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 ستراتيجية القومية للتنمية المستدامةاال
 

 

 هذا ما تهدف إليه. وسواء على المستوى القومي أو الدولي ،يال القادمةألجا آما من أجلاليوم ، وهذا تحمل المسؤولية تتطلب االستدامة
 .القومية إستراتيجية االستدامة

 

 

هذا وتسعى ألمانيا بالتعاون مع االتحاد . لفرصة لتحقيق تقدم هاما عاما بعد ريو دي جانيرو 20                         
  .لمؤتمرفي ااألوروبي  إلى تحقيق نتائج طموحة 

لبيئة المعني بامؤتمر األمم المتحدة عاما في  20آّرست دول العالم قبل 
 ةفكرة االستدام 1992عام  جانيرو دي في ريو (UNCED) والتنمية

 .آهدف نموذجي عالمي

 
 الستدامةمن اأعوام  10

صنع في " Made in Germany" ألمانيا
  

لك في   أآثر بديهيا أن تتم فأصبح. منذ ذلك الحين تحققت تغيرات عديدة
لكننا ما زلنا نواجه . لتصرف الذاتيالتبعات طويلة األمد لمراجعة 

 2050فمن المتوقع أن يبلغ تعداد سكان األرض عام . تحديات آبيرة
آيف يسعنا . لحق في التنميةأآثر من تسعة مليارات نسمة لهم آلهم ا

تأمين مصادر الرزق لسكان العالم المتزايد عددهم على نحو سريع مع 
 الحفاظ في آن واحد على أسس حياتنا على نحو دائم؟

يتعين على من يعلن االستدامة هدفا نموذجيا دوليا أن يطبق ذ
ستراتيجية قومية امنذ عشرة أعوام  عبألمانيا تت. السياسة القومية أيضا

إلى ستراتيجية من قبل الحكومة األلمانية قدمت هذه اال. لالستدامة
تم من خالل و.  2002مؤتمر األمم المتحدة المنعقد في جوهانسبورغ 

بشكل متواصل ستراتيجية وتعديلها عرض ثالثة تقارير شاملة تطوير اال
تقرير "في  خر هذه التطورات، وتمثل آتعديلين حكوميين استمر خالل

) شباط(مجلس الوزراء االتحادي في فبراير الذي أصدره  "التقدم
السياسي الواسع والمتواصل في ألمانيا  توافقهذا يدل على ال .2012

 .حيال أهمية االستدامة

نحتذي به على المستويات  هدفا نموذجياينبغي أن نعي االستدامة 
فيه  الهدف المنشود هو تكريس عالم يتالزم. العالمية والقومية والمحلية

الرخاء االقتصادي للجميع مع التماسك االجتماعي وحماية األسس 
أي عالم يلتزم بتحقيق العدالة بين األجيال والتعايش  ،الطبيعية للحياة
 .السلمي للشعوب

 
لتفكير 

 
في  2012) حزيران(الذي سينعقد في يونيو مؤتمر األمم المتحدة يتيح 
 والذي يهدف إلى تعزيز االستدامة  دي جانيرو ريو

هو  عالمي منظورمن من اليوم بشكل متواصل و المستقبلفي ا
آيفية  حولملخصا  شامال ارصد الذي يعرضتقرير التقدم  محور

انعكاس هذه المبادئ على آامل السياسة التي تمارسها الحكومة 
 . األلمانية
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 محتوى اإلستراتيجية

 
 يإدار منهج مبدأ االستدامة النموذجي

 
 

 التنمية المستدامةمن أجل 
 

  منهجتألف ي
 .مبدأ نموذجي لسياسة الحكومة األلمانية") االستدامة("التنمية المستدامة

عاتها هدفا ومعيارا للعمل ستراتيجية االستدامة تشدد على ضرورة مرااف
خالل القيام الحكومي على المستويات القومية واألوروبية والدولية 

 .في آافة المجاالت السياسية بإجراءات

إدارة التنمية المستدامة من قواعد إدارية وأهداف
 ).الملحق أنظر(الرصد المتواصل تشكل أساس ومؤشرات 

 
ومتطلبات التنمية  يالنموذجالهدف تتألف من اإلدارة العشر قواعد  

 القيامآون آل جيل ملزما ب"ساسية على وتنص القاعدة األ. المستدامة
آما . فال يحق له أن يعهد أداءها إلى األجيال المقبلةبنفسه، واجباته ب

ينبغي على آل جيل أن يتخذ إجراءات وقائية حيال األعباء المستقبلية 
ستدامة تعتمد على طبيعة مجاالت لالهناك أيضا قواعد ". المتوقعة

 .االمختلفة بحسب نوعيته نشطةاأل

 :التالية ةاألربع األسسستراتيجية على تعتمد اال
والتماسك االجتماعي المستوى المعيشي العدالة بين األجيال و

 .والمسؤولية الدولية
 

الطويل إيجاد  مدال يمكن على األإذ . متكاملوشامل  هجمن االستدامة
إال عند اآتشاف األهداف المتضاربة للمشاآل القائمة و عمليةالحلول ال

