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رسالة  2015ه المجتم  الدولي في عا  وج   ،من نيويورك

اعتماد ةطة التنمية    إنهحقاً إل  العال  بأسر سارة

 The 2030 Agenda for) 2030المستدامة لعا  

Sustainable Development ) التزا هو بمثابة 

فاق آ فتحالسعي إل  ولية المرتركة نحو صريح بالمسؤ

ي ف والقادمةألجيال الحالية جيدة لحياة من أجل مستقبةية 

كان العمل عة  وض  الةطة لقد جمي  أرجاء المسكونة  

 نتبرهن النتيجة عة  أووذجاً لةتعاون الدولي المثالي  نم

التكاتف العالمي ممكن فيما يةص القضايا المحورية التي 

 تمس المستقبل  

 اً لن يكون مستدامأثره  عن نفسه  ولكنهذا النجاح يتحدث 

ةطوة بةطوة من األهداف التي  فعةياً  اعتربنا إال إذا

عت في واالتحادية الحكومة  ررعتلقد وضعناها ألنفسنا  

 في تةك الرحةة المفعمة بالتحدي  يكمن التحدي في مبكر

 –أن تةك العمةية تتطةب منا تغيير سةوكنا بركل جذري 

المستويين األوروبي  أوسواء عة  المستوى الوطني 

 والعالمي  

ات فكرة ذاالستدامة  يمكننا في ألمانيا أن نعول عة  كون

 ارل فون كارلوفيتسلدينا  وصف هانس ك عريق يختار

(Hans Carl von Carlowitz ) عبل ما يزيد عن

  التحريجفي مجال له في دراسة عاماً مبدأ االستدامة  300

ن فكرة االستدامة ل  تجد طريقها إل  السياسة بركل أإال 

واصةت الحكومة   2002منهجي ورامل إال في عا  

لتي ت  االستدامة القومية ل ستراتيجيةاالتطوير االتحادية 

 هيكالً  ت بذلكوضع، وةمستمر بصورةاعتمادها آنذاك 

نمية الت لتنفيذ ةطة متيناً أساساً  اليو  لالستدامة يركل

 عة  المستوى الوطني   2030 لعا  المستدامة

تيجية االستدامة من اإلصدار الحالي لـ"استرا من ةالل

 تعرضوالتي ت  تنقيحها بصورة رامةة،  أجل ألمانيا"

زا  ديات الناتجة عن االلتالتحاالتحادية باستفاضة الحكومة 

واألهداف المحددة التي وضعتها  ،التنمية المستدامةب

ةك تلتحقيق التدابير التي تتةذها فضالً عن لنفسها، 

 اً وتكنوعراطي اً مجرداإلصدار الجديد بدو هذا األهداف  عد ي

عضايا ذات  في جوهرهعالج ي ولكنه  في بعض األحيان

حول العيش في كرامة هنا  يتمحوريوية  فاألمر أهمية ح

 وكذلك حولوعدالة وسال ، وحول الضمان االجتماعي، 

ن ة في اآلالطبيعحماية واعتصادي  نموتحقيق إمكانيات 

  ذاته 

ن م  فهي تعود جماعيالعمل بالاالستدامة إال لن تتحقق 

من الناحية ا، ويتسن    كل فرد من  بالفائدة عةناحية 

عمةية صياغة إن  ا المساهمة في تحقيقها كل من  لاألةرى 

مثير لإلعجاب حج  بركل أظهرت االستراتيجية الجديدة 

ةيه االعتماد ع لسياستناالمعرفة ومدى االلتزا  الذي يمكن 

لدى المواطنات والمواطنين والمصالح اإلدارية ومنظمات 

كما أود أن المجتم  المدني والقطاع االعتصادي والعةمي  

الهيئة االسترارية البرلمانية لكل من  عن امتناني أعبر

دستاغ( )البونلةتنمية المستدامة التابعة لةبرلمان األلماني 

الواليات واتحادات كذلك ومجةس التنمية المستدامة و

اإلدارات المحةية لةمدن والبةديات، وذلك لما راركوا به 

 من مساهمات في تةك العمةية  

زةماً هائالً  2030لعا  دامة أعطت ةطة التنمية المست

حقيق ت في سبيللةمجهودات المبذولة في جمي  أنحاء العال  

التنمية االعتصادية الجيدة والتعايش السةمي والحفاظ عة  

بيئة سةيمة  تستفيد الحكومة االتحادية من هذا الزة  

جدير   2016 االستراتيجية األلمانية لالستدامةب وتعززه

ينال أيضاً استحساناً واسعاً عة  ذا بالذكر، أن سعينا ه

 ةةومواصفي نظري حافز لةمثابرة وهو  صعيد العالمي،ال

لدينا إرادة حازمة سةكناه نحو االستدامة  طريق الذي ال

عة  كل المستويات وفي كل المجاالت ولدى مةتةف 

ن اإلرادة ا الهدف  ومعروف أذهالجهات المعنية لتحقيق 

حو ن دليةناية االستدامة هي تصن  المعجزات  واستراتيج

 هذا الهدف 

 

 

 

 (يال ميركلغنأتوعي  )
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 البرر عد  المساس بفرصضمان  كيف يمكننا

اليو  وفرص أوالدنا وأحفادنا مستقبالً في 

الحصول عة  حياة رغدة؟ كيف يتسن  لنا الحفاظ 

لحياتنا وحياة األجيال الطبيعية س األسعة  

 ة؟العيش في كرامالقادمة؟ كيف يمكن لةبرر كةه  

 في مبدأ التنميةتكمن اإلجابة عن كل هذه األسئةة 

نؤمِّن أسس وفرص الحياة المستدامة  فةكي 

بركل دائ ، يتعين عةينا اليو   بأكمةهالةبررية 

وأةذ المستقبل  عالميمن منظور  النظر لألمور

 بعين االعتبار عند اتةاذ القرارات  دوماً 

 

 وطنيةولية مسؤ  -أهداف عالمية  

دينامية جديدة إل  السياسة ب 2015عا   جاء

، اعتمدت 2015الدولية  ففي سبتمبر/ أيةول 

 ،ويورك ةطة عالمية لةتنمية المستدامةفي نيالدول 

  (Agenda 2030)       2030 عا ةطة  وهي

الدول  عقدت ،2015وفي ديسمبر/ كانون األول 

ي لحل محل االتفاق الحااتفاعاً جديداً يفي باريس 

برأن حماية المناخ عة  الصعيد الدولي  سعت 

إنجاح المفاوضات التي إل   دؤوبألمانيا بركل 

 أفضت إل  هذين االتفاعين  

األهداف العالمية لةتنمية المستدامة التي  إن

وعددها سبعة عرر،  2030 عا  تتضمنها ةطة

 "أهداف التنمية المستدامة"والتي يطةق عةيها 

(Sustainable Development Goals – 

SDGs موجهة لةجمي   فهي ال تةاطب حكومات )

العال  فحسب، بل أيضاً المجتم  المدني والقطاع 

 االعتصادي الةاص والمجتم  العةمي  

إل  عرابة  2015وصل تعداد سكان العال  في عا  

هذا  يتةط مةيار نسمة  ومن المتوع  أن  35 7

أن التس  مةيارات  يجب  2050 عا  فيالعدد 

العيش  يةإمكان يتاح لكل البرر اليو  وفي المستقبل

في كرامة  كما يحق لةجمي  الحصول عة  الغذاء 

والمياه، وعة  التعةي  والرعاية الصحية، وعة  

بد من حماية  يقاً لهذه الغاية، الحياة آمنة  تحق

والحفاظ عة  حدود  ،ة لةحياةيالطبيعاألسس 

ما سياسة ب، وتركيل الفي التحملاألرض  كوكب

يالئ  عدرة األرض عة  استيعاب النفايات 

 مواردها  الذاتي لتجديد الو

ة عتبر بالنسبة لةحكومإن دع  التنمية المستدامة ي  

  يالحكوم لةعمل ومعياراً االتحادية هدفاً رئيسياً 

أةذت الحكومة االتحادية عة  عاتقها التنفيذ 

د عت   ،صعيد العالمي  عة  ال2030الطموح لةطة 

واألنجح اعتصادياً   األعة  أداءً دول الألمانيا من 

رة واألعداد الكبيفارتفاع مستوى ترغيل العمالة 

 واألمنركات الصغيرة ومتوسطة الحج  من الر

ة القوية والمنتجات يوالبيئة البحث المجتمعي

عية البيئية واالجتما المبتكرة، فضالً عن المعايير

حققناها سوياً، إنجازات عظيمة ، تةك كةها العالية

في الوعت ذاته بمثابة تعهد لةعمل عة  تحقيق وهي 

 التنمية المستدامة ةارج حدودنا الةاصة  

التوجه نحو االستدامة الفرصة أما  االبتكار يتيح 

 مةعال إن التقني والقدرة التنافسية لالعتصاد 

 (”Made in Germany“) "صن  في ألمانيا"

