانونية
للطاقة عادل  بسعر  العادل   االستخدام  في 

الهدف الثامن : العمل الالئق ونمو االقتصاد

ما على  يعيشون  العالم  سكان  نصف  نحو  يزال   ال 
 يعادل قرابة )2( دوالر يوميا. وفي كثير من األماكن ال
 يضمن االلتحاق بوظيفة تمنحه القدرة على الفرار
 من براثن الفقر. لذا يقتضي منا ذلك التقدم البطيء
 وغير المتكافئ معاودة التفكير فيما ننتهجه من
على القضاء  إزاء  واجتماعية  اقتصادية   سياسات 
 الفقر، وسوف يقتضي النمو االقتصادي المستدام
التي الظروف  تهيئة  على  المجتمعات  تعمل   أن 
ز تحفِّ جيد  عمل  فرص  على  الحصول  للناس   تتيح 
أيضا ينبغي  كما  بالبيئة.  اإلضرار  دون   االقتصاد 
 إتاحة فرص العمل وخلق ظروف عمل الئقة أمام

جميع من هم في سن العمل من السكان. 

دورا تلعب  أن  المدني  المجتمع  لمنظمات    يمكن 
 جوهريا في  تحقيق هذا الهدف  من خالل التوسع
وتاهيل والمهني   الحرفي  التدريب  تدخالت   في 
التي المهارات  واكسابهم  العمل   لسوق   الشباب 
على قادرين  وتجعلهم  السوق  هذا  احتياجات   تلبي 
ودعم الميسر  االقراض  انشطة  أن  كما   ،  المنافسة 
 المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  يمكن ان تلعب
 دورا حاسما  في هذا الصدد ، باإلضافة لدور منظمات
السياسات إلصالح  الدعوة  في  المدني   المجتمع 
العمال بحقوق  المرتبطة  والسياسات  االقتصادية 
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الهدف التاسع : الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

 إن االستثمار في البنية األساسية –النقل، والري،
– واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا   والطاقة، 
 عنصر حيوي من عناصر تحقيق التنمية المستدامة
 والتمكين للمجتمعات في كثير من البلدان. وهناك
 إقرار منذ زمن بعيد بأن النمو في اإلنتاجية والدخل
يقتضيان والتعليمية  الصحية  النتائج   وتحسين 
 االستثمار في البنية األساسية  التنمية الصناعية
إلدرار هامًا  مصدرًا  تعتبر  الشاملة   المستدامة 
المستدامة السريعة  الزيادة  في  وتساعد   الدخل، 
 في مستوى حياة الناس، كما تساعد إيجاد الحلول

التقنية إلقامة الصناعات الصديقة للبيئة. 

هذا في  المدني  المجتمع   تدخالت 
ان يمكن  وربما   ، نسبيا  محودة   الهدف 
التأييد وكسب  الدعوة  جانب  على   تقتصر 
والتحول الصناعية  السياسات   لتطوير 
ضرورة على  التأكيد  مع  صناعي    لمجتمع 
العمال وحقوق  البيئية   الجوانب   مراعاة 
والمجتمعات في تصميم االنشطة الصناعية

 الهدف العاشر :الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها  

صوب واسعة  خطوات  الدولي  المجتمع   خطى 
الدول أشد  تزال  وال  الفقر.  هوة  من  الناس   رفع 
غير النامية  والبلدان  نموًا،  البلدان  أقل   –  ضعفًا 
– النامية  الصغيرة  الجزرية  والدول   الساحلية، 
أن بيد  الفقر.  حدة  خفض  صوب  طريقها   تشق 
 التباين ال يزال متواصاًل، حيث هناك تباينات واسعة
الصحية الخدمات  على  الحصول  إمكانية   في 

والتعليمية وغير ذلك من األصول اإلنتاجية. 

فإن البلدان،  بين  الدخل  في  التباين  في  خفض  حدوث  احتمال  فرغم  ذلك،  على   وعالوة 
النمو أن  على  اآلراء  في  متزايد  توافق  وهناك  االرتفاع.  في  آخذ  البلدان  داخل   التباين 
يتضمن وال  للجميع،  شامل  غير  النمو  ذلك  كان  إذا  الفقر  حدة  لخفض  كافيًا  ليس   االقتصادي 

والبيئية.  واالجتماعية  االقتصادية  األبعاد  وهي  المستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد 