 .عوامل التأثير المتبادل وشرحها علنا ومراعاتها
 

توجد معايير معظمها  هدفا 38ـمجاال ترتبط ب 21ـلالمؤشرات الرئيسية 
التصرف آما إلى حاجة الهذه المؤشرات توضح . اعددية لتقييم نجاحه

ح الوضع يتوضلوهناك رموز . أنها هامة بالنسبة لمراقبة معدل النجاح
 .الراهن

 
 مثلث أهداف االستدامة

 
 

 

 

 

 

لتوفيق بين 

 
 من عملية 

لمسؤولية االقتصادي وحماية البيئة وا قدرة األداءينبغي ا
بصورة دائمة وبمراعاة هذه  عمليةالقرارات االجتماعية بحيث تكون 

الحفاظ على قابلية األرض إن . ومن منطلق عالمي العناصر الثالثة
ويجدر النهوض بتحقيق األهداف المختلفة . للحياة يشكل الحد األقصى

 . في هذا اإلطار لتصل إلى مستواها المثالي
تتم دراسة وضع  بالمعايير القانونيةة ستراتيجيربط اال ومن أجل
األلمانية المشترك  وزارات االتحاديةقد نص برنامج عمل الف. االستدامة

 تبعاتلتقدير العلى اعتبار االستدامة معيار مراقبة إلزامي  2009
 .من قوانين وتنظيماتالحكومة مقترحات  لىالمترتبة ع

 
 
 
 
 

 المؤسسات
ستراتيجية اتعديل ومتابعة تطوير  حولمجلس الوزراء االتحادي  ريقر

لجنة وآالء الوزارة المعنية وتتولى مهمة التحضير لذلك . االستدامة
تتابع اللجنة . يرأسها رئيس ديوان المستشاريةوالتي بالتنمية المستدامة 
ستراتيجية القومية لالستدامة وتراقب دوريا تطور تطوير مضمون اال
 .قائب الوزارية في عمل اللجنةتشارك آافة الح. مؤشرات االستدامة

 
ديوان  تحت اختصاصستراتيجية القومية لالستدامة التقع ا

 ة االستراتيجيةوأهمي المتعلقة بها نظرا لتشعب المهام المستشارية
أما . فملف التنمية المستدامة يعهد في ألمانيا لكبار المسؤولين. المتميزة

 . الحقائب الوزاريةآافة  ستراتيجية وتطبيقها فيتمان بمشارآةصياغة اال

عملية تقدم تقارير دورية حول سير الرصد المتواصل آجزء
تقريرا حول  آل عامينالهيئة االتحادية لإلحصاء وتنشر . التطبيق
مسؤولية تحت استقاللية ووتتم التحليالت في . مؤشرات االستدامة وضع

 .المتخصصين
 

تقرير ستراتيجية نفسها يلحق به أربعة أعوام تقرير بشأن اال يصدر آل
إجراءات  حتوي علىستراتيجية ويالذي يقّيم وضع تطبيق اال التقدم

في هذا السياق . ستراتيجيةتطوير اال واصللتحقيق األهداف المعقودة وي
  .على نحو شامل وفي وقت مبكر رأي العاممساهمة ال احتت
 
 
 
 
 
 
 
 

المشورة للحكومة األلمانية في آل مسائل  مجلس التنمية المستدامةيقدم 
مدة ثالث شخصا يتم تعيينهم ل 15يبلغ عدد أعضائه . المستدامة ةالتنمي

والشخصية  مهنيةووفقا لخلفياتهم ال. األلمانية سنوات من قبل المستشارة
يتمتع المجلس باالستقاللية  .األبعاد الثالثة لالستدامةيقومون بتمثيل 

. ستراتيجيةتطوير اال واصلةوينشر مداخالت ومقترحات حول مالمهنية 
وار طرفا هاما في سياق الح وفي الوقت ذاته فإن المجلس يعد

 .جتماعياال
 
التابعة وستراتيجية المستدامة لال الهيئة االستشارية البرلمانية قومت
القومية الحكومة االتحادية ستراتيجية ابمرافقة لمان االتحادي لبرل

وهذا من ستراتجية االستدامة التابعة لالتحاد األوروبي الالستدامة و
 .وتقدم التوصيات بهذا الشأنالمنظور البرلماني 

 :طلقةالحدود الم
الحفاظ على األسس المعيشية 

 من منطلق عالمي مستقبلي
 

 مجتمعال االقتصاد

 البيئة

 اإلجراء
 /الحدود النسبية
 واجب التحسين
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 لتحديات الراهنةا
 

 االستدامة المالية للدولة
 

االستدامة ذات األهمية الخاصة  مسائلالتصرف المالي للدولة من يعد 
آنيا إذ أن العدالة بين األجيال تتحقق على وجه خاص من خالل وجود 

 .ميزانية صلدة للدولة
 

منذ لألزمة المالية واالقتصادية تداعيات الهائلة وقد أظهرت بوضوح ال
مدى أهمية التصرف وفقا لنموذج االستدامة في السياسة المالية  2008
 .أيضا

 
 
 

