
 
 

 

 كآلیة أساسیة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة الشراكات
 ھا في إطارالدور الرئیسي للشراكات و 2030خطة 

ّ       تشك ل خطة  ال  جذریا  في النظرة إلى مفھوم التنمیة الدولیة،  عنھا المنبثقة المستدامة التنمیة وأھداف 2030   ّ  ً      ً                                      تحو     
ت بوجود ترابط بین  ّ                   إذ أقر  جھات فاعلة كجمیع القطاعات  موقع       ً       وإیمانا  منھا ب المزدھر والبیئة الصحیة. والمجتمعالعمل المزدھر      

بین المجتمع المدني وقطاع األعمال      ّ                                     تتطل ب مستوى غیر مسبوق من التعاون والتعاضد الخطة رئیسیة في مجال التنمیة، باتت
دعوة النتھاج ونتیجة حتمیة          ّ ما ھي إال  ، أخرى بعبارةلتحقیق أھدافھا. وغیرھا والحكومات والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات 

 العمل. أسلوب أسلوب تعاوني جدید في 
 

ّ        بإشارات واضحة مفادھا أن  طریقة  2030بعثت خطة                        
           ً          والتي غالبا  ما تعالج  –                             ً التفكیر والعمل المعھودة سابقا  

ّ                األعراض ال األسباب الجذریة وترك ز بشدة على ھدف                             
باتت عاجزة بكل بساطة عن  –أو أھداف قضیة واحدة 

ل الجذري المطلوب في كوك ّ                        إحداث التحو   بنا،          

       ّ                        ّ      ً      ً    والمتمث ل في واجب البلدان أن توف ر قدرا  كافیا  من 
                    ّ                            الحیاة النوعیة المرف ھة لمواطنیھا، فیما تعمل ضمن 

ن 1محدودیة الموارد الطبیعیة المستدامة المتاحة ِ   . ما م       
 ُ     ن عتبر   ٍ                                        بلد  قادر الیوم على تحقیق ھذا اإلنجاز، ال بل 

     ً                                      جمیعا  في مصاف البلدان النامیة من منظار خطة 
2030. 

 
 

 
1  .https://www.kateraworth.com/doughnut/ for further details. 

Image source: Mark Irvine (2016) “The Sustainable Development Goals and Business”, DNV GL feature article. 
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 مجال التنمیة الدولیة في جدید ھج  َ ون   جدیدة حقبة
 

 

 
   ّ أن   على    ّ تدل   التي األمثلة ھي      ٌ قلیلة  

ر المجتمعات ّ  تتطو   تدخالت بفعل    
 األحیان أغلب فيأنھ  إذ مرسومة،

 بشكل ً ا  عضوی      ً مسارا   تطورھا    َ یتب ع
 السنین، عشرات على     ّ یمتد   كبیر

 الموارد من لھ  ُ   ی تاح ما مع     ّ  ً متكی فا  
 والتقنیات، والتكنولوجیا الطبیعیة
 والطرق البشري المال ورأس

 .والقیادة المال المادي ورأس التجاریة

ا"     ّ  التقد م" یتحقق بالتالي، ّ  إم   مع لتزامنھ  

 أو المشاكل،    ّ لحل   مؤاتیة موارد جملة
 المتاحة الفرص استغالل بفضل

 االرتدادات دورات من واالستفادة
ّ  تحس ن   ّ  یؤد ي كأن( اإلیجابیة  مھارات   

ّ   العم ال  التي اإلنتاجیة، زیادة إلى    ً مثال      
 الضرائب رفع إلى بدورھا تفضي
 ).التعلیم على اإلنفاق وزیادة

ٌ     التي یسودھا استقرار  في  في الحقبات                   
المناخ السیاسي والبیئة الطبیعیة، 
ّ      ّ                 التقد م یجر  التقد م وتتسارع وتیرة       ّ    

ا الحیاة السیاسیة غیر  ّ                       التنمیة. أم            
المستقرة والصراعات (الوطنیة أو 

مل االعابرة للحدود) والالمساواة وعو
الفساد واالستعمار والكوارث البشریة 

    ّ   التقد م أو الطبیعیة فكلھا تعیق مسار 
 الطبیعي.