أللمانية عالية منتجات االإل  منذ عقود  ترمز

صن  في ألمانيا باستدامة"   "جودةال

(“Sustainability made in Germany”)  كما

 2009حول االستدامة عدمته في عا  سماها تقرير 

)استعراض عالميين الةبراء مجموعة من ال

بعيدين أيضاً زلنا  بيد أننا في ألمانيا ما  األعران(

واحي لنفي بعض اعن تحقيق االستدامة كل البعد 

االعتصاد والتعامل م  وأسةوب معيرتنا مثل 

ي ألمانيا فلذا، فإننا يتعين عةينا  الموارد الطبيعية 

 إعادة التفكير في الكثير من المجاالت  

 

األلمانية الستراتيجية لإصدار جديد 

 الستدامة ل

اعتمدت  ،2017يناير/ كانون الثاني  11في 

 ستراتيجيةالحكومة االتحادية اإلصدار الجديد ال

التطوير األكثر رموالً  والذي ي عد ،االستدامة

لالستراتيجية منذ إعرارها لةمرة األول  في عا  

2002   
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ل  يسبق أن يكون لفكرة التنمية المستدامة مثل هذا 

الحضور والقبول العا  الذي تتمت  به اليو   بزيادة 

 زادت أيضاً التوععات بالتنمية المستدامة، االهتما 

 االستراتيجية   تجاه متطةباتوال

توضح االستراتيجية األلمانية لالستدامة أهمية 

التنمية المستدامة بالنسبة لسياسية الحكومة 

 لكافةوتض  أهدافاً وتدابيراً محددة  ،االتحادية

من ةالل ذلك، توفر لمواضي  السياسية  ا

ه طويل لتوجييت  عة  أساسه ااالستراتيجية مقياساً 

يت  حث جمي  تةك العمةية  لوري الضرواألمد 

الهيئات االتحادية عة  المساهمة في تحقيق تةك 

أنرطة في مجاالت القيا  باألهداف من ةالل 

   اةتصاصها

 

 الحوار

عولت الحكومة االتحادية في عمةية صياغة 

اإلصدار الجديد لالستراتيجية عة  الحوار 

 والتعاون  

ا  وبداية ع 2015في الفترة ما بين ةريف 

انعقدت ةمسة مؤتمرات عامة بمراركة  ،2016

رفيعة المستوى من ممثةين عن الحكومة االتحادية 

إل  جانب العديد  ،وحكومات الواليات والبةديات

من المجموعات غير الحكومية والمواطنين 

 ،2016والمواطنات  وفي نهاية مايو/ أيار 

إرارة البدء لةمرحةة المسترارة االتحادية  أعطت

 مسودة االستراتيجية التينية من الحوار برأن الثا

في اجتماع عة  ربكة اإلنترنت   هاررسبق ن

تراوري مركزي أعي  في وعت الحق في مقر 

يد ما يزرارك ممثةون عن المسترارية االتحادية، 

افة إل  ذلك العديد دمت باإلضع  ورابطة،  40عن 

تمةضت عن المقترحات  من التعةيقات الكتابية 

دمت ةالل العمةية الحوارية مجموعة من التي ع  

   التوجيهات القيمة

ة االستراري والهيئةكل من الواليات  ساهمت

مان ةبرلالتابعة للةتنمية المستدامة  البرلمانية

ومجةس التنمية المستدامة )البوندستاغ( األلماني 

واتحادات اإلدارات المحةية لةمدن والبةديات مجدداً 

ة ةاص مدةالتمن ةالل  االستراتيجيةوض  في 

 بها 

 

ام عالهدف من االستراتيجية / تنفيذ خطة 

2030 

يكمن أساس استراتيجية االستدامة في المنهج 

ال يمكن عة  المدى الطويل ف  الرامل والمتكامل

ذت عوامل التأثير ة  إيجاد حةول عمةية إال إذا أ  

بار  بعين االعتالثالثة الستدامة االمتبادلة ألبعاد 

ي ف االستراتيجية إل  تحقيق تنمية تتميزتهدف 

بالقدرة العالية عة  األداء االعتصادي  اآلن ذاته

، عة  أن جتماعي ومراعاة البيئةوالتوازن اال

توجهنا نحو إتاحة حياة كريمة لةجمي  هو كون ي

الهدف الذي تقتدي به القرارات السياسية، وأن 

هي الةط حدود تحمل كوكب األرض تكون 

   ااألحمر له

تجم  االستراتيجية مدةالت المجاالت السياسية 

المةتةفة إل  موضوع االستدامة، وتعمل عة  

وإيجاد حةول  ،االتساق بينهاتحقيق المزيد من 

  نظراً لتعدد التفاعالت النظامية لتضارب األهداف

االستراتيجية عة  هذا النحو في سياسة  تتحك 

يال ن األجتتميز بالمسؤولية العالمية والعدالة بي

 التكامل االجتماعي  و

 

 

 مثلث أهداف االستدامة
 النموذجي المبدأ

 د المطلقة:الحدو

الحفاظ عة  األسس 
المعيرية الطبيعية من 

 منطةق عالمي
 

 حياة في كرامة لةجمي 

 المجتمع االقتصاد

 التدبير

 الحدود النسبية/
جب التحسينوا  

 البيئة
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تعرض استراتيجية االستدامة التدابير التي سوف 

ر السبعة عرهداف األتتةذها ألمانيا من أجل تنفيذ 

ةتنمية المستدامة عة  ثالثة مستويات  إل  جانب ل

تتطرق  ،ألمانيا داخلالتدابير ذات األثر 

 على يدذها االتي يت  اتةتدابير الاالستراتيجية إل  

  باإلضافة إلعالمية   تأثيراتلها وتكون ألمانيا 

ذلك، فهناك الدع  الذي تقدمه البةدان األةرى عة  

 ألمانيا(   معركل تعاون ثنائي )تدابير 

ن ألمانيا أ، فإنه يدل عة  عة  رئ إن دل هذا

بما  ،2030 عا  مةتزمة بالتنفيذ الرامل لةطة

نها أتدامة، وتتضمنه من أهداف لةتنمية المس

ص كتحد ةاتضطة  بتةك المهمة وكل ما تتضمنه 

 لها  

 

 إدارة االستدامة 

يركل نظا  إدارة االستدامة جوهر االستراتيجية 

   أهداف ذات، فهو يرتمل عة األلمانية لالستدامة

 تتيح إمكانيةومؤررات  ،إطار زمني لةتنفيذ

نظي  تحديد لةتو ،وعواعد لةتحك  ،الرصد المتواصل

 مؤسسي ال

 

 عواعد اإلدارة 

تحدد القواعد االثني عرر لإلدارة المتطةبات 

 العامة لةعمل عة  تحقيق السياسة المستدامة  

 فال بنفسه، بواجباته بالقيا  مةزماً  جيل لك ون"ك

 ماك  المقبةة األجيال إل  أداءها يعهد أن له يحق

 وعائية إجراءات يتةذ أن جيل لك عة  ينبغي

، تةك هي "المتوععة لمستقبةيةا األعباء حيال

 لالستراتيجية   القاعدة األساسية األول 

 

 مراعبة األداء من ةالل األهداف والمؤررات

 ،مؤرراً رئيسياً  63تتضمن استراتيجية االستدامة 

تقيي  مها مزود بأهداف ذات معايير عددية لمعظ

نجاحها  يحاكي كل من أهداف التنمية المستدامة 

واحداً من األهداف األعل السبعة عرر عة  

 مؤرر  المرتبطة ب

ل في المقا  األومن الرائ  ربط التنمية المستدامة 

بالمواضي  البيئية أو عضايا التعاون الدولي  في 

الواع ، فإن مبدأ االستدامة يمس كافة مجاالت 

 السياسة 

ماية حوعةيه، فاستراتيجية االستدامة ال تعالج مثال 

ي أو كفاءة الموارد أو التنقل المناخ والتنوع الحيو

، بل تتطرق أيضاً إل  مواضي  كمحاربة فحسب

الفقر والصحة والتعةي  والمساواة والمالية العامة 

لها  دوتحد ،القوية وعدالة التوزي  ومكافحة الفساد

مين تمرياً م  مضا  يتعين تحقيقها أهدافاً سياسية

 30مجاالً و 13ت  إدراج  ،2030عا  ةطة 

 إضافياً في استراتيجية االستدامة مؤرراً 

 