 إدارة مستدامة لالقتصاد
 

 زخميواجه االقتصاد اليوم أآثر من أي وقت مضى تحديات نابعة من 
من أمثلة ذلك تكاثر النزوح إلى المدن وزيادة الطلب . التيارات العالمية

ر أنماط االستهالك والمعيشة وتغير على المواد األولية والطاقة وتغّي
 .المناخ والوضع الديموغرافي

 
فيه  يزيديتطلب االنتقال إلى إنتاج يتدنى فيه استخدام الكربون و

فرصا لكنه يوفر آذلك . استثمارات ضخمةلموارد الفعال لستخدام اال
للمواد األولية  فعالاالستخدام الشكل يو. اقتصادية وأماآن عمل جديدة

أمرا ال غنى عنه للحفاظ على القدرات التنافسية المساعدة والمواد 
. واإلنتاجية للشرآات وضمان توفر المواد األولية على المدى الطويل

أآثر االقتصادات القومية  جعل االقتصاد األلماني منل ولذلك يخطط
 .في استغالل الموارد الطبيعية فعالية

 
مع تحديات العصر  التكيفتعني اإلدارة المستدامة لالقتصاد  إن
 من قبلالفرص االقتصادية وتحمل المسؤولية في  المستقبل استغالل و

 فهمالمع مرور الوقت ازداد األمر وضوحا، فو. الشرآات والمنظمات
 .جوهرية في مجال المنافسة ميزة جعل منهاالصحيح مع االستدامة ي

 
ن يزال الهدف المرآزي للحكومة األلمانية  توطيد أرآاآان وما 

و  109ومن خالل تعديل مادتي القانون األساسي  .الميزانيات العامة
على مستويي االتحاد والواليات   ستدانةتم وضع حدود جديدة لال 115

تساهم . المستوى القومي علىملزم  ستقرارقومي لال ميثاقآما أبرم 
على نحو الموضوعة في القانون األساسي والديون المعنية بعدة القا

 .بصورة دائمةضمان قدرة الدولة على التصرف آبير في 
 

على المستوى األوروبي  اليورو أسس دعيمت الوقت ذاتهيتعين في 
 2010اتخذت وما زالت تتخذ إجراءات عدة  منذ ذلك ل .بصورة دائمة

ميزانيات الدول  استقرارة االقتصادية وضمان يالسياس القيادةلتحسين 
 .في أوروبا

 
 

موضوعة بين األطر ال التضافردامة لالقتصاد على تعتمد اإلدارة المست
والجدير بالذآر . مشارآة المستهلكينمع الدولة وأنشطة الشرآات من 

ا ليست سلعة معاييرل ئهمشرا لدى ضعونأن عددا متزايدا من الناس ي
مدى توفر ب ولكن أيضاالسعر والعالمة التجارية والجودة ب متعلقة فقط

. ؤولية االجتماعية في عملية اإلنتاج والتصنيععوامل حماية البيئة والمس
في بالدهم فقط بل  يسمن خالل ذلك فإنهم يدعمون هذا النمط اإلنتاجي ل

 .أيضاعلى المستوى العالمي 
 

سوف تساهم الحكومة األلمانية مستقبال أيضا في تقوية اإلدارة 
 وهذا يشمل دعم. المستدامة لالقتصاد على المستويين القومي والدولي

  “Corporate Social Responsibility„برنامجوتعزيز 
(CSR)  الذي يربط بين تصرف الشرآة المبني على مسؤوليتها الذاتية

للمسؤولية االجتماعية على نحو يتخطى القواعد  االختياريوبين التحمل 
 .اقانونيالمفروضة 

 
إلى  بشكل فعال) (G 20 20الـمجموعة آما تسعى ألمانيا في إطار 

لوصول إلى والمتمثل في ا 2010يق الهدف المعلن في قمة سول تحق
 . المنشود عالميا والمتسم بالصالدة واالستدامة والتوازن والنم
 

 المناخ والطاقة

ال يمكن تفادي العواقب الوخيمة لتغير المناخ إال عند  جعل درجة 
ر ال ترتفع مقارنة بما قبل العهد الصناعي إال بمقداسطح األرض حرارة 
بروتوآول آيوتو وقد التزمت ألمانيا في إطار . فقط مئويتين ندرجتي

حتى  2008متوسط األعوام في  بخفض غازات االحتباس الحراري
في  وانخفضت االنبعاثات. 1990مقارنة بعام %  21بمقدار  2012
 .األولعام التقريبا مقارنة ب%  25في ألمانيا بمعدل  2010 عام

 
 مبادرةببما يسمى  2007/2008 في يالتزم االتحاد األوروب

غازات االحتباس انبعاثات خفض تقضي هذه المبادرة ب". 20-20-20" 
راجع % (30 إن لم يكن% 20بنسبة  2020الحراري حتى عام 

الطاقات المتجددة في استخدام نسبة  رفعو) المجلس األوروبيقرارات 
لطاقة بمقدار ل الفعال غاللستاالوزيادة % 20 إلىالطاقة هالك مجال است

