
 

 

 

های توسعه پایدارآرمانمدافعان 

 

 فهرست

 های توسعه پایدار( بیانیه مطبوعاتی آغاز به کار مدافعان آرمان1

 های کلیدی( پیام2

 ( پیشینه3

 ( سواالت متداول4

 اجتماعی های رسانه( محتوای 5

 و منابع وبسایت( محتوای 6

 

 ارتباط با رسانه

 بخش اطالعات همگانی سازمان ملل متحد
 
Francyne Harrigan, T: +1 (917) 367-5414 | E: fharrigan@un.org  
Dan Shepard, T: +1(212)963-9495 | E: shepard@un.org  
Sharon Birch, T: +1 (212) 963-0564 | E: birchs@un.org  
Ken Matsueda,T: +1 (917) 367-5418 | E: matsueda@un.org 



 

 

 

 

 های توسعه پایداربیانیه مطبوعاتی آغاز به کار مدافعان آرمان .1

 .تعیین می نمایدهای توسعه پایدار مدافعانی را برای حمایت گسترده از آرمان ، دبیر کل

گروهی از افراد برجسته را اعالم کرد تا امروز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، انتصاب  -ژانویه 11نیویورک، 

های توسعه پایدار کمک کنند که به اتفاق از سوی سران جهان در سپتامبر گذشته به تصویب به نهضت دستیابی به آرمان

 رسید.

ت هبا تعهد به حمایت از دبیرکل در تالش هایش در ج اند،های توسعه پایدار که به تازگی نام گذاری شدهمدافعان آرمان

 تقویت برایصدای نیرومندی را  ، 0202تولید نیروی محرکه و تعهد به دستیابی به آرمان های توسعه پایدار تا سال 

آرمان توسعه پایدار به دنبال پایان دادن  71توسعه پایدار اضافه خواهند کرد.  تحول آفرینو  ژرفدستور کار  برایاقدام 

 در حالی که هیچ کس پشت سر جا نماند.هستند  با تغییرات آب و هوا  ها و مقابلهبه فقر، مبارزه با نابرابری

آرمان توسعه پایدار، تصویر مشترک ما از انسانیت و قراردادی اجتماعی میان رهبران جهان و  71»مون گفت:  بان کی

 «موفقیت است.ها لیست کارهایی که باید برای مردم و زمین انجام گیرد و طرحی برای این آرمان» «مردم است.

دار ترویج دستور کار جهانی توسعه پایدار، آگاهی رسانی راجع به طبیعت یکپارچه های توسعه پایدار عهدهمدافعان آرمان

 های توسعه پایدار هستند. های توسعه پایدار و تقویت مشارکت ذی نفعان جدید در اجرای آرمانآرمان

ا و هگذاری و بخش خصوصی برای توسعه ایدهمعه مدنی، دانشگاه، مجالس قانونمدافعان با شرکایی از جا ی ازمتنوعگروه 

 ها وسران دولتکنند. این گروه شامل های توسعه پایدار همکاری میهایی جدید و مبتکرانه برای ترویج اجرای آرمانراه

-ی خود رهبری برجستهحوزه کشورها، رهبران سیاسی و تجاری، دانشگاهیان سرشناس و همچنین هنرمندانی است که در

 اند.ای را نشان داده

 ، نخست وزیر نروژ ( Erna Solberg )  ارنا سولبرگرئیس جمهور غنا و  John Dramani Mahama ) ( جان درامانی ماهاما

 های توسعه پایدار خواهند بود. رؤسای گروه مدافعان آرمان

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اند از:سایر مدافعان عبارت

Her Majesty Queen Mathilde of Belgium  

Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden  

Mr. Richard Curtis, Screenwriter, Producer and Film Director  

Ambassador Dho Young-Shim, Chairperson, United Nations World Tourism 

Organization’s Sustainable Tourism for Eliminating Poverty Foundation  

Ms. Leymah Gbowee, Director, Gbowee Peace Foundation  

Mr. Jack Ma, Founder and Executive Chairman, Alibaba Group  

Mrs. Graça Machel, President, Foundation for Community Development  

Mr. Leo Messi, World Renowned Footballer, UNICEF Goodwill Ambassador  

Ms. Alaa Murabit, Founder, The Voice of Libyan Women 
Mr. Paul Polman, Chief Executive Officer, Unilever  