 الرصد المنتظ 

مراعبة بالالرصد الرفاف والمنتظ   يسمح

تحقيق في ةنجاحات واإلةفاعات الضرورية ل

يركل القاعدة التي يت     وهوأهداف االستراتيجية

المستدامة  ساتي السيالتحك  فا هاأساس عة 

 من ناحية أةرى، فهووإجراء التعديالت الالزمة  

اس كأسالمعةومات الالزمة وبطريقة رفافة فر يو

لتكوين اإلرادة السياسية وةوض الجداالت 

 الديمقراطية  

ينرر المكتب االتحادي لإلحصاء كل سنتين تقريراً 

المؤررات، ويت  كل أرب  سنوات  حالةحول 

 تطوير االستراتيجية ذاتها  
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يقو  اإلحصائيون بتحةيل تطور المؤررات بركل 

 توضح الرموزعة  مسؤوليته  المهنية  ومستقل 

المستوحاة من حالة الطقس ما إذا كان الهدف 

 استمر التطور عة  الوتيرة في حالتحقيقه  اً جائز

   الحالية

لةمكتب االتحادي لإلحصاء  الراهنيفيد التحةيل 

مؤرراً في حالة أو اتجاه  27بالتالي  ثمة 

أو مؤرراً في حالة  29إيجابيين، وفي المقابل 

حةيل ت في الوعت الحاضرن  وال يمكن اتجاه سةبيي

حالة أو اتجاه التطور بالنسبة لسبعة من 

المؤررات  وعةيه، فبالرغ  من وجود تطور 

إيجابي فيما يةص العديد من األهداف، إال أن 

ز فيها أي أو فقط القةيل من حر  هناك مجاالت ل  ي  

 التقد   

 

  تقدير التبعات  االستدامة

الهدف النموذجي مراعاة ن البداية ميتعين 

نص ي  لذا، اتتنظيموالن وانيقاللالستدامة عند سن 

ةوزارات االتحادية عة  المرترك لعمل البرنامج 

معيار مراعبة إلزامي لتقدير  االستدامة اعتبار

التبعات المترتبة عة  مقترحات الحكومة من 

   عوانين وتنظيمات

 

 برنامج التدابير  االستدامة

يحتذى  تحت هذا الرعار،  بغي أن نكون مثاالً ين

برنامجاً  2015أعرت الحكومة االتحادية في عا  

الستدامة في رامالً من التدابير بهدف تحقيق ا

ن هذا البرنامج مثالً تضم  اإلجراءات اإلدارية  

أهدافاً وتدابيراً من أجل ترريد استهالك الطاعة في 

 لتي يتعينالمباني الحكومية، وبرأن الرروط ا

توافرها في المرتريات، واإلدارة المستدامة 

التوفيق بين  تحسين إمكانيةلةفعاليات، أو 

بين االلتزامات األسرية أو واجبات الرعاية و

 العمل  

 

 مؤسسات االستدامة

 

المسترارية االتحادية االستدامة من اةتصاصات 

 مراركة كافة الوزارات االتحادية  -

عة التاب العملكافة مجاالت عة  االستدامة  تسري

نظراً لهذا الترعب الواس    لةقطاع السياسي

وألهميتها الةاصة، تق  االستراتيجية األلمانية 

ديوان المسترارية  اتاةتصاص ضمنلالستدامة 

مانيا عهد في ألفمةف التنمية المستدامة ي  االتحادية  

أما صياغة االستراتيجية إل  كبار المسؤولين  

فيتمان في تعاون مكثف وإرراك لكافة  ،وتطبيقها

لتعزيز اتساق التدابير الحقائب الوزارية  

لرؤون  منسقسوف يت  مستقبالً تعيين  ،السياسية

من الوزارات، كل وزارة  لدىالتنمية المستدامة 

ليكون نقطة االتصال الرئيسية فيما يةص هذا 

 الموضوع 

 

  ات  لجنة وكالء الوزارالمحور الرئيسي

 رئيس يرأسها التي اتالوزار وكالء لجنةتضطة  

المحور  االتحادية بدور المسترارية ديوان

الرئيسي الستراتيجية االستدامة  تتول  الةجنة 

ن االستراتيجية موضوعاً مهمة التأكد من كو

  بناء عةكافة المجاالت السياسية   في رئيسياً 

 المؤشرات حالة

 سوف يت  )تقريباً( تحقيق الهدف

  يمضي التطور في االتجاه الصحيح،
 نحراف عن تحقيق الهدف م  وجود ا 

 بالمئة 20 – 5بنسبة ما بين 

 يمضي التطور في االتجاه الصحيح،
 بالمئة 20 فجوة تزيد عنم  وجود  

 التطور في االتجاه الةاطئيمضي 

 اإلعداد

 المراركة

 اإلدارة

مجموعة عمل 
 التنمية المستدامة 

(UAL-AG) 
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 ، يت  توجيهتجري معالجتهسوف الموضوع الذي 

من ةارج الةجنة ة إل  الةبراء والةبيرات الدعو

من القطاع الةبراء   )مثالً  الجةسات لحضور

االعتصادي أو المجتم  المدني/ االتحادات أو 

الواليات أو المحةيات أو مفوضية االتحاد 

تقو  الوزارات عالوة عة  ذلك األوروبي(  

 بعرض تقاريرها برأن االستدامة 

 المستدامة لةتنمية البرلمانية االسترارية الهيئة

أصبحت االستدامة جزءاً ال  ،2004منذ عا  

 منذ ذلك الحين تقو يتجزأ من مها  البوندستاغ  

 المستدامة لةتنمية البرلمانية االسترارية الهيئة

مية الوطنية واألوروبية لةتن ستراتيجيةبمتابعة اال

المستدامة  كما تنظر في نتائج تقدير التبعات 

 رتبة عة  القوانين من منظور االستدامة  المت

 مجةس التنمية المستدامة

 المستدامة التنمية مجةس يقد ، 2001منذ عا  

 مسائل التنمية كل في االتحادية لةحكومة المرورة

 لرأيعة  ا االستدامة موضوع، ويطرح المستدامة

ذين وال ،رةصاً  15 ه عددأعضائه البالغ  العا  

أةيراً في األلمانية  المسترارة عبل منتعيينه   ت 

 ثالث لمدة 2016أكتوبر/ تررين األول  26

 والرةصية المهنية لةةفياته  وفقاً يمثةون  ،سنوات

 المجةس يتمت  .لالستدامة الثالثة األبعاد

 ومقترحات مداةالت وينرر المهنية باالستقاللية

 .االستراتيجية تطوير مواصةة حول

مرسخة على نطاق واسع في  –تدامة االس

 السياسة والمجتمع

التقد  فيما يتعةق باالستدامة إال ال يمكن تحقيق 

كعمل جماعي  إن فكرة االستدامة مرتبطة في 

معية، بالثقافة السياسية والمجت اً وثيق ارتباطاً ألمانيا 

مصطةح  وال يرج  السبب في ذلك فقط إل  أن

 انيا لةمرة األول  منذاالستدامة ت  استةدامه في ألم

تؤيد اليو  الكثير من عا    300أكثر من 

األطراف الفاعةة من القطاع االعتصادي والمجتم  

العةمي واالتحادات وكذلك الواليات والبةديات 

 تنمية المستدامة  كما تركل أعدادالتوجه نحو ال

متزايدة من المواطنين والمواطنات عراراتها 

مبادئ االستدامة كهدف  وافق م بركل يتاليومية 

  نموذجي 

ت صالحياالفي النظا  الفيدرالي األلماني تؤول 

ية والتنفيذية في مجاالت هامة لةتنمية الترريع

المستدامة إل  الواليات والبةديات  توج د 

 قرارات
 تقارير الوزارات

حقيبة 
 وزارية

 اإلعداد

 اإلدارة

مجموعة عمل 
 التنمية المستدامة 
(UAL-AG) 

 المشاركة

حقيبة 
 وزارية

حقيبة 
 وزارية

حقيبة 
 وزارية

حقيبة 
 وزارية

حقيبة 
 وزارية

 االتحاديالمكتب 
 لإلحصاء

مجلس التنمية 
 المستدامة

الهيئة االستشارية 
البرلمانية للتنمية 

 المستدامة

 إدارة االستدامة

 الواليات
ات اإلدارات المحلية اتحاد

 للمدن والبلديات

خالت حول التقارير اإذا لزم األمر يتم المشاركة في الجلسات بناء على دعوة وتقديم المد  

لجنة وكالء الوزارات المعنية بالتنمية 
 المستدامة

 المكتب المختص )المستشارية االتحادية(

المشار
 كة

 مراجعة االستدامة

 تقدير تبعات القوانين

 تقارير الوزارات
 قرارات
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استراتيجية االستدامة آليات وإطار لةتنسيق 