الهدف المعقود هذا وتوافق الحكومة األلمانية على رفع نسبة %. 20
وهذا انطالقا من % 30بشأن المناخ إلى األوروبي االتحاد قبل من 

 ةطالما لم يطلب من ألمانيا زياد%  40الموضوع والبالغ الهدف القومي 
مة أخرى في خفض االنبعاثات وطالما ساهمت آل دول االتحاد مساه

 .في ذلك عادلة
 

 المفاوضات الدولية حول المناختسعى الحكومة األلمانية في إطار 
تتسم  بالتعاون مع االتحاد األوروبي إلى إبرام اتفاقية بشأن حماية المناخ

وتصبح سارية المفعول لكل  اقانوني ةمزلتكون مبالطموح والشمولية و
 .2020العالم في موعد أقصاه  بلدان

 
 
بشكل يعتمد عليه  الطاقةاإلمداد ب 21الـتحديات القرن  أآبرأحد من  عدي
 .مع حماية البيئة ىشماتيويتمتع باالقتصادية و
 

الخطة المتعلقة من خالل و 2010في عام الحكومة األلمانية  أوضحت
 .الطريق نحو عهد الطاقة المتجددة في هذا العامالتي وضعتها  بالطاقة
الحكومة  قر آل منفقد أ. اآلنتطبيق الخطة اإلسراع بيتم  وسوف

) حزيران(األلمانية والبرلمان االتحادي ومجلس الواليات في يونيو 
 .شاملة حزمة إجراءات 2011) تموز(يوليو /
 

 تطبيق خطة الطاقة شددتباإلسراع المعنية بوفي إطار قرارات 
 40بنسبة  2020حتى بخفض االنبعاثات هدفها الحكومة األلمانية على 

وحتى %  70 بنسبة 2040وحتى %  55بنسبة  2030وحتى % 
 .1990مقارنة بعام %  95-80بنسبة  2050
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في ألمانيا هي  قطاع الطاقة المتجددة وسيعتأسباب النجاح في إن 
األساسية المناسبة آتلك التي وفرتها مثال تعريفة إدخال  شروطال

فالضمانات االستثمارية  .EEGنون الطاقة المتجددة الكهرباء وفقا لقا
 عديدةفي مجاالت  التي انبثقت عن هذه العوامل أفرزت نموا ديناميكيا

تتطور من خالل ذلك بحيث  فالطاقات المتجددة .للطاقات المتجددة
 على االبتكارالطاقة وحافزا ب إلمدادأحد األعمدة الهامة ل تدريجياتصبح 
التخزين والشبكات (قطاع الطاقة ل البنية التحتيةي والتجديد ف وسعوالت

) الذآية ومحطات الكهرباء المرنة في اإلنتاج والتكنولوجيات الجديدة
 .خلق فرص عمل جديدةأيضا على و
 
للوصول بطريق اقتصادي  اهام امفتاحلطاقة يعد االستخدام الفعال ل 

ق األهداف حكيم إلى نسبة عالية من الطاقات المتجددة ومن أجل تحقي
 .المعقودة في خطة الطاقة

 
ضخمة لترشيد استهالك الطاقة آامنة هناك في ألمانيا طاقات  زالتما 

نود االستفادة منها على نحو أشمل في إطار ونحن  .والكهرباء
الحكومة األلمانية  عولوهنا ت. اإلمكانيات االقتصادية والتقنية المتوفرة

والمواطنين بدال من  رآاتشلدى ال شخصيةروح المسؤولية العلى 
 .البيروقراطية

 مناهجاألهداف و: خطة الطاقة الموضوعة من الحكومة األلمانية 
 التطور

 

 إلمدادالطاقات المتجددة لتصبح أحد األعمدة الرئيسية لتطوير 
طاقة من زيادة النسبة في المجموع النهائي الستهالك ال: الطاقةب

استهالك في ، و2050 عام % 60إلى  2010عام %  10حوالي 
: مالحظه(على األقل %  80إلى  2050الكهرباء في موعد أقصاه 

) EEG 2012 قانون الطاقات المتجددة  الهدف من خالل حديثتتم 
. 
 

استهالك تقرر خفض : استهالك الطاقة على المدى الطويلخفض 
يتطلب . 2008مقارنة بعام %  50دل معب 2050حتى  الطاقة األولية

في  سنويا من استهالك الطاقة%  2،1 نسبةرفع إنتاجية الطاقة بهذا 
 .المتوسط

 

مقارنة %  25 نسبةب 2050تقرر خفض استهالك الكهرباء حتى 
 %.  10بنسبة يجب أن ينخفض  2020عام بحلول  ، 2008بعام 

 

في %  2ا إلى حالي%  1آما تقرر زيادة نسبة صيانة المباني من 
 .السنة أي بنسبة الضعف

 

آما تقرر خفض االستهالك النهائي للطاقة في قطاع المرور حتى 
 .تقريبا%  40بنسبة  2050

 
بينها  جمعلل مستمراالمتواصل للطاقات المتجددة تحسينا  عزيزتطلب التي

دورا لشبكات التحتية ل البنيةوهنا تلعب . التقليديةالطاقة وبين مصادر 
نسبيا من  قريبةأماآن إنتاج الكهرباء اليوم  عتبرففي ألمانيا ت .أساسيا