 التنمیة إلى بالنسبة ذلك یعني ماذا
 التنمیة افدأھ حقبة في الدولیة

 تدامة؟سالم
 ________ 

 

 
 

 
 
 
 

 حقبة األھداف اإلنمائیة لأللفیة

 
 
 

 
 المستدامةحقبة أھداف التنمیة 

التركیز أكثر على "معالجة األعراض" عوض الذھاب إلى 
 عمق المشكلة

األعمال والمجتمع  راالنطالق من فھم أوجھ الترابط بین ازدھا
 والبیئة

الحكومات/األوساط المعنیة بالتنمیة ھي المسؤولة عن "تحقیق" 
 التنمیة

التنمیة كجھات فاعلة في مجال میع قطاعات المجتمع اعتبار ج
      ً        ّ وجزءا  من الحل  

ٍ              كل  قطاع في المجتمع یؤد ي دوره بمعزل  عن القطاعات              ّ                    ّ  
 األخرى

ة إلى قیام تعاون بین مختلف قطاعات المجتمع  ّ                                           وجود حاجة ملح               

                     ّ                               التركیز على قضایا معی نة ضمن منطقة جغرافیة محددة، من 
 أجل تكثیف الجھود علیھا بالقدر الواجب وتحقیق األثر

لمواجھة مجمل التحدیات البارزة في    ّ كل يھج         َاعتماد ن ضرورة 
 مختلف القضایا والمناطق الجغرافیة

ربط الجزء األكبر من التمویل بتحقیق نتائج قصیرة 
 األمد

ل النوعيضرورة االست ّ         ثمار على المدى البعید إلحداث التحو                                   

ّ      ٍ ثر وتحم ل قدر  إبراز األ روطتؤدي ش إلى  قلیل من المخاطر       
 انتھاج مقاربات خطیة معھودة لتحقیق نتائج التنمیة

على أكبر قاربات مبتكرة ذات إمكانات م اللجوء إلىضرورة 
                                               ً      المدى البعید لحلحلة التعقیدات، لكنھا أكثر عرضة  للفشل

اعتماد مقاربة التخطیط من أعلى إلى أسفل، "التنمیة بحسب 
 التصمیم"

ابتداع الخطط على أساس توحید المصالح والموارد المحلیة 
              ّ   حول قضایا معی نة 



 

 (تابع)مجال التنمیة الدولیة  في جدید ھج  َ ون   جدیدة حقبة
 

 مجال في الفاعلة الجھات كافة     ّ تتطل ع
 غیر م ُ ظ     ُ الن   تحویل إلى النھایة في التنمیة

 الصمود، على القادرة وغیر المستدامة
 الغذائیة بالمنظومة     ً بدءا  ( نوعھا كان  ً ا    ّ أی  

 إلى ،)الصحیة الرعایة إلى     ً وصوال  
ُ  ن ظ م  .  الصمود على وقادرة مستدامة  ُ

للتنمیة التي تنتھج مقاربة من  قدرة ال
                              ّ   األعلى إلى األسفل، وفق تصمیم معی ن، 
لي المنشود،  ّ             على تحقیق األثر التحو                     

ُ  كثرة تعقیدات تلك الن ظ م     ً    نظرا  إلى ُ                     .
ّ      وبالتالي، فإن  خطة  ، وبفضل 2030            

التفاعل والتعامل مع سائر قطاعات 
            ً                        المجتمع تبعا  لمقاربة تنطلق من األسفل 
إلى األعلى، تعتبر خیر سبیل لتسریع 
المسار العضوي "الطبیعي" لتنمیة 
المجتمع بطریقة مدروسة وھادفة إلى 

  ّ       حد  كبیر.