األفضل بين االتحاد والواليات والبةديات برأن 

 امية إل  تحقيق التنمية المستدامة  تعملالتدابير الر

 دع تو ،الهيئات االتحادية بركل وثيق م  الواليات

ها القيا  بدورفي  الهيئات عة  مستوى البةديات

من أجل تحقيق ذلك،   2030 عا  تنفيذ ةطة نحو

ربكة "يت  في جمةة األمور إطالق أنرطة مثل 

 توالتي أنرئ "رؤساء البةديات من أجل االستدامة

بمبادرة ودع  من مجةس التنمية المستدامة، أو 

مواع  إعةيمية لةربكة "المبادرة الجديدة إلنراء 

   "الةاصة باستراتيجية االستدامة

تدع  االستراتيجية الحوار والتعاون بين 

المجموعات المهتمة باالستدامة داةل المجتم ، 

وتعزز المعرفة والكفاءة وإمكانيات المراركة  

 بإرراك الحكومة االتحادية مستقبالً  تقو سوف 

األطراف الفاعةة داةل المجتم  في العمل الجاري 

 برأن االستراتيجية وتطبيقها أكثر من ذي عبل 

زم  مثالً عقد فعاليات تحقيقاً لهذه الغاية، من الم

منتدى حوارية منتظمة )العنوان األولي  "

االستدامة"(، وإرراك األطراف الفاعةة داةل 

  بركل أعوى في اإلعداد لجةسات لجنة المجتم

مبادرات المجتم  العةمي  أطةق  اتوكالء الوزار

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  تبنت  لدع مةتةفة 

ر وعامت بتوفي ،الحكومة االتحادية تةك المبادرات

تجمي  ما يت  تقديمه من دع  عةمي لتنفيذ لعاعدة 

  أهداف التنمية المستدامة  

المسؤولية على مختلف باالضطالع 

 األصعدة وطنياً وكذلك دولياً 

تؤيد ألمانيا حصول "المنتدى السياسي الرفي  

المستوى" الذي ت  تأسيسه لدى منظمة األم  

من هذا المنطةق، عامت المتحدة عة  دور عوي  

اإلفادة باألعمال بل الدول ائألمانيا كواحدة من أو

دامة لالستالجارية بصدد االستراتيجية األلمانية 

ذلك في العا  األول و ،أما  هذه الهيئة في نيويورك

أةرى  ألمانيا دوالً  تساند  2030 عا  لتنفيذ ةطة

عة  طريقها نحو التنمية المستدامة بصورة كبيرة 

سواء من ةالل التعاون الثنائي أو في المحافل 

 متعددة األطراف  ال

عة  الصعيد األوروبي، تدع  ألمانيا أيضاً و

من  2030 عا  رار التنفيذ الطموح لةطةوبإص

أجل التنمية المستدامة من ةالل االتحاد 

 وض إل  داةل تةك المنظمة األوروبي، كما تدعو 

 استراتيجية جديدة لالستدامة  يستةز  تنفيذ ةطة

إطاراً استراتيجياً جديداً عة  المستوى  2030 عا 

 األوروبي  

تدامة التنمية المسموضوع سوف تولي ألمانيا 

موعة لمجةالل فترة رئاستها المقبةة فائقاً  اهتماماً 

، عة  2017والتي سوف تبدأ في عا   ،العررين

ة في إطار رئاستها لمجموع اتبعتهالنحو الذي نفس 

   2015الدول السب  في عا  

 عملية –االستدامة 

عة  حد تعبير  –إن االستدامة كهدف نموذجي هي 

 Ulrichر )المؤرخ الثقافي أولريش غروب

Grober )- " جهاز مالحة بمثابة بوصةة أو

وهو  –يوجهنا في رحةة إل  مكان مجهول 

 المستقبل"  

ال توجد إجابات بسيطة عة  التحديات المعقدة 

يتطةب التوجه نحو التنمية المستدامة  هذا  لعصرنا

ةزمنا أن نراعي نهايات األمور  منهجاً رمولياً وي  

ة  عأن تصير الباعث يتسن  لها  ،من ةالل ذلك

 لتقد  االجتماعي واالعتصادي والسياسي الحقيقي ا

ترى الحكومة االتحادية في اإلصدار الجديد 

لالستراتيجية األلمانية لالستدامة الةطوة الهامة 

سوف   2030 عا  األول  عة  طريق تنفيذ ةطة

تواصل الحكومة االتحادية العمل بحز  عة  

عتمادها  وهي تدعو ااستراتيجية االستدامة بعد 

الحكومية وغير الحكومية  جمي  المؤسسات

وكذلك كل فرد لةمراركة  من المجتم مجموعات و

 العمل بهمة في هذا 
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استعراض شامل: مضمون وآليات التحكم في االستراتيجية األلمانية لالستدامة 

 )نظام إدارة االستدامة(

 حكم أهمية وأساس ونطاق االستدامة كأداة للتأوالً: 

 

ومعياراً  اً هدفبوصفها  الحكومة االتحادية  ةلسياس نموذجي مبدأالتنمية المستدامة )االستدامة(   1

 تةاذااالستدامة لدى  ةيتعين مراعا ،ةوالدولي ةواألوروبي الوطنية لةعمل الحكومي عة  المستويات

 ة  يمجاالت السياسالكافة  جراءات فياإل

 طالعواالض العيش ورفاهةبين األجيال والتماسك االجتماعي  العدالةإل  تحقيق  االستدامةتهدف   2

من هذا المنطةق، يتعين الجم  بين القدرة العالية عة  األداء االعتصادي وحماية  بالمسؤولية الدولية 

 بداً  لالستمرار أ ةعابة اتالتطوربركل يجعل  ،األسس الطبيعية لةحياة والمسؤولية االجتماعية

في إصدار جديد بموجب هذا القرار   2002هي استراتيجية عا   انية لالستدامةاالستراتيجية األلم  3

 ، وتوفر التوجيه لتةك العمةية تصف االستراتيجية عمةية تطور سياسي طويةة األمد

ي، عن التنمية المستدامة عة  الصعيد الوطنالمسؤولية الرئيسية تضطة  المسترارية االتحادية ب  4

ك ولضمان التحك  فيها بركل مرتر ،بالنسبة لكافة المجاالت السياسيةأهميتها  إبرازوذلك بهدف 

   المةتةفة الوزاراتمن عبل 

أمراً حاسماً في سبيل تحقيق االستدامة  األطراف  المعنيةالتفاعل بين األطراف الفاعةة ي عتبر   5

 الفاعةة األةرى المعنية باالستدامة هي 

 الصعيد الدولي  أ

  المتحدة )السيما في إطار المنتدى السياسي رفي  المستوى( تسع  ألمانيا في إطار األم

 ومن ةالل العالعات الثنائية إل  تأييد التقد  في مجال االستدامة  

 الصعيد األوروبي  ب

 ألمانيا

تؤيد تعزيز االستدامة عة  الصعيد األوروبي، وتدع  بركل ةاص االستراتيجية  -

 تيجيات الوطنية،األوروبية لالستدامة وكذلك ربط تةك باالسترا

في القضايا الةاصة بالتنمية تتعاون بركل وثيق م  الدول األوروبية األةرى  -

 المستدامة  

 الواليات والبةديات  ج

في إطار الهيئات المعنية، يت  التبادل بركل منتظ  بين االتحاد والواليات حول االستدامة، 

 اتحادات اإلداراتإرراك  وذلك بهدف تنسيق األنرطة واألهداف بصورة أفضل  يت  أيضاً 

   المحةية لةمدن والبةديات

ن والنقابات والمجتم  العةمي والكنائس و)المواطنات والمواطن المجتم  المدني  د

 واالتحادات(

األطراف الفاعةة من المجتم  المدني مطالبة بطرق متعددة بتحقيق االستدامة، ويت  

من ةالل اةتياره  لةمنتجات  ةرديفمساهمة المستهةكون  بصورة مستمرة  يقد إرراكها 

 واستةدامها بركل مالئ  اجتماعياً وبيئياً وسديد اعتصادياً 

 القطاع االعتصادي الةاص  ه

الرركات والغرف واالتحادات مطالبة بأداء دورها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة  

مستهةك فالرركات مثالً تتحمل المسؤولية عن إنتاجها ومنتجاتها  يعتبر تزويد ال
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بالمعةومات عن الةصائص الصحية والبيئية لةمنتجات وعن أساليب اإلنتاج المستدامة 

 جزءاً من تةك المسؤولية  

 

 

 إدارة االستدامة نظامثانياً: 

 

االت جالةاصة بمالتدابير تقيي  ووض  عند  بنظا  إدارة االستدامةالوزارات المةتةفة  تستعين  1