وسيزداد مستقبال إنتاج الكهرباء في البحر والمناطق  .مراآز االستهالك
 نشآتم الكثير منباإلضافة إلى ذلك ستقوم . آبير بشكلالساحلية 

 األلواح الضوئية بالكهرباء عبر الشبكاتتغذية ال مرآزية بالنتاج اإل
لهذا فإن وجود شبكة حديثة وفعالة . على سبيل المثالوالكتل الحيوية أ

 .الطاقة بمشارآة متزايدة للطاقات المتجددة ريلتوف حاسمعامل هو 
 

 االقتصادات آثرجعل ألمانيا أحد أفي هدف الحكومة األلمانية يتمثل 
 تقدما وفعالية في استخدام الطاقة وهذا مع الحفاظ علىالعالم القومية في 

 .أمن الطاقة ومستو معيشي مرتفععلى لطاقة وتنافسية لأسعار 
 

حو مستقبل مستدام أن تتوفر روح االنفتاح من الضروري في الطريق ن
وقد أظهرت لنا أحداث . الجديدة آتشافاتواالستعداد لالستفادة من اال

مخاطر اليمكن احتواء  بأنه ال 2011) ذارآ(في مارس  فوآوشيما
استخدام الطاقة النووية بصورة آاملة حتى في بلد يملك المرتبطة ب

ذا قررت الحكومة األلمانية له. درجة عالية من التقدم التكنولوجي
 .2022النووية حتى االنسحاب تدريجيا من الطاقة 

 
الطاقة تحديا آبيرا للشرآات وللمواطنات  اإلمدادتشكل إعادة هيكلة 

 يةفهي تتطلب استثمارات واسعة بما في ذلك في مجال البن ،والمواطنين
 .تحتيةال
 

بقى انيا مهمة ستالطاقة في ألمب اإلمدادالواضح أن إعادة هيكلة من 
دعم مجتمعي تحقق إال بوجود تلن  يوه. العقود القادمة خالل مطروحة

لإلجراءات وما يقترن بها من متطلبات تتحملها آافة األطراف واسع 
 .المعنية

 
النظرة المستقبلية ينبغي هنا بصورة خاصة النظر إلى األمر بروح 

 ت التنافسية وحمايةآالفرص التكنولوجية واالقتصادية للقدرااإليجابية 
 .المناخ واألسس الطبيعية للحياة

 

 

 السياسة المستدامة في مجال المياه
 

وأحد أهم مواردنا  األسس المرآزية للحياةمن  ةالنظيف ياهالمإن 
 .الطبيعية

نطالقا من فكرة االستدامة الموارد المائية ا مياهيضمن التعامل مع ال
فالسياسة . للمياه أو يعيده بيئيال ويحافظ على التوازن قادمةلألجيال ال

 .مهمة متشعبةالمائية المستدامة هي 
 

الذي زاد  التبادل الدولي للسلع والخدماتإضافة إلى ذلك يأتي عامل 
 .معدل استهالك الموارد المائيةمن 

 
هما توفير الماء بما فيه في القطاع الصحي وإدارة الموارد المائية إن 
فندرة سبل الحصول على مياه . ة األلمانيةمحاور السياسة التنمويمن 
باإلضافة إلى عدم معالجة المرافق الصحية  قلةو آمنة

 
المواضيع بأسعار معقولة هما من  اوالحصول عليه ياهتوفر المإن 

ة يالزراع اتمساحالوقد تسبب النمو السكاني وزيادة . عالميا الهامة
على  ادة األعباءزيوتكثيفها باإلضافة إلى التطور االقتصادي في 

على المستوى العالمي  ضارة وهذاالموارد المائية بالمواد الغذائية وال
 ).على سبيل المثال أوروبا(بعض المناطق  فيتقدم آبير  حدوثرغم 

 
آلها من العوامل الرئيسية للفقر وسوء  مياه الصرف الصحي بشكل آاف

 . التغذية والمرض في مناطق عديدة من العالم
 

مؤتمر في مدينة بون الذي سبق  2011مؤتمر نيكسوس آان هدف 
األمم المتحدة في ريو تنسيق المسائل العالمية المستقبلية المتعلقة بضمان 

 .على نحو أفضل الماء والطاقة والتغذية
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 للتقدم" آمحرك"االستدامة 
 

يمكن أن تساهم االستدامة على المستويات اإلقليمية والقومية والدولية 
على تراثنا  في الوقت ذاته في المحافظةلإلنسان و آريمةحياة  روفيفي ت

الستدامة بمثابة يمكن أن تصبح ا وبذلك. دائم شكلالطبيعي المشترك ب
 .عي والسياسياجتمللتقدم اال محرك

 
 ستراتيجية القومية للتنمية المستدامةاالأصبحت االستدامة من خالل لقد 

وقد . سياسة الحكومة األلمانيةأعوام نموذجا تحتذي به  10تشكل منذ 
عالمة متميزة للسياسة " صنع في ألمانيا"شعار االستدامة أضحى 
 .األلمانية