Professor Jeffrey Sachs, Director, Earth Institute at Columbia University  

Ms. Shakira Mebarak, Artist, Advocate and Founder, Pies Descalzos Foundation, 

UNICEF Goodwill Ambassador  

Mr. Forest Whitaker, Founder and CEO, Whitaker Peace & Development Initiative, 

UNESCO Special Envoy for Peace and Reconciliation  

Professor Muhammad Yunus, Founder, Grameen Bank 

 :رجوع کنید به لینک زیرهای توسعه پایدار برای مطالعه بیشتر در مورد مدافعان آرمان

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgadvocates/  

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgadvocates/


 

 

 

 با رسانه ارتباط

 اطالعات همگانی سازمان ملل متحدبخش 

Francyne Harrigan, T: +1 (917) 367-5414 | E: harriganf@un.org  

 

 
Ken Matsueda,T: +1 (917) 367-5418 | E: matsueda@un.org  

Sharon Birch, T: +1 (212) 963-0564 | E: birchs@un.org 

 

 به لینک ذیل رجوع کنید: برای مطالعه بیشتر

www.un.org/sustainabledevelopment  

 همراه باشید. www.facebook.com/globalgoalsUN. و فیس بوک GlobalGoalsUN@یا با ما در توییتر 

 

 های کلیدی. پیام2

 های توسعه پایدارمدافعان آرمان

 های توسعه پایدار توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برای حمایت گسترده از گروهی از مدافعان برجسته آرمان

 اند.های توسعه پایدار منصوب شدهآرمان

 ه طبیعت یکپارچ های توسعه پایدار، دستور کار جهانی توسعه پایدار را ترویج خواهند کرد، آگاهی ازمدافعان آرمان

های توسعه پایدار های توسعه پایدار را افزایش خواهند داد و مشارکت ذی نفعان جدید را در اجرای آرمانآرمان

 .نمودتقویت خواهند 

 توسعه پایدار

  گرد هم آمدند تا دستور کار جهانی و  0275رهبر جهان در نشست تاریخی نیویورک در سپتامبر  752بیش از

آرمان توسعه پایداری شوند که در صدد پایان دادن به فقر، مبارزه  71تصویب کرده و متعهد به  گرایی راتحول

 با نابرابری و مقابله با تغییرات آب و هوایی است.

  ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سایر برای توسعه پایدار محرک اقداماتی از سوی دولت 0202دستور کار

 سال آینده خواهند بود. 75قر و ساخت جهانی پایدارتر برای همه مردم در ذی نفعان برای پایان دادن به ف
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 ی ابعاد آن های توسعه پایدار، دستور کار مردم، برنامه اقدام برای پایان دادن به فقر در همه جا و در همهآرمان

 به صورت برگشت ناپذیر و بدون جا ماندن هیچ کس در پشت سر است.

 71 است.ویر مشترک ما از انسانیت و قراردادی اجتماعی میان رهبران جهان و مردم آرمان توسعه پایدار تص 

 کنند.جهانی هستند و همه کشورها و همه مردم را دعوت به اقدام می ،های توسعه پایدارآرمان 

  خواهد بود. آن ، اجرابه آن  تعهد حقیقیشود، محک شروع می 0272از آنجایی که این دستور کار مهم رسما از 

 ری تابی به دستور کار توسعه پایدار زندگی باکرامت را برای همه تضمین و رفاه همگانی گستردهاقدام برای دستی

 را ایجاد خواهد کرد. این دستور کار به نفع همه است.

 

 2202هایی برگرفته از اطالعات موجود درباره دستور کار پیام

 کنند: رشد اقتصادی، شمول بر سه اصل توسعه پایدار تمرکز می ای دارند وهای توسعه پایدار حوزه گستردهآرمان

 های لیست کارهایی است که باید برای مردم و زمین انجام گیرد.اجتماعی و حفاظت از محیط زیست. این آرمان

 71  ها و سطوح هدف آن به صورت جهانی قابل اجرا هستند، شرایط مختلف، ظرفیت 721آرمان توسعه پایدار و

 گذارد.های ملی احترام میها و سیاستگیرد و به اولویترا در نظر میتوسعه 

 

 پیشینه خبر .0

 های توسعه پایدارآغاز اجرای آرمان

برای توسعه پایدار از سوی رهبران جهان در سپتامبر  0202آرمان توسعه پایدار دستور کار  71، 0272در یک ژانویه 

سال آینده، از طریق این اهداف  75تصویب و رسما به اجرا درآمد. در در اجالس تاریخی سازمان ملل متحد  0275

کنند تا در حالی که هیچ کس پشت سر جا جدید که به صورت جهانی قابل اجرا هستند، کشورها تالش خود را بسیج می

 له کنند. ها مبارزه کرده و با تغییرات آب و هوایی مقابنماند، به همه اشکال فقر پایان داده، با نابرابری

 

 

 

 

 

 



 