 صر التالية   يتضمن هذا النظا  العناعمةها

 عواعد اإلدارة )راج  البند الثاني أدناه( -

 )راج  البند الثالث أدناه( واألهداف المؤررات -

 الرصد )راج  البند الراب  أدناه( -

 

 االستدامةإدارة عواعد   2

 -القواعد األساسية-

 مقبةة ال األجيال إل  أداءها يعهد أن له يحق فال بنفسه، بواجباته بالقيا  مةزماً  جيل لك ونك (1)

  المتوععة المستقبةية األعباء حيال وعائية إجراءات يتةذ أن جيل لك عة  ينبغي ماك

من أجل تحقيق العدالة بين األجيال والتماسك االجتماعي ورفاهة العيش واالضطالع  (2)

بالمسؤولية الدولية وإعمال حقوق اإلنسان والحفاظ عة  المجتمعات السةمية، يتعين الجم  

العالية عة  األداء االعتصادي وحماية األسس الطبيعية لةحياة والمسؤولية  بين القدرة

 االجتماعية بركل يجعل التطورات عابةة لالستمرار أبداً 

تتطةب المسؤولية المرتركة تجاه التنمية المستدامة إرراك القطاعات االعتصادية واالجتماعية  (3)

 ي عمةيات صن  القرار السياسي  ف وكذلك األطراف السياسية الفاعةة بركل مناسب

 -عواعد االستدامة لمجاالت العمل المةتةفة -

 لقدرتها وفقاً  فقط هايجوز استهالك (السمكية والثروة اتالغاب)ك المتجددة الطبيعية الموارد (4)

 .الذاتي التجديد عة 

 فال ألحفورية(ا الطاعة ومصادر المعدنية الةا  المواد)ك المتجددة غير ةيبيعالط الموارد أما 

 أو بموادوظائفها  لاستبدال يمكن فيه ا الذي بالقدر إال عة  المدى الطويل استةدامها يجوز

   لةطاعة أةرى بمصادر

 المناخك ةيالطبيع نظمةاأل عدرة المواد اتانبعاثكمية  تفوق أن عة  المدى الطويل يجوز ال

 .فالتكي   عة  والمحيطات والغابات

   اإلنسان صحةالمجازفات غير المبررة التي عد تةحق بتجنب و رالمةاط درء ينبغي (5)

 لبرك الدولية والمنافسة التقنية التطورات عن الناج  الهيكةي التحول عمةية صياغة ينبغي (6)

 التكامل تحقيق يتعين ،الغرض لهذا  واالجتماعيالبيئي  والتوازن االعتصادي النجاحيراعي 

معدالت  ارتفاع م  االعتصادي النمو بكيتوا بحيث المةتةفة السياسية المجاالت بين

 .البيئة وحماية ،واحترا  وحماية وضمان حقوق اإلنسان ،االجتماعي والتماسك الترغيل،

يتعين   االعتصادي النمو عن وةدمات النقل الطبيعية والموارد الطاعة استهالك فصل ينبغي (7)

 الطاعة عة  الطةب زيادة تعويض مجرد من ثرما هو أك إل  السعي الوعت نفس في

 لةطاعة  الفعال االستةدا  مكتسبات عبر وهذا ،النقل وةدمات والمصادر

 والواليات االتحاد من يتطةب هذا .األجيال بين العدالة بمبدأ تةتز  أن العامة الميزانيات عة  (8)

الية ي الةطوة التيتعين فاالمتثال إل  سقف الدين المنصوص عةيه دستورياً   والمحةيات
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 العدالة بين األجيال  يراعي حج بصورة مستمرة إل   نالدي نسبة تقةيص

وأن تراعي في الوعت  التنافس، عة  وعادرة منتجة مة أن تكونيتعين عة  الزراعة المستدا (9)

 بركل المستهةك وحماية ،ونوعها يتفق بما ات الداجنةالحيوان تربية ومتطةبات البيئة ذاته

 .الصحية الحمايةما يةص في السيما وعائي

والتأكد من عد  إهمال أي عضو من  االجتماعي التماسك لتعزيز التالية التدابير يتعين اتةاذ (10)

 أعضاء المجتم   

 والحد من أوجه عد  المساواة، ،اإلمكان عدر االجتماعي والتهميش الفقرالوعاية من  -

 ،االعتصادية التنمية في لةمساهمة السكان فئات لك تاحة الفرصة أما إ -

 فلةتكي   والمجتم  واالعتصاد السياسة مجاالت من كل في الضرورية جراءاتاإل اتةاذ -

 ،مبكر وعت في الديموغرافيالتحول  م 

  .والسياسية عيةاجتماال األنرطة في الجمي إرراك  -

تائج إل  تةك الن ينبغي مراعاة النتائج العةمية المتوفرة واألبحاث الالز  إجرائها لةوصول (11)

في النظا  التعةيمي لذلك المؤهالت والكفاءات الالزمة يتعين إرساء  عند اتةاذ القرارات 

 بهدف تحقيق "التعةي  من أجل التنمية المستدامة"  

 نمما يتسبب فيه أداءنا من أعباء في أجزاء أةرى  ةمراعاينبغي عةينا عند تركيل سةوكنا  (12)

 لك في لةرعوب يكفل وبما مرترك بركل األساسية الدولية ألطرا صياغة يتعينالعال   

 عة  عادرين يجعةه  وبما اإلعةيمية بيئته  م  تناغ  وفي لتصوراته  وفقاً  ريمةك حياة دولال

 التصرف ومعيار .متكامةة وحدة تركالن والتنمية فالبيئة  االعتصادية التنمية االستفادة من

المتحدة   األم  التي تبنتها منظمة لةتنمية المستدامة 2030 عا  ةطة هي المستدا  العالمي

 :من بكل والجوع الفقر مكافحة ربط متكامل منهاج في ويجدر

 اإلنسان حقوق احترا  -

 االعتصادية التنمية -

 بيئةال حماية -

 المسؤول الحكومي األداء -

 

 التالية    ةلةمؤررات األساسيوفقاً  مجاالً  36في التنمية المستدامة  تقيي يت    3
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 مجاالت المؤشرات المؤشرات األهداف
 الرقم  معايير االستدامة

 القضاء عة  الفقر بجمي  أركاله في كل مكان – 1الهدف 

أعل من  2030إبقاء نسبة األرةاص المحرومين مادياً حت  عا  
 دولة(   28المتوسط داةل االتحاد األوروبي )

 الفقر الحرمان المادي

 قرالحد من الف

   أ1  1

أعل  2030إبقاء نسبة األرةاص المحرومين مادياً بردة حت  عا  
 دولة(   28من المتوسط داةل االتحاد األوروبي )

   ب1  1  الحرمان المادي الرديد

نة وتعزيز الزراعة المستدامة – 2الهدف   القضاء عة  الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحس 

إل   فائض النيتروجين لي أللمانيا منالرصيد اإلجما ةفض
 ألراضيكيةوغرا  لكل هكتار من ا 70متوسط سنوي يعادل 

 2032حت   2028في الفترة من  الزراعية

 إدارة األراضي الزراعية فائض النيتروجين

عة  أراضينا اإلنتاج مراعاة البيئة لدى 
 الزراعية 

   أ1  2

 %20الزراعية إل  عة  األراضي نسبة الزراعة العضوية زيادة 
 في السنوات القادمة

  الزراعة العضوية
   ب1  2

 ضمان تمت   الجمي  بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جمي  األعمار – 3الهدف 

فرد )من النساء(  000 100حالة لكل  100ةفض النسبة إل  
  2030حت  عا  

 الوفاة المبكرة

رةص  000 100)نسبة الوفيات لكل 
 ( عاماً  70تحت 

 النساء

 الصحة والتغذية

 الحياة بصحة جيدة لمدة أطول

   أ1  3

فرد )من الرجال(  000 100حالة لكل  190ةفض النسبة إل  
  2030حت  عا  

 الوفاة المبكرة

رةص  000 100)نسبة الوفيات لكل 
 عاماً(  70تحت 

  الرجال
 

   ب1  3 

 لرباب نسبة المدةنين من ا 2030عا    حت %7ةفض النسبة إل  

 عاماً(ً 17 – 12)

 
   ج1  3

 نسبة المدةنين من البالغين  2030حت  عا   %19ةفض النسبة إل  

 عاماً(ً 15)فوق 

 
   د1  3

نسبة األرةاص المصابين بأمراض السمنة  وعف الزيادة بصفة مستمرة
 من الرباب 

 عاماً( 17 - 11)