لكن هذا ال يقتصر على الدولة والسياسة فحسب بل يتعين على آل فرد 
 .هذا الهدف يسعى من أجلأن 

 
معيار للقرارات آالتنمية المستدامة على نحو متزايد  يجب ان تستخدم

نموذج آأن يتم تبنيها و يعاجتمواال ياالقتصاد نمستوييالة على المتخذ
 .لشتى قطاعات الحياة

 
لهذا فإن الحكومة األلمانية تعمل على تقوية فكرة االستدامة على 

 .آل المستويات على الصعيدين القومي والدولي
 

 حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية

 2012) نيسان(أبريل 
 

 أوفر حول للحصول على معلومات 
 2012ومحتوى تقرير التقدم  ستراتيجية القومية للتنمية المستدامةاال

 ):باأللمانية واإلنجليزية(راجع 
nachhaltigkeitsstrategie.de-www.nationale 

http://www.nationale-nachhaltigkeitsstrategie.de/
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 يجية القومية للتنمية المستدامةستراتاالقواعد اإلدارة، مؤشرات وأهداف  ملحقال
 

 - القاعدة األساسية -
فال يحق له أن يعهد بنفسه، واجباته  القيامآل جيل ملزما ب . 1

آما ينبغي على آل جيل أن يتخذ . أداءها إلى األجيال المقبلة
 .إجراءات وقائية حيال األعباء المستقبلية المتوقعة

 
 -فةقواعد االستدامة لمجاالت التصرف المختل -

 
يحق  )آالغابة والثروة السمكية(الموارد الطبيعية المتجددة   . 2

 . لقدرتها على التجديد الذاتي وفقا فقط استهالآها
 

آالمواد األولية المعدنية  غير المتجددةأما مكونات الطبيعة 
أو مصادر الطاقة األحفورية فال يحق استخدامها على نحو 

مصادر أخرى مواد أو بب بالقدر الذي تستبدل فيهدائم  إال 
 .للطاقة

 ةالمواد على نحو دائم  أآبر من قدر نبعاثحق أن يكون اال ي .3
على  والمحيطات    أنظمة الطبيعة آالمناخ والغابات 

 .التكيف
صحة على ينبغي تفادي األخطار والمخاطر الجسيمة     .4

 .اإلنسان
ينبغي تحقيق النجاح االقتصادي والتوازن اإليكولوجي     .5

جتماعي لعملية التحول الهيكلي الناجم عن التطورات واال
 تحقيق التكامللهذا الغرض يتعين . التقنية والمنافسة الدولية

بين القطاعات االقتصادية المختلفة بحيث يتواآب النمو 
االقتصادي مع ارتفاع العمالة والتماسك االجتماعي وحماية 

 .البيئة
 خدماتطبيعية وينبغي فصل استهالك الطاقة والموارد ال  .6

في نفس الوقت من الضروري . عن النمو االقتصادي نقلال
أآثر من مجرد تعويض ارتفاع الطلب على السعي إلى 

الطاقة والمصادر وخدمات النقل وهذا عبر مكتسبات 
وفي هذا اإلطار يلعب النهوض . االستخدام الفعال للطاقة

بالمعرفة عبر البحوث والتنمية باإلضافة إلى نشر 
 معلومات عبر إجراءات تعليمية ال

 
 .متخصصة دورا حاسما

 
. على الميزانيات العامة أن تلتزم بمبدأ العدالة بين األجيال .7

هذا يتطلب من االتحاد والواليات والمحليات وضع 
يتبع ذلك ضرورة خفض حجم الديون . ميزانيات متوازنة

 .متواصل شكلب
وقادرة على تنحصر في آونها منتجة ال  الزراعة المستديمة .8

أيضا التماشي مع حماية البيئة ومراعاة عليها بل  التنافس،
وحماية المستهلك  امتطلبات تربية الحيوان بما يتفق ونوعه

 .السيما في مجال الصحة بشكل وقائي
 :تتخذ اإلجراءات التالية لتقوية التماسك االجتماعي .9

 الفقر والتهميش االجتماعي قدر اإلمكان الوقاية من -
الشرائح السكانية الفرصة للمساهمة في  منح آل -

 التنمية االقتصادية
التغير  على ةالتكيف الضروريإجراءات  إتخاذ -

 في آل من مجاالتالديموغرافي في وقت مبكر 
 السياسة واالقتصاد والمجتمع

 .إسهام الجميع في األنشطة المجتمعية والسياسية -
بما و الدولية بشكل مشتركيتعين صياغة األطر األساسية  .10

في وفقا لتصوراتهم و آريمةيكفل للناس في آل دولة حياة 
وبما يجعلهم قادرين على المساهمة  ةاإلقليمي بيئتهممع تناغم 

وحدة تشكالن فالبيئة والتنمية  .في التنمية االقتصادية
هداف األمعيار التصرف العالمي المستدام هي و. متكاملة

ويجدر في . تحدةاإلنمائية لأللفية الموضوعة من األمم الم
 : منهاج متكامل ربط مكافحة الفقر والجوع بكل من