أن المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن   هنا  
أنشطة تبني  خالل  من  محوريا  دورا   يلعب 
 الدعوة وكسب التأييد وإصالح السياسات العامة
المساواة من  تعزز  التي  والدولية    الوطنية 
هناك أن  كما   ، وداخلها  الدول  بين   والعدالة 
المدني المجتمع  لمنظظمات  كبيرة   فرصة 
المتحدة االمم  منظومة  خالل  من   للعمل 
المساواة بتعزيز  المتعلقة  رؤيتها   لتقديم 
الوطنية واألطر  الدولي  النظام  في   والعدالة 
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المستدامة واإلنتاج  االستهالك  أنماط   تتعلق 
 بتشجيع الكفاءة في الموارد والطاقة، واستدامة
الحصول إمكانية  وتوفير  األساسية،   البنية 
العمل فرص  وتوفير  األساسية،  الخدمات   على 
جودة وتحسين  بالبيئة،  المضر  وغير   الالئق 
أنماط تطبيق  ويساعد  الجميع.  لصالح   الحياة 
خطط إنجاز  على  المستدامة  واإلنتاج   االستهالك 
االقتصادية التكاليف  وخفض  الشاملة،   التنمية 
القدرة وتوطيد  مستقبال،  واالجتماعية   والبيئية 

الفقر.  االقتصادية، وخفض حدة  التنافسية 

 وتستهدف أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة” إنتاج المزيد بشكل أفضل وبتكلفة أقل“، وزيادة
 المكاسب الصافية في الرفاهية الناشئة عن األنشطة االقتصادية بخفض استعمال الموارد وتقليل
 تدهورها وما ينشأ عنها من تلوث، على مدار كامل دورة الحياة، مع العمل على زيادة جودة الحياة.
رسم عن  والمسؤولين  والمستهلكين،  األعمال،  أصحاب  ومنهم  المهتمين،  شتى  فيها   ويدخل 

السياسيات، والباحثين، والعلماء، وتجار التجزئة، ووسائط اإلعالم، ووكاالت التعاون اإلنمائي. 

الهدف الحادي عشر : مدن ومجتمعات محلية مستدامة

والثقافة والتجارة  األفكار  مراكز  هي  المدن   إن 
 والعلم واإلنتاجية والتنمية االجتماعية وما هو أكثر
الناس، في أفضل  من  ذلك بكثير. فالمدن مّكنت 
  حاالتها، من التقدم اجتماعيًا واقتصاديًا ، ولكن هناك
 تحديات  كثيرة تقف في طريق صيانة المدن على
 نحو يستمر معه إيجاد فرص عمل وتحقيق الرخاء
 مع عدم  إجهاد األرض والموارد. وتشمل التحديات
وعدم االكتظاظ،  بالمدن  المتعلقة   المشتركة 
ونقص األساسية،  الخدمات  أموال  لتقديم   توافر 

اإلسكان الالئق، وتدهور البنية التحتية. 

 يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا
 في هذا المحور من خالل المساهمة في  التغلب
 على  التحديات التي تواجهها المدن بطرق تتيح
 لتلك المدن مواصلة االنتعاش والنمو، مع تحسين
 في الوقت  ذاته استخدام الموارد ومع تخفيضها
 للتلوث والفقر. والمسارات التي تتيح لمنظمات
 المجتمع المدني تنفيذ ذلك تتمثل في التوعية
والعمل البيئية  القضايا  عن  والدفاع   والتثقيف 
تمويل انشطة  خالل  من  الفقر  من  الحد   على 
الصغر ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  ودعم 

الهدف الثاني عشر : االستهالك واإلنتاج

 يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورا
المساهمة خالل  من  الهدف   هذا  تحقيق   في 
الجهات بين  فيما  والتعاون  النهوض   في  
بدءا اإلمداد،  سلسلة  في  العاملة   الفاعلة 
وتشمل األخير.  المستهلك  وحتى  المنتج    من 
إشراك  ، ذلك  في  المدني  المجتمع   انشطة 
والتثقيف التوعية  خالل  من   المستهلكين 
وتزويد المستدامة،  والحياة  االستهالك   بأنماط 
من معلومات  من  يكفي  بما   المستهلكين 
التعريفية والملصقات  المواصفات  خالل 



23

الهدف الثالث عشر : العمل المناخي
في دولة  كل  على  حاليًا  المناخي  التغيير   يؤثر 
المناخي التغيير  ويعطل  القارات.  من  قارة   أي 
الحياة، أنواع  على  ويؤثر  الوطنية   االقتصادات 
الناس، والمجتمعات المالية على   ويلقى باألعباء 
جرب لقد   ، غدًا  األعم  الغالب  وفي  غالبًا   والدول 
تشمل والتي  الهامة  المناخية  التأثيرات   الناس 
 التغيير في أنماط الطقس، وارتفاع مناسيب البحر،
وقد المواتية.  غير  الطقس  حوادث  من   والكثير 
عن الناشئة  الغازات  انبعاثات  تؤدي  تزل  ولم   أدت 
 األنشطة البشرية إلى تغيير المناخ. وقد بلغت اآلن
 أعلى مستوى لها في التاريخ. وبدون التحرك فمن
 المتوقع تزايد متوسط درجة الحرارة السطحية في