 
   ه1  3

صابين بأمراض السمنة نسبة األرةاص الم وعف الزيادة بصفة مستمرة
 من البالغين 

 عاماً( 18)فوق 

 
   و1  3

إل  نسبة  2005عا  التي صدرت في  نبعاثاتك  اال تقةيص
 2030)متوسط غير مرجح لةمةوثات الةمسة( بحةول عا   55%

انبعاثات مةوثات الهواء )القائمة الوطنية 
النبعاثات مةوثات الهواء  ثاني أكسيد 

تروجين واألمونيا الكبريت وأكسيد الني
 يةمالجسيالمواد والمركبات غير الميثانية و

  (ميكروجرا  5 2الناعمة البالغ عطرها 

 تلوث الهواء

 الحفاظ عة  بيئة صحية

   أ2  3

ية المواد الجسيممنظمة الصحة العالمية فيما يةص  دالئلتحقيق 
/ ميكروغرا  20، وهي 2030عا   حت عة  أوس  نطاق ممكن 

 .في المتوسط السنوي 10ةمواد الجسيمية متر مكعب ل

يا في ألماننسبة السكان الذين يتعرضون 
رنة الة يةالجسيمالمواد  إل  نسبة عالية من

 ميكروجرا  10البالغ عطرها 

 
   ب2  3

 المنصف والرامل لةجمي  وتعزيز فرص التعة   مدى الحياة لةجمي وضمان التعةي  الجيد  – 4الهدف 

 المتسربون من الدراسة في مرحةة مبكرة 2020حت  عا   %10اعل من ةفض النسبة إل  

دون رهادة  –عاماً  24 – 18)ما بين 
 إتما  الدراسة(

 التعليم

 تحسين التعةي  والتأهيل بصورة متواصةة

   أ1  4

 30ما بين  أعماره  تتراوح أرةاص 2020 حت  %42 إل  النسبة رف 
 جامعية رهادات عة  حائزون عاماً  34و
 لةثانوية متعدية جامعية غير أو

 
   ب1  4

 رعاية األطفال طوال النهار  2030 حت  %35 إل  النسبة رف 

 العامين األطفال حت  سن

 لألسر المستقبلية اآلفاق 

 توفيق بين االلتزاماتال تحسين إمكانيات
 وبين العملاألسرية 

   أ2  4

 ة األطفال طوال النهار رعاي 2030حت   %70و 2020 حت  %60 إل  النسبة رف 

 أعوا  5 – 3األطفال ما بين 

 
   ب2  4
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 مجاالت المؤشرات المؤشرات األهداف
 الرقم  معايير االستدامة

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات – 5الهدف 

، الحفاظ عة  تةك 2020بحةول عا   %10تقةيص الفجوة إل  
 2030النسبة حت  

 المساواة الفارق في األجور بين النساء والرجال

 اةل المجتم دع  المساواة د

   أ1  5

رركات المدرجة في المن النساء في مجالس إدارة  %30نسبة 
لس إدارتها العامةين اوالتي يمثل نصف أعضاء مج البورصة

 .2030بحةول عا  

النساء في المناصب القيادية في عطاع 
 األعمال

 
   ب1  5

زيادة تدريجية بنسبة الثةث بالمقارنة بعا   2030حت  عا  
2015 

تأهيل المهني لةفتيات والنساء من ةالل ال
 التعاون اإلنمائي األلماني

 مياً عال ةتعزيز المراركة االعتصادية لةمرأ

 

   ج1  5

 وإدارتها بصورة مستدامة ضمان توافر المياه وةدمات الصرف الصحي لةجمي  – 6الهدف 

االلتزا  بالقي  اإلررادية الةاصة بمةتةف أنواع المياه أو تحقيق 
   2030بحةول عا  في جمي  نقاط القياس   أعل عي

 جودة المياه في المياه الجاريةومركباته الفوسفات 

 تقةيل المواد المةوثة في المياه

   أ1  6

بالقيمة الحدية لةنترات في المياه  2030االلتزا  حت  عا  
 مةيغرا / لتر  50الجوفية وهي 

ط نسبة نقا –النترات في المياه الجوفية 
ركيز يها تياس في ألمانيا التي يتعدى فالق

مةيغرا /  50وهي  النترات القيمة الحدية
 لتر

   ب1   6 

يتعين توفير إمكانية الحصول عة  المياه لعررة ماليين رةص 
   2030سنوياً حت  عا  

عدد األرةاص الذين أتيحت له  إمكانية 
الحصول عة  مياه ررب وصرف صحي 

 بدع  من ألمانيا

 رب والصرف الصحيمياه الش

تحسين إمكانية الحصول عة  مياه الررب 
والصرف الصحي في جمي  أنحاء العال ، 

  جودة أعة  )وأكثر أمانا(

6  2 

 ضمان حصول الجمي  بتكةفة ميسورة عة  ةدمات الطاعة الحديثة الموثوعة والمستدامة – 7الهدف 

الفترة من سنوياً في  %1 2زيادة إنتاجية الطاعة النهائية بمعدل 
2008 – 2050 

طاعة من استهالك الإنتاجية الطاعة )
 (النهائي

 الحرص في استخدام الموارد الطبيعية

 لهالطبيعية واستغالاترريد استةدا  الموارد 
 ةبفعالي

   أ1  7

 2050حت  عا   %50و 2020حت  عا   %20تراج  بمعدل 
 2008مقارنة بقي  عا   –

   ب1  7  ية(استهالك الطاعة )الطاعة األول

حت  عا   %30و 2020حت  عا   %18إل   النسبة ارتفاع
  2050حت  عا   %60و 2030

من إجمالي نسبة الطاعات المتجددة 
 ةطاعة النهائي لستهالك اال

 الطاقات المتجددة

توسي  اإلمداد بالطاعة ذي الفرص 
 المستقبةية

   أ2  7

 %50و 2020عة  األعل حت  عا   %35ارتفاع النسبة إل  
 2040عة  األعل حت   %65و 2030عة  األعل حت  عا  

  2050عة  األعل حت   %80و

نسبة الكهرباء التي يت  توليدها من مصادر 
الطاعة المتجددة من إجمالي االستهالك 

 النهائي لةكهرباء 

   ب2  7 

 الكامةة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق لةجمي تعزيز النمو االعتصادي المطرد والرامل لةجمي  والمستدا ، والعمالة  – 8الهدف 

حت   2010 – 2000الحفاظ عة  االتجاه السائد في األعوا  
   2030عا  

 

 اإلنتاجية اإلجمالية لةمواد الةا 

 )الناتج المحةي اإلجمالي+الصادرات(/
 مدةالت المواد الةا  

 الحرص في استخدام الموارد الطبيعية

 لطبيعية واستغاللهااترريد استةدا  الموارد 
 ةبفعالي

8  1   

 المحةي الناتج نم %3 من أعل الدولة ميزانية في السنوي جزالع
 اإلجمالي

 2030 الحفاظ عة  هذا الوض  حت 

 الديون العامة للدولة العجز في الميزانية

 وتكريس العدالة العامة الميزانية دعائ  تثبيت
 األجيال بين

   أ 2  8

بصورة  ةدولةل الهيكةي العجزحج  و هيكةياً  زنةمتوا دولة ميزانية
 اإلجمالي المحةي الناتج من %5 0 يتعدى ال ةكامة

 2030الحفاظ عة  هذا الوض  حت  

   ب2  8  العجز الهيكةي

 اإلجمالي المحةي الناتج من من %60 تتعدى ال الديون نسبة
 2030الحفاظ عة  هذا الوض  حت  

   ج2  8  نسبة الديون

 ناسب لةنسبة تطور م
 2030الحفاظ عة  هذا الوض  حت  

 من اإلجمالية الثابتة االستثمارات نسبة
 اإلجمالي المحةي الناتج

 للمستقبل االقتصادي التخطيط

 والحفاظ عة  جيدة استثمارية رروط ةةق
 دائمة بصورة الرةاء

8  3  

 االقتصادي األداء قدرة / فرد من السكاناإلجمالي المحةي الناتج نمو اعتصادي مستمر ومالئ 

 حماية بالتوافق م  االعتصادي األداء رف 
 والمجتم  البيئة

8  4  

  2030بحةول عا   %78رف  النسبة إل  
 

 ةعامةين اإلجمالية ل نسبةال

 عاما( 64 – 20)

 العمالة

 تحسين معدالت العمالة

   أ5  8

  2030بحةول عا   %60رف  النسبة إل  
 

ً  نسبة العامةين األكبر  سنا

 عاماً( 64 – 60) 

   ب5  8 

عدد أعضاء التحالف من أجل المنسوجات  2030زيادة مةحوظة حت  عا  
 المستدامة 

 سالسل اإلمداد العالمية

 إتاحة عمل كري  في جمي  أنحاء العال 

8  6  
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 مجاالت المؤشرات المؤشرات األهداف
 الرقم  معايير االستدامة