 احترام حقوق اإلنسان -
 التنمية االقتصادية -
 حماية البيئة -
 .التصرف الحكومي المسؤول -
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 مجاالت المؤشرات الرقم

 معايير االستدامة
 األهداف المؤشرات

   العدالة بين األجيال :أوال 

 أ1
 
 
 ب1
 
 
 ج 1

 الموارد الطبيعية مستخدافي ا حرصال
واستغاللها ترشيد استخدام الموارد الطبيعية 

 بفعالية
 
 
 
 

 إنتاجية الطاقة
 
 

 استهالك الطاقة األولي
 
 

 إنتاجية المواد األولية

 )2020حتى  1990(مضاعفة ال
 
 

 50و 2020حتى %  20 نسبةخفض ب
 2008مقارنة آلها بعام  2050حتى % 

 
 2020حتى  1994مضاعفة من ال

 ماية المناخح 2
 خفض غازات االحتباس الحراري

االحتباس  ات انبعاثات غاز
 الحراري

 2012/  2008حتى % 21 نسبةخفض ب
حتى % 95-80و 2020حتى % 40و

 1990مقارنة آلها بعام  2050
 أ 3
 
 
 ب 3

 الطاقات المتجددة
 تعزيز اإلمداد بالطاقة ذي الفرص المستقبلية

 

نسبة الطاقة المتجددة في مجموع 
 االستهالك النهائي

 
نسبة الكهرباء المكتسبة من 
الطاقة المتجددة في استهالك 

 الكهرباء 

%  60و 2020حتى % 18ارتفاع إلى 
 2050حتى 

 
وعلى  2010حتى %  12،5ارتفاع إلى 

وعلى األقل  2020حتى %  35األقل 
 2050حتى %  80

 مساحات ال هالكاست 4
 استخدام مستدام لمساحات التعمير 

 مساحةو يةمساحة السكنال ةزياد
 المرور

هكتار  حتى  30خفض النمو اليومي إلى 
2020 

 التنوع البيولوجي 5
 الحفاظ على التنوع وحماية المجال الحيوي

المؤشر حتى على  100ارتفاع إلى  قيمة  وجودة الطبيعة بيولوجيتنوع الال
 2015عام 

 أ 6
 
 
 ب 6
 
 
 
 ج 6
 

 الديون العامة للدولة
ئم الميزانية العامة وتكريس  تثبيت دعا

 العدالة بين األجيال

 العجز في الميزانية
 
 
 هيكليالعجز ال
 
 
 

 الديون نسبة

أقل   الدولةفي ميزانية السنوي العجز 
المحلي من مجموع الناتج % 3من 

 اإلجمالي
ميزانية دولة متوازنة هيكليا  وحجم 
العجز الهيكلي لكامل الدولة ال يتعدى 

المحلي الناتج  من مجموع%  0،5
 اإلجمالي

من مجموع %  60نسبة الديون ال تتعدى 
 المحلي اإلجماليالناتج 

 للمستقبل االقتصادي تخطيطال 7
خلق شروط استثمارية جيدة والحفاظ على 

 الرخاء بصورة دائمة
 

الثابتة نسبة االستثمارات 
المحلي الناتج  من اإلجمالية
 اإلجمالي

  

 النسبة رفع
 
 

 بتكاراال 8
 حلول جديدة تخطيط المستقبل ب

االنفاق الخاص والعام في مجالي 
 األبحاث والتنمية

المحلي من مجموع الناتج % 3 إلىزيادة 
 2020حتى  اإلجمالي

 أ 9
 
 
 
 ب9
 
 
 
 ج 9
 

 التعليم
 بصورة متواصلة تأهيلتحسين التعليم وال

أشخاص تتراوح أعمارهم بين 
 دون اختتام الدراسة 24و  18

 
وح أعمارهم بين أشخاص تترا

عاما حائزون على  34و  30
غير جامعية شهادات جامعية أو 

 متعدية للثانوية
 

نسبة الملتحقين الجدد في 
 الجامعات

 
 

حتى % 10خفض النسبة إلى أقل من 
2020 

 
 

 2020حتى % 42زيادة النسبة إلى 
 
 
 

 2010حتى % 40زيادة النسبة إلى 
على مستوى  الزيادة ثم تثبيتهاومواصلة 

 عال
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   جودة الحياة: ثانيا 

 يةالقتصادا داءاألقدرة  10
رفع األداء االقتصادي بالتوافق مع حماية 

 البيئة والمجتمع

 النمو االقتصادي للفرد المحلي اإلجماليالناتج 

 أ11 
 
 
 

 ب 11
 
 
 

 ج11
 
 

 د 11

 ة على التنقلقدرال
 حفاظ علىال –ة على التنقل قدرالضمان 
 البيئة

 
 
 

 السلع آثافة نقل
 
 

 آثافة نقل األشخاص
 
 
 