 

های آرمان

اند و به دنبال پیشروی بیشتر برای پایان دادن به همه توسعه پایدار بر پایه موفقیت اهداف توسعه هزاره  بنا نهاده شده

واهد خکه از همه کشورها، فقیر، غنی و با درآمد پایین می هستنداشکال فقر هستند. اهداف جدید از آن رو منحصر به فرد 

ند کنها تصدیق میکنند. این آرماناقدام زنند تا رفاه را در حالی ترویج دهند که از کره زمین محافظت میکه دست به 

ای رهتشود و به گسکه پایان دادن به فقر باید دست در دست، همراه با راهبردهایی ادامه یابد که موجب رشد اقتصادی می

 ماعی و موزش، سالمت، حمایت اجتاز نیازهای اجتماعی شامل آ

 کنند. دهند، در حالی که با تغییرات آب و هوا مقابله کرده و از محیط زیست محافظت میهای شغلی پاسخ میفرصت

 هایرود تا مالکیت و هدایت آرمانها انتظار میاالجرا نیستند، از دولتهای توسعه پایدار از نظر حقوقی الزماگرچه آرمان

آرمان ایجاد کنند. کشورها مسئولیت اولیه  71ه و چارچوبی ملی را برای دستیابی به توسعه پایدار را در اختیار گرفت

آوری اطالعات با کیفیت، قابل دستیابی و به پیگیری و بازبینی پیشرفت حاصل از اجرای آرمان را دارند که مستلزم جمع

 بود و به پیگیری و بازبینی در سطحهای در سطح ملی خواهد ای بر اساس بررسیموقع است. پیگیری و بازبینی منطقه

 جهانی کمک خواهد کرد. 

های جهانی صورت ای از شاخصهدف آن از طریق مجموعه 721آرمان توسعه پایدار و  71در سطح جهانی، نظارت بر 

مورد توافق قرار  0272اند و در چهل و هفتمین جلسه کمیسیون آمار در مارچ گیرد که در حال حاضر بسط یافتهمی

 خواهند گرفت.

با نظارت شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل  0272گردهمایی سطح باالی سازمان ملل در مورد توسعه پایدار از جوالی 

ی آیی در حالاین گردهمهای جهانی توسعه پایدار در سطح جهانی نظارت کند. خواهد شد تا بر پیگیری و بازبینی آرمان

هایی را مرتبا در رابطه با پیشرفت آنان بر مبنای داوطلبانه انجام کند، بررسیمی که کشورها را به گزارش دادن تشویق

سازمان ملل متحد و سایر  که این امر شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و همچنین نهادهای مربوطه دهدمی

ی شامل مسائلی است که با یکدیگر تالق گیرد کهها نیز انجام میهای موضوعی پیشرفت آرمانشود. بازبینیذی نفعان می

 کنند.می

 2202پیشینه دستور کار 

رهبر جهان در اجالس سازمان ملل در مورد توسعه پایدار در مقر سازمان ملل در  752، بیش از 0275در سپتامبر 

 نیویورک شرکت کردند تا رسما دستور کار جاه طلبانه و جدید توسعه پایدار را تصویب کنند. 

برای  0202تغییر جهان ما: برنامه "است، با نام کشور عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته 710رنامه که مورد توافق این ب

هدف، بخشی در مورد ابزارهای اجرا و مشارکت جهانی احیا  721آرمان توسعه پایدار،  71شامل اعالمیه،  "توسعه پایدار

 شده و چارچوبی برای بازبینی و پیگیری است.

 

 



 

 

 

 

 

 داف توسعه هزارهاه

 ترین جنبش ضد فقر در طول تاریخ است، سکوی پرش دستور کار توسعه پایدار است. اهداف توسعه هزاره که موفق

تنها در دو دهه کوتاه گذشته، نزدیک به نیمی از جهان در حال توسعه در فقر شدید زندگی کردند. از اهداف توسعه هزاره 

ک است و از یکنند، به بیش از نصف کاهش یافتهال حاضر در فقر شدید زندگی میتا به امروز، تعداد کسانی که در ح

است. در بیشتر کشورها برابری جنسیتی در رسیده 0275میلیون در  602به  7112میلیون نفر در  122میلیارد و 

 711رصد از د 12سال گذشته، صاحب کرسی مجلس نمایندگی در  02است و زنان در مدارس ابتدایی به دست آمده

 اند.اند که اطالعاتی را ارائه دادهکشوری بوده

نفر  هااست. میلیونای را به جا گذاشتهبا این حال پیشرفت میان مناطق و کشورها نابرابر بوده و فاصله قابل مالحظه