 وترجي  االبتكارإعامة بن  تحتية عادرة عة  الصمود، وتحفيز التصني  الرامل لةجمي  والمستدا ،  – 9الهدف 

من الناتج المحةي اإلجمالي  %3اإلنفاق السنوي يعادل بحد أدني 
 2030حت  عا  

اإلنفاق الةاص والعا  في مجالي األبحاث 
 والتنمية

 االبتكار

 جديدة حةولب مستقبلال تةطيط

9  1  

 

 الحد من انعدا  المساواة داةل البةدان وفيما بينها – 10الهدف 

 اةتتا  رهادة عة  األعل عة  الحاصةين انباألج نسبة زيادة
حت   األلمان الةريجين نسبة من ذلك وتقريب "األساسية المدرسة"

2030 

 االندماج  ةريجات وةريجو المدارس من األجانب

 نجاح األجانب في ألمانيا في التعةي  النظامي

10  1   

 

 2030معامل جيني لةدةل بعد التحويالت االجتماعية حت  
 عضواً( 28ستوى االتحاد األوروبي )تحت م

 معامل جيني

  ةاالجتماعي التحويالتدةل بعد ةل

 عدالة التوزيع

الحيةولة دون وجود التفاوت الكبير داةل 
 ألمانيا 

10  2   

 جعل المدن والمستوطنات البررية رامةة لةجمي  وآمنة وعادرة عة  الصمود ومستدامة – 11الهدف 

مساحة الو العمرانمساحة يادة ز 2030عا   حت  هكتار 30 س( أعل من) إل  اليومي النمو ةفض
)الطرق والسكك الحديدة  لةسيرالمةصصة 

 والنقل الجوي إلخ(

 المساحات استهالك

 ةمساحاتل مستدا ال ستةدا اال

   أ1  11

ة العمران كثافبالنسبة إل  تقةيص نسبة فقدان المساحات الفضاء 
 (تعداد السكان)

وحدة القياس   –ات الفضاء فقدان المساح
 متر مرب  لكل فرد من السكان

   ب1  11 

مساحة العمران عدد السكان بالنسبة إل   كثافة العمرانال يوجد تراج  في 
)كثافة  والمساحة المةصصة لةسير

 (العمران

   ج1  11 

  تراج  بنسبة تتراوح ما بين 2030النطاق المستهدف حت  عا  
15 – 20% 

 التنقل على القدرة طاعة النهائية في نقل البضائ استهالك ال

عة   الحفاظ – التنقل عة  القدرة ضمان
 البيئة

   أ2  11

  تراج  بنسبة تتراوح ما بين 2030النطاق المستهدف حت  عا  
15 – 20% 

   ب2  11  استهالك الطاعة النهائية في نقل األفراد

متوسط مرجح بعدد السكان لمدة الرحةة  تراج 
بوسائل المواصالت العامة من كل محطة 

متوسطة  مركز يقد  ةدماتإل  أعرب 
  ةهاممركز يقد  ةدمات / األهمية

   ج2  11 

 ارتفاعبسبب  السكانزيادة العبء عة   2030حت  عا   %13ةفض نسبة السكان المتضررين إل  
 تكاليف السكن

 السكن

 لةجمي  بتكةفة ميسورةالسكن 

11  3  

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة – 12الهدف 

حصة السوق من المنتجات التي تحمل   2030حت   34%
العالمات البيئية الحكومية )الهدف 
المستقبةي  حصة السوق من المنتجات 
والةدمات الحاصةة عة  عالمات بيئية 

 (المنالواجتماعية موثوق بها وصعبة 

 مراعاة االستدامة في االستهالك

االستهالك بركل يراعي البيئة تركيل 
 والمجتم 

   أ1  12

ثاني أكسيد  استهالك الطاعة وانبعاثات تراج  مستمر في استهالك الطاعة
 السة  تهالكالكربون المتعةقة باس

   ب1  12 

نظا  اإلدارة ومراجعة الحسابات   2030مقر لةمنظمة حت   5000
 اإليكولوجية

 اإلنتاج المستدام

 صة اإلنتاج المستدا  زيادة مطردة لح

12  2   

 اتةاذ إجراءات عاجةة لةتصدي لتغير المناخ وآثاره – 13الهدف 

 ٪55 وبنسبة ،2020عة  األعل بحةول عا   ٪40تةفيض بنسبة 
عة  األعل بحةول  ٪70وبنسبة ، 2030بحةول عا  عة  األعل 

 2050بحةول عا   ٪95إل   80 ما بين وبنسبة ،2040عا  
 1990عا  قي  ب مقارنةوذلك 

 المناخ حماية انبعاثات غازات االحتباس الحراري

 الحراري االحتباس غازات تقةيص

   أ1  13

ةيص الرامية إل  تق لةتدابيرالتمويل الدولي   2014بالمقارنة بحجمه في  2020مضاعفة التمويل حت  عا  
انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

 والتكيف م  تغيير المناخ

مة األلمانية في التمويل الدولي المساه
 المتعةقة بتغيير المناخ لةتدابير

   ب1  13

 حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستةدامها عة  نحو مستدا  لتحقيق التنمية المستدامة – 14الهدف 

الحالة الجيدة لةمياه وفقاً لةمرسو  برأن حماية المياه الحفاظ عة  
المتوسط السنوي لةنيتروجين الكةي في  يتجاوزالسطحية )ال 

 مةيغرا / لتر( 6 2األنهار التي تصب في بحر البةطيق 

التةوث بالمغذيات في المياه الساحةية ومياه 
 من ةالل النيتروجينالتةوث ب –البحار 

 الروافد التي تصب في بحر البةطيق 

 حماية البحار

الموارد البحرية واستةدامها حماية البحار و
 مستدا بركل 

   أأ1  14

الحفاظ عة  الحالة الجيدة لةمياه وفقاً لةمرسو  برأن حماية المياه 
السطحية )ال يتجاوز المتوسط السنوي لةنيتروجين الكةي في 

 مةيغرا / لتر( 8 2األنهار التي تصب في بحر الرمال 

التةوث بالمغذيات في المياه الساحةية ومياه 
 ن ةاللالتةوث بالنيتروجين م –البحار 

 الروافد التي تصب في بحر الرمال

   أب1  14 

 االتحاد األوروبي يحددها  المواصفات التي 2030الهدف حت  
 

ا هنسبة األرصدة السمكية التي يت  اصطياد
ر بركل مستدا  في بحر الرمال وبح

 البةطيق

   ب1  14  
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 مجاالت المؤشرات المؤشرات األهداف
 الرقم  معايير االستدامة

تةدامها عة  نحو مستدا ، وإدارة الغابات عة  نحو مستدا ، ومكافحة التصحر، ووعف تدهور األراضي وعكس حماية النظ  اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز اس – 15الهدف 
 مساره، ووعف فقدان التنوع البيولوجي

 التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي وجودة المناظر الطبيعة  2030عة  المؤرر حت  عا   100الوصول إل  درجة 

 الحيوية البيئة وحماية التنوع عة  الحفاظ

15  1   

بالمقارنة بقي  عا   %35بنسبة  2030تحقيق تراج  حت  عا  
2005  

اإلفراط في استةدا  المغذيات في النظ  
 البيئية

 النظم البيئية

حماية النظ  البيئية والحفاظ عة  ةدمات 
النظ  البيئية والحفاظ عة  سالمة البيئة 

 الحيوية

15  2   

المكافأة المالية لةدول النامية في مقابل  2030زيادة حت  عا  
الحفاظ عة  الغابات أو إعادة تأهيةها بركل 

اآللية التي وضعتها في إطار  – مثبت
األطراف في اتفاعية األم  المتحدة اإلطارية 

ةفض من أجل  برأن تغير المناخ
االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات 

  (+ REDD) وتدهورها

 الغابات

 الة الغاباتتجنب إز

15  3   

لةتنمية المستدامة، وتوفير إمكانية الةجوء إل  القضاء أما  الجمي ، والقيا  عة  جمي  المستويات ببناء مؤسسات  ترجي  وجود المجتمعات السةمية الرامةة لةجمي  تحقيقاً   16الهدف 
 فعالة ةاضعة لةمساءلة

 7000يقل عن  يتعين أن يتراج  عدد الجرائ  المبةغ عنها إل  ما
 2030فرد من السكان حت  عا   000 100جريمة لكل 

 معدالت الجريمة الجرائ 

 الرةصي األمن معدل تحسين متابعة

16  1   

عدد المراري  التي يت  تنفيذها من عبل  2030مرروعاً سنوياً حت  عا   15بحد أدني 
ألمانيا بهدف تأمين وتسجيل وتدمير 