في تساهم  أن  المدني  المجتمع  لمنظمات   يمكن 
 تحقيق خذا الهدف من خالل انخراطها في  مراقبة
على الخاص  والقطاع  والحكومات  الدول   وتحفيز 
تم التي  المناخ   لتغيير  باريس  باتفاقية   االلتزام  
 اقرارها في  21/ديسمبر/2015م.  ، وهي االتفاقية
من الحد  أجل  من  العمل  على  الدول  كل  تلزم   التي 
2 درجة إلى ما دون  العالم  الحرارة في   ارتفاع درجة 
 مئوية،ويتم ذلك من خالل الرصد والمتابعة وتقديم
وكسب المناصرة  حمالت  وتنفيذ  السياسات   بدائل 
 التأييد  فضال عن توعية األطراف المختلفة ذات الصلة

الهدف الرابع عشر : الحياة تحت المياه
ـ درجة حرارتها والكيمياء الخاصة  إن محيطات العالمـ 
 بها وتياراتها والحياة فيها ــ هي التي تقف وراء
صالحًا األرض  كوكب  تجعل  التي  العالمية    النظم 
ومياه أمطارنا  للبشرية.فمياه  بالنسبة   للسكنى 
من كبير  وقدر  وسواحلنا  ومناخنا   شربنا  وطقسنا 
الهواء الموجود في  بل وحتى األكسجين   غذائنا، 
 الذي نتنفس،  توفرها البحار وتنظمها جميعًا في
 نهاية المطاف. وقد كانت المحيطات والبحار على
والنقل.وتمثل للتجارة  قنوات  حيوية  التاريخ   مر 
 إدارة هذا المورد العالمي الجوهري بعناية سمة

مستقبل  مستدام.  سمات  من  أساسية 

 القرن الحادي والعشرين ومن المحتل أن تزيد ثالثة درجات مئوية خالل هذا القرن-مع توقع ارتفاع
من يكونوا  سوف  ضعفًا  األكثر  والفئات  فالفقراء  العالم.  مناطق  بعض  في  الحرارة  لدرجات   أكثر 
واسعة تأثيرات  والسكاني،  االقتصادي  النمو  عن  الناتج  المناخ،  تغير  عن  وينشأ  تأثرًا.   الفئات   أكثر 

القارات.  من  قارة  وبكل  البلدان،  من  بلد  بكل  والطبيعية  البشرية  النظم  في  النطاق 
في االنبعاثات  أن  كما  الدولية.  الحدود  يحترم  ال  عالميًا  تحديًا  المناخي  التغيير   يمثل 
حلواًل تتطلب  قضية  فهي  المناطق.  من  منطقة  أي  في  الناس  على  تؤثر  مكان   أي 
لمساعدة دوليًا  تعاونًا  تتطلب  أنها  كما  الدولي  المستوى  على  ترتيب  إلى  بحاجة   هي 

قليلة. كربون  نسبة  ذات  اقتصادات  باتجاه  التحرك  على  النامية  الدول 

تقوم أن  المدني  المجتمع  لمنظمات   يمكن 
على الحفاظ  بأهمية  التوعية  في  كبير   بدور 
على الحفاظ  إطار  في  والمحيطات   البحار 
فعالة مبادرات  وتبني   ، البيولوجي   التنوع 
الشواطىء تنظيف  كمبادرات  داللة     وذات 
البالستيك استخدام  من  الحد   ومبادرات 
بسهولة للتحلل  القابلة  غير   والمواد 
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اإلنسان، وحقوق  واالستقرار،  السالم،   بدون 
القانون، ال القائمة على حكم  الفاعلة   والحوكمة 
 يمكن أن نأمل في تنمية مستدامة. فنحن نعيش
 في عالم متسارع االنقسام. وتتمتع بعض المناطق
واالزدهار، واألمن  السالم،  من  مستدام   بمستوى 
تبدو اآلخر يعيش في دوامة  أن بعضها   في حين 
ال األمر  وهذا  والعنف.  الصراع  من  متناهية   غير 

معالجته. علينا  ويجب  حتمي،  أنه  يعني 
األمن وفقدان  العنف  من  العليا   والمستويات 
تؤثر حيث  دولة،  أي  تنمية  على  مدمر  تأثير   ذات 
عنها ينتج  ما  وغالبًا  االقتصادي  النمو   على 

ألجيال.  تمتد  أن  يمكن  طويلة  مظالم 

 فالعنف الجنسي، والجريمة، واالستغالل والتعذيب تسود أيضًا عندما يكون هناك صراع أو انعدام حكم
القانون، لذا يتوجب على الدول اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية الفئات األكثر تعرضًا للخطر.