اند، گرفته قرار خصوصا فقرا و کسانی که به سبب جنسیت، سن، ناتوانی، قومیت یا محل جغرافیایی زندگی مورد محرومیت

 اند.پشت سر جا مانده

 توسعه پایدار

محیط زیست و توسعه سازمان ملل در ریودوژانیرو برزیل یعنی اجالس زمین، راه جدیدی  7110جهان از زمان کنفرانس 

ای توسعهاست، به عنوان آمده 07را برای رفاه انسان یعنی توسعه پایدار یافت. مفهوم توسعه پایدار که در دستور کار 

های آتی را در تامین نیازهایشان به خطر کند بدون آنکه توانایی نسلکه نیازهای حال حاضر را براورده می تعریف شده

 اندازد.

اهداف توسعه  0272، اجالس 0220دستور کار جدید توسعه پایدار بر مبنای نتایج اجالس جهانی توسعه پایدار در 

 است. های مردم در سراسر جهان بنا نهاده شده( و دیدگاه02ل در مورد توسعه )ریو+هزاره، نتایج کنفرانس سازمان مل

، کشورهای عضو سازمان ملل متحد توافق کردند تا گروه کاری "خواهیمای که ما میآینده"به نام  02در سند نهایی ریو+

 0271اد گروه کاری عمومی که در جوالی های توسعه پایدار ایجاد کنند. پیشنهای از آرمانعمومی را برای بسط مجموعه

 برای توسعه پایدار است. 0202نهایی شد، هسته دستور کار 

  



 

 

های آرمان

 توسعه پایدار 

 : محو فقر در تمام اشکال آن در همه جا1آرمان 

 : محو گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار2آرمان 

 زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در همه گروههای سنی: تضمین 0آرمان 

 

 : تضمین آموزش فراگیر با کیفیت برابر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه4آرمان 

 : دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران5آرمان 

 و تاسیسات بهداشتی برای همه: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب 6آرمان 

 : تضمین دسترسی به انرژی ارزان، قابل اتکا، پایدار و مدرن برای همه7آرمان 

 : ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب برای همه8آرمان 

 ترویج ابتکار: ایجاد زیرساخت های انعطلف پذیر، ترویج صنعتی شدن پایدار و فراگیر و 1آرمان 

 : کاهش نابرابری در داخل کشورها و میان آنها12آرمان 

: امن و پایدار نمودن شهرها و مکان های اسکان بشری و مقاوم نمودن آنها در برابر حوادث بصورت 11آرمان 

 فراگیر

 : تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار12آرمان 

 آب و هوا و تاثیرات آن: اقدام فوری برای مقابله با تغییرات 10آرمان 

 : حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار14آرمان 

: حفاظت، بازسازی و ترویج استفاده پایدار از زیست بوم های خاکی، مدیریت پایدار جنگل ها، 15آرمان 

فرسایش زمین و متوقف نمودن از بین رفتن تنوع مقابله با بیابان زایی، متوقف نمودن و معکوس کردن روند 

 زیستی

: ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر برای توسعه پایدار،تسهیل دستیابی به عدالت برای همه و ساختن 16آرمان 

 نهادهای پاسخ گو، موثر و فراگیر در همه سطوح

 عه پایدار: تقویت ابزار الزم برای اجرا و تجدید همکاری جهانی برای توس17آرمان 

 

 

  



 

 

 

 

 سواالت متداول.4

 

 توسعه پایدار چیست؟

 که ، بدون آنبر آورده می سازد  را های نسل امروزنیازه ای تعریف گردیده است کتوسعه پایدار به عنوان توسعه

 .های آینده برای تأمین نیازهایشان را به مخاطره اندازدتوانایی نسل

 سعه پایدار تالش فرا ا ر  نبرای مردم و زمی  تاب آور ، پایدار و ی فراگیراخت آیندهاس همزمان در جهت هاییتو

  می خواند.

  و  یعاجتما شمولاقتصادی، ضروری است : رشد  اصلی عنصر ۳برای دستیابی به توسعه پایدار هم آهنگ کردن

 .هستندبرای رفاه افراد و جوامع ضروری  حفاظت از محیط زیست .این سه عنصر بهم پیوسته هستند و همگی

 سعه پایدار می شه کن کردن فقر در تمامییر شرط الزم برای تو شکال و ابعاد آن پیش  سیدن به ا شد. برای ر با

  ،ها، کاهش نابرابریهای بهتر برای همهیجاد فرصت، افراگیر و پایدار، این هدف، باید ارتقای رشد اقتصادی برابر