 مننسبة النقل بالسكك الحديدية 
 مجموع نقل السلع

 
مجموع  مننسبة النقل بالسفن 

 نقل السلع 

حتى  1999 ـمقارنة ب% 98 إلىخفض 
 2020حتى % 95إلى و  2010 عام

 
 1999ـ مقارنة ب%  90خفض بنسبة 

   2010 حتى عام
 2020حتى %  80 إلى و
 

 2015حتى % 25ى زيادة النسبة إل
 
 

 2015حتى % 14زيادة النسبة إلى 

 أ 12
 
 
 
 
 
 ب 12 

 ةيالزراعإدارة األراضي 
جعل اإلنتاج الزراعي يتمشى مع متطلبات 

 البيئة

 فائض النيتروجين
 
 
 
 
 

 زراعة إيكولوجية 

 هكتار/آغ 80خفض النسبة  إلى 
 2010حتى  ةزراعياللألراضي 

 2020الخفض حتى  واصلةوم
 

ة الزراعة اإليكولوجية في زيادة نسب
% 20األراضي المستخدمة زراعيا إلى 

 .في األعوام المقبلة
 جودة الهواء 13

 الحفاظ على البيئة الصحية
حتى  1999ـ مقارنة ب% 30خفض إلى  الهواءفي تلوث ال نسبة

2010 
 أ 14

 
 
 
 

 ب 14
 
 
 

 ج 14
 
 

 د 14
 
 

 ه 14

 الصحة والتغذية
 التمتع بالصحة حياة أطول

 
 
 
 

 مبكرةالوفاة ال
فرد  100000 لكلنسبة الوفيات (

من ) عاما 65 عنأعمارهم تقل 
 الرجال

 
فرد  100000 لكلنسبة الوفيات (

من ) عاما 65 عنأعمارهن تقل 
 النساء 

 
 12(نسبة المدخنين من الشباب 

 )عاما 17إلى 
 

أآبر ( البالغيننسبة المدخنين من 
 )عاما 15من 

 
نسبة األشخاص المصابين 

 أآبر البالغين،(مراض السمنة بأ
 )عاما 18من 

 
 

 لكلحالة  190خفض النسبة إلى 
 2015فرد حتى  100000

 
 
 

 لكلحالة  115خفض النسبة إلى 
 2015فرد حتى  100000

 
 

حتى %  12خفض النسبة إلى أقل من 
2015 

 
حتى %  22خفض النسبة إلى أقل من 

2015 
 

 2020خفض النسبة حتى 

15 
 

 الجريمةمعدالت 
 متابعة تحسين معدل األمن الشخصي

 لكلخفض عدد حاالت الجنح المكتشفة  الجنح
حتى  7000إلى أقل من  فرد 100000

2020 
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   التماسك االجتماعي :ثالثا 

 أ16
 
 

 ب 16

 العمالة
 تحسين معدالت العمالة

 اإلجمالي معدل العاملين
 )عاما 64 -15(
 

 آبر سنامعدل العاملين األ
 )عاما 64 -55(
 

 75و 2010حتى % 73إلى رفع النسبة 
 2020حتى % 

 
 60و 2010حتى % 55إلى  رفع النسبة

 2020حتى % 

 أ 17
 
 

 ب 17

 سرالفرص المستقبلية لأل
 إمكانيات التوفيق بين األسرةتحسين 
 والوظيفة

 
 

 رعاية األطفال طيلة النهار
 )حتى سن العامين(
 

 رعاية األطفال طيلة النهار
 )أعوام 5 -3(

 35و 2010حتى % 30إلى  النسبة رفع
 2020حتى % 

 
 2010حتى % 30إلى  رفع النسبة

 2020حتى % 60و
 

 المساواة 18
 دعم المساواة داخل المجتمع

الفارق في الراتب بين المرأة 
 والرجل

 2010حتى % 15خفض الفارق إلى 
 2020حتى %  10و

 االندماج 19
 التهميش  مناالندماج بدال

األجانب خريجو المدارس من 
 المدرسة التخرج منبشهادات 

نسبة األجانب الحاصلين على األقل  رفع
" المدرسة األساسية"على شهادة اختتام 

وتقريب ذلك من نسبة الخريجين األلمان 
2020 

 المسؤولية الدولية :رابعا  
 

  

 اإلنمائيلتعاون ا 20
 دعم التنمية المستدامة

على التنمية  ةإنفاق الحكومنسبة 
 محلي اإلجماليالناتج ال من

 2010حتى %  0،51النسبة إلى    رفع
 2015حتى %  0،7و 

 فتح األسواق 21
 تحسين الفرص التجارية للدول النامية

السلع التي تستوردها ألمانيا من 
 دول نامية

 مواصلة الزيادة
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 الناشر

 
 دائرة الصحافة واإلعالم

 لحكومة األلمانيةل
 برلين 1044

 
 :إضافيةللحصول على معلومات 

nachhaltigkeitsstrategie.de-www.nationale 
www.bundesregierung.de 

 
 2012 نيسان/أبريل: تاريخ النشر
 مصدر الصور
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 دائرة الصحافة واإلعالم للحكومة األلمانية :الطباعة 

 .وهي ال تباع بل توزع مجانا .هذه النشرة جزء من األنشطة اإلعالمية للحكومة األلمانية
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