ّ        من الواضح أن  العناص ر الثالثة، أي            

والمجتمع والبیئة، یجب أن  األعمال
، تتطور بشكل متزامن بحكم ترابطھا

                 ّ                 من أجل تحقیق التقد م واالستدامة على 
المدى البعید. فازدھار األعمال والبیئة 

   ّ             یتسب ب باضطرابات  على حساب الناس
ا ازدھار األعمال أو المجتمع مدنیة ّ                            ؛ أم     

على حساب البیئة فیقود إلى التلوث 
ال تتحقق      ً  . إذا ، المناخيواختالل النظام 

                    ّ       ّ        التنمیة المستدامة إال  إذا تقد منا في 
                ً تلك المجاالت معا .

    ً                                 نظرا  إلى الموارد المحدودة المتاحة في 
أكانت مالیة أو تكنولوجیة أو  –عالمنا 

    ّ        یتعی ن علینا  –طبیعیة أو بشریة 
ل  ُ ب                 ّ            ُ كمجتمع أن نستغل ھا بأفضل الس  

المستدامة التي تعود لتحقیق التنمیة 
      ً    انطالقا  من و .ر على الجمیعبالخی

توافق جوھري في المصالح بین 
أصحاب تلك الموارد (قطاع األعمال، 

وساط الحكومات، المجتمع المدني، األ

    ّ           یتعی ن على سائر األكادیمیة، إلخ.)، 
الجھات الفاعلة أن تضطلع بدورھا 
المتمایز وتستفید من مواردھا 

بالشراكات كوسیلة                  ً الفریدة، مستعینة  
المفاعیل  ضروریة لتحقیق أقصى

  الجماعیة من تلك الموارد المحدودة.

د على أن  األ ّ    ز                    ّ  ھداف مترابطة إلى حد  ِ        
                 ً              كبیر. فالمیاه مثال  ھي عنصر حیوي 
للصحة أو النظافة الصحیة أو 

           ّ          ال یمكن التصد ي لمشكلة ، والزراعة
                               ً سوء التغذیة من دون االنخراط أیضا  
في شؤون الزراعة والصحة والتعلیم 

ّ       ألن  التوج ھ نحو والصناعة الغذائیة،        ّ  
 حوالت في النظام              ُ ِ    التنمیة التي ت حد ث ت

تستوجب االعتراف بأوجھ الترابط بین 
أھداف التنمیة المستدامة، وبضرورة 

   ّ  بشت ى  انتھاج مقاربات شاملة تتعاطى
القضایا وتحیط بمختلف جوانبھا.

 

 "الجدید الواقع" بصفتھا الشراكات
 

 التنمیة أھداف من 17 الھدف یشیر إذ
 الشراكة" إلى بوضوح المستدامة

 ،"التنمیة تحقیق أجل من العالمیة
ّ  ویتضم ن الذي  )17.17( مقصدال     
 بین التعاون إلى       ً تحدیدا   یتطرق

     ّ یتبی ن المتعددین، المصلحة أصحاب
     ّ تتطل ب األھداف جمیع   ّ أن   الواقع في

 قطاعات سائر مشاركة     ً حكما  
   ّ حد   إلى التعاون وتوطید المجتمع،

 . بینھا ما في كبیر

 على المنسوجة الشراكات    ّ فإن  
 تسمح التي تلك أي طري،   ُ الق   المستوى

 المتاحة الموارد استغالل بحسن
 ھي –   ّ حد   أقصى إلى منھا واالستفادة

 الفعلي التحول إحداث باتجاه تدفع التي
 التنمیة أھداف لتحقیق المطلوب
 نحو الناس حیاة وتغییر المستدامة
 .  األفضل

 جمیع إلى بالنسبة األكبر التحدي    ّ لكن  
 معرفة في یكمن المصلحة أصحاب

 التعاون النتظام السبیل كیف: اآلتي
 المجتمعیة القطاعات مختلف بین

 تلك حول مشتركة ةرؤی تكوین باتجاه
 یمكن أن تفرض وكیف األھداف؟
 "؟جدید كواقع"      ً فعلیا   نفسھا الشراكات
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