 الةفيفة فياألسةحة الصغيرة واألسةحة 
 مناطق العال  المتضررة

 السالم واألمن

اتةاذ تدابير عمةية لمكافحة انترار األسةحة 
 ةاصة األسةحة الصغيرة

16  2   

 الحوكمة الرشيدة مؤرر مدركات الفساد بالنسبة ألمانيا 2030التحسن حت  عا  

 مكافحة الفساد

   أ3  16

نسبة لةدول مؤرر مدركات الفساد بال 2030التحسن حت  عا  
 الرريكة لةتعاون اإلنمائي األلماني 

   ب3  16 

 تعزيز وسائل التنفيذ وتنريط الرراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة – 17الهدف 

من الدةل القومي اإلجمالي حت  عا   % 7 0رف  الحصة إل  
2030  

حصة اإلنفاق العا  عة  التنمية من الدةل 
 القومي اإلجمالي 

 عاون اإلنمائيالت

 دع  التنمية المستدامة

17  1   

 وتثبيت النسبة بعد ذلك  2020حت  عا   %10زيادة بمعدل 
 

عدد الطالب والطالبات والباحثين 
والباحثات من البةدان النامية والبةدان األعل 

 الفصل الدراسي() سنوياً نمواً 

 نقل المعرفة خاصة في المجاالت التقنية

 الصعيد الدولي عة توصيل المعرفة 

17  2   

)عياساً بالنسبة في  2030بحةول عا   %100زيادة النسبة بمعدل 
 (2014عا  

نسبة السة  التي تستوردها ألمانيا من 
 البةدان األعل نمواً من إجمالي الواردات

 فتح األسواق

 تحسين الفرص التجارية لةدول النامية 

17  3   
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 الرصد  4

دى تنفيذ االستراتيجية وبالتدابير األةرى المةطط لها، كما يت  ميت  اإلفادة بانتظا  ب  أ

 مواصةة تطوير االستراتيجية 

 االستدامة  مؤررات تقريراً حول حالةينرر المكتب االتحادي لإلحصاء كل سنتين 

المكتب االتحادي لإلحصاء بتحةيل تطور المؤررات عة  مسؤوليته المهنية  ويقو 

 الةاصة 

عن قرير )ت تقرير رامل حول االستراتيجيةفي إطار  االستراتيجية مواصةة تطويرت  ي

ل تتضمن التقارير عن سير العم( يت  تقديمه مرة واحدة كل فترة ترريعية  سير العمل

وترمل كذلك تدابير محددة من أجل تحقيق األهداف  ،تقييماً لمدى تنفيذ االستراتيجية

 تراتيجية في مجاالت محورية معينة الموضوعة، وتواصل عالوة عة  ذلك تطوير االس

 يت  إحالة التقارير لةبوندستاغ لالطالع عةيها  

 في وعت مبكر وبصورة رامةة   الرأي العا يت  إرراك  ،لدى تطوير االستراتيجية  ب

 لجنة وكالء الوزارات إحاطةب بانتظا  باإلضافة إل  ذلك، تقو  الوزارات المةتةفة  ج

ل المتعةقة باالستدامة في مجاالت األعما الراهنةبالقضايا  ةماً المعنية بالتنمية المستدامة ع

 والمها  الةاصة بها  

 

 

 المؤسساتثالثاً: 

التعديالت والتطويرات التي يت  إدةالها عة  استراتيجية  مجةس الوزراء االتحادييقرر   1

 االستدامة 

  المعنية بالتنمية المستدامة اتلجنة وكالء الوزار  2

 ر االستراتيجية القومية لالستدامة من حيث المضمون، تقو  بمواصةة تطوي  أ

 تقو  بانتظا  برصد تطور مؤررات االستدامة،  ب

المةتصة التي تةاطبها الهيئة االسترارية البرلمانية لةتنمية هي جهة االتصال   ج

اتحادات اإلدارات المحةية لةمدن المستدامة التابعة لةبرلمان األلماني والواليات و

 ،والبةديات

  المرورة حول القضايا الراهنة التي لها صةة باالستدامة في عمل الحكومة تقد  د

 االتحادية 

 تحادية برئاسة لجنة وكالءجمي  الوزارات ممثةة في الةجنة  يقو  رئيس المسترارية اال

   الوزارات

ترأسها المسترارية  مجموعة عمليت  إعدادها من عبل  جةسات لجنة وكالء الوزارات  3

بدرجة رؤساء أعسا  من الةبراء المةتصين عن كافة الوزارات  تض  ممثةيناالتحادية و

 فرعية  

ية النوو وحماية الطبيعة والبناء وأمن المفاعالت تحت رئاسة الوزارة االتحادية لةبيئة  4

مجموعة العمل الوزارية المعنية قو  توبمراركة من المكتب االتحادي لإلحصاء 

  التةصصي لعمةية رصد وتطوير مؤررات التنمية بالتحضير الفني بمؤررات التنمية

بمتابعة سياسة  المستدامة لةتنمية البرلمانية االسترارية الهيئةفي البوندستاغ، تقو    5

 االستدامة عة  الصعيدين الوطني والدولي  



نية لالستدامة  ما ألل 2016االستراتيجية ا  
 

18 

، 2000يوليو/ تموز  26)عرار مجةس الوزراء االتحادي بتاريخ  مجةس التنمية المستدامة  6

 (2007أبريل/ نيسان  4وجب عرار بتاريخ ت  تعديةه بم

 في المواضي  التي تةص التنمية المستدامة،يقد  المرورة لةحكومة االتحادية   أ

 يقو  بصياغة نصوص برأن مواصةة تطوير استراتيجية االستدامة،  ب

 ق فيها عة  مواضي  معينة،عةِّ ينرر بيانات ي    ج

    لمجتمعي برأن االستدامةيساه  بركل ةاص في التوعية العامة وتعزيز الحوار ا  د

 يت  تعيين أعضاء المجةس من عبل المسترارة االتحادية 

 

 اإلجراءات داخل الحكومة االتحادية من أجل تنفيذ االستراتيجيةرابعاً: 

تضطة  الوزارات بمسؤولية مرتركة تجاه تنفيذ االستراتيجية األلمانية لالستدامة  من أجل تحقيق   1

دامة واألهداف العالمية لةتنمية المستدامة، تتعاون الوزارات فيما بينها أهداف استراتيجية االست

 وتقو  كذلك بتنسيق اإلجراءات التي تتةذها م  الواليات والبةديات 

الحاجة إل  تحقيق التنمية المستدامة بعين  الوزاراتفي ضوء استراتيجية االستدامة، تأةذ   2

 الترريعية المقترحات يت  تقيي  آثاراإلدارية  اءاتها إجرلدى تركيل أنرطتها بما في ذلك االعتبار 

يما ف يت  في هذا اإلطار توضيح أي تعارض عة  التنمية المستدامة وعرض نتيجة هذا التقيي  

المتوع  بعين  يت  أةذ التقد و، برفافية استراتيجية االستدامةأهداف  الترريعات المقترحة وبينبين 

قدير تتصة عة  عاتقها مسؤولية إجراء هذا التقيي  في إطار عمةية االعتبار  تأةذ الوزارة المة

 ،لمعنياتعرض الوزارات ةيارات مةتةفة لكيفية تحقيق الهدف   التبعات المترتبة عة  القوانين

النظر في مراريعها وتقيي  ومالءمتها م  المراري  األةرى داةل الوزارة ذاتها وم  وتقو  ب

 ارات األةرى  التدابير التي تتةذها الوز

وتحيط  ،دامةاستراتيجية االست سياقالتدابير المتةذة في  من تنفيذالوزارات بصفة مستمرة  تتحقق  3

ما إنها كالمعنية بالتنمية المستدامة عةماً بأية مراكل عد تطرأ   اتعند الةزو  لجنة وكالء الوزار

تبت فيما و ،تيجية االستدامةالمراري  الجاري تنفيذها بركل مستمر بأهداف استرا تقو  بمضاهاة

 تعديل أو إنهاء تةك المراري   األهداف من ةالل إمكانية لتحقيق تةك إذا كانت هناك 

 تراتيجية االستدامة  اس إل  تعامالتهافي تراعي الوزارات اإلرارة   4

تدامة االس تراعيتوضح الحكومة االتحادية أنها  ،مرتركة بين الوزارات مراري من ةالل تنفيذ   5

 المعنية بالتنمية المستدامة برأن المراري    اتتقرر لجنة وكالء الوزارعمةها  مجال يما يةص ف
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 الناشر

 الحكومة االتحادية

 

 للمزيد من املعلومات:

www.deutsche-nachhaltigkeitsstrategie.de 
www.bundesregierung.de 
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