السلمية المجتمعات  لتهيئة  مكرس  المستدامة  التنمية  أهداف  من   16  الهدف 
فاعلة مساءلة  مؤسسات  وبناء  للجميع،  العدالة  وإتاحة  المستدامة،  للتنمية   والجامعة 
والعمل العنف،  أشكال  لكافة  الملموس  التقليل  هو  والهدف  المستويات.  كافة   على 

األمن.  وانعدام  للصراعات  النهائية  الحلول  بإيجاد  والمجتمعات  الحكومات  مع 
تدفق تقليل  وأيضًا  اإلجراء،  لهذا  هامين  أمرين  اإلنسان  حقوق  وترسيخ  القانون  حكم  تعزيز   إن 

األسلحة بطريقة شرعية وتعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.  

الهدف الخامس عشر : الحياة في البر
 تغطي الغابات مساحة 30 بالمائة من سطح األرض،
والمأوى، الغذائي  األمن  توفر  أنها  على   وعالوة 
 فإنها عنصر مهم من عناصر مكافحة تغير المناخ،
الشعوب سكان  وأوطان  البيئي  التنوع   وحماية 
 األصلية. وُيفقد سنويا 13 مليون هكتار من الغابات،
الدائم في التدهور  الذي أفضى فيه  الوقت   في 

األراضي الجافة إلى تصحر 3.6 مليار  هكتار.
األنشطة والتصحر –الناشئين عن  الغابات  إزالة   إن 
تحديين يشكالن   – المناخ  وتغير   البشرية 
والزاال المستدامة،  التنمية  أمام    رئيسيين 
في الناس  ماليين  رزق  ومصادر  حياة  في   يؤثران 
سعيا الجهود  وُتبذل  الفقر.  ضد  الحرب   سياق 

التصحر.  ومكافحة  الغابات  إدارة  إلى 

يمكن   14 رقم  الهدف  في  الحال  هو   كما 
بدور تقوم  أن  المدني  المجتمع   لمنظمات 
الحياة على  الحفاظ  بأهمية  التوعية  في   كبير 
 البريد  في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي
الغابات على  للحفاظ  فعالة  مبادرات  وتبني   ، 
لألشجار الجائر  والقطع  التصحر  ظاهرة  ووقف 

الهدف السادس عشر : السالم والعدل والمؤسسات القوية

المدني  المجتمع  لمنظمات  واسعة  فرصة   هناك 
الدفاعي دوها  خالل  من  الهدف  هذا  على   لتعمل 
وتعزيز اإلنسان  حقوق  قضايا  عن   ومسئوليتها 
الثقافات بين  الحوار  ثقافة  وترسيخ  األهلي   السلم 
للمنظمات يمكن  حيث   ، المحتلفة   والمجموعات 
 األهلية أن تتبني الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان وتدعو
 لاللتزام باالتفاقيات الدولية ذات الصلة ، كما يمكنها
والكوادر الشباب  قدرات  بناء  مجال  في  تعمل   ان 
واحترام والتفاوض  الحوار  مهارات  على   الوطنية 
لحالة المستمرين  ، فضال عن رصدها وتقييمها   األخر 
والدولي واإلقليمي  األهلي  والسلم  اإلنسان   حقوق 
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الهدف  السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق األهداف

هذا ناجح  مستدامة  تنمية  جدول  أجل   من 
والقطاع الحكومات  بين  شراكات  عمل   يتطلب 
الشراكات وهذه  المدني.  والمجتمع   الخاص 
ُتبنى على قواعد وقيم ورؤية مشتركة  الشاملة 
في والكوكب  الناس  تضع  مشتركة   وأهداف 
على متطلبات  وجميعها  الجهود.  هذه   قلب 
والمحلية والُقطرية  واإلقليمية  العالمية  الصعد 

استفادته في  يبرز  هنا  المدني  المجتمع   دور 
للقطاع المجتمعية  المسولية  انشطة   من 
نحو توجيهها  وإعادة  والشراكات   الخاص 
فضال  ، المستدامة  التنمية  أهداف   تحقيق 
شركاء من  التمويل  جذب   في  دوره   عن 
مشروعات تنفيذ  بهدف  الدوليين   التنمية 
وتدخالت تصب في صالح تحقيق هذه األهداف