سی سا ستانداردهای ا سعه اجتمازندگی  افزایش ا ساوی و فراگیر و ارتقای مدیریت  یع، پرورش تو یکپارچه و مت

 .و اکوسیستم وجود داشته باشد یطبیعپایدار برای منابع 

 ؟ چه هستندآرمان های توسعه پایدار 

 ۳۹۳ هانج تغییر» عنوان با پایداره توسع نوین کاری دستور یک رسمی طور به متحد ملل سازمان عضو کشور  

  متحد ملل سازمان مقر در که پایدار توسعه هایآرمان اجالس درا ر «پایدار توسعه برای ۰۲۳۲ کار دستور:  ما

صویب به گردید برگزار ۰۲۳۲ سپتامبرر د نیویورک در سید ت ستور این. ر   هدف ۳۶۹و  آرمان ۳۱ شامل کار د

 .است دسترسیل قاب زیر لینک در اهداف و هاآرمان این از کاملی فهرست. می باشد 

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

 است توسعه پایدار در لینک زیر قابل دسترسی ۰۲۳۲کار رودست : 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

  و  یترا تقو دشتتنبخ را که به فقر پایان می اقداماتیقصتتد دارد تا قابل تغییر یکپارچه و  ،جهانی دستتتورکاراین

سازد . این  ۳۲ دنیایی پایدارتر را در طی ساس دست کاردستورسال آینده ب  ههای توسعه هزارهای آرمانوردابر ا

 .سال اخیر بوده است ۳۲مورد تصویب قرار گرفته و رهنمون برنامه توسعه برای  ۰۲۲۲که در سال  می باشد

 سته عنصر بهم پیو که بر سه هستندزانه و برجسته اکار توسعه پایدار بلند پروهای جدید بخشی از دستورنآرما

 : توسعه پایدار تمرکز دارد



 

 

 

 . ، حفاظت از محیط زیستیاجتماع شمولشد اقتصادی، ر

 سعه پایدارها آرمان ها و ظرفیت ،متفاوت ملیهای و با در نظر گرفتن واقعیت ( ذاتاً جهانیSDGs)  و اهداف تو

باشتتد. این اجرا می قابل ، به طور جهانیهای ملیها و اولویتمختلف توستتعه و با احترام به ستتیاستتت طوحستت

 .باشند یکپارچه می آنان نیازمند اجرا به صورت -ر مستقل از یکدیگر نیستند طوها بآرمان

 سعه پایدار نتیجهآرمان شارکتی ی های تو صدای مردم و همه و یک فرایند م شامل  ساله  سه  ذینفعان  شفاف 

دولت عضو است. آنان از  ۳۹۳بین ی توسعه پایدار در هااولویت دربارهسابقه  ها نشانگر توافق بیرماناست .این آ

قرار گرفتند. تصتمیم  مورد حمایت جهانی کنشتگرانو دیگرنمایندگان مجلس ، شترکت ها مدنی،ستوی جامعه 

توستتط دول  ،های توستتعه پایداراز آرمان یتوستتعه ی مجموعه ا در جهتیک فرایند گیری در خصتتوا اجرای 

سعه پایدار سازمان ملل متحد در کنفرانس تو ضو  ژانیرو برگزار ددر ریو  ۰۲۳۰سالن ئصورت گرفت که در ژوع

 . گردید

 الزام آور هستند ؟ اهای توسعه پایدار قانونیا آرمانآ

 باشندهای توسعه پایدار الزام آور نمیخیر ، آرمان. 

 ه برای دستتتیابی ب چوب کاری ملیهارت را بدستتت بگیرند و یک چیها انتظار میرود تا مالکحال ، از کشتتوربا این

 .آرمان را تأسیس نمایند ۳۱این 

 های توسعه پایدار یک کشور بستگی داردها و سیاستطرح، ها مهاآرمانها به برن اجرا و موفقیت در این. 

 شور شرفتک سئولیت ابتدایی برای پیگیری و بازنگری ،در ارتباط با پی صهای ها دارای م و  در اجرای اهداف هلحا

 .باشند می ای و جهانی، منطقه ملی طوحسال آینده در س ۳۲ها در آرمان

 ها و پیگیری داده آوری بموقع جمعو  ، دسترسیتساویروند نیازمند این برای نظارت بر  ح ملیاقدامات در سط

 .ای خواهد بودو بازنگری منطقه

 

 نمایند ؟می عه پایدار را پشتیبانیهای توسچه عناصری آرمان

 باشتتتد : مردم، حیاتی می حائز اهمیت یهاه در حوز ،ستتتال آینده محرک اقدامات ۳۲ها در این اهداف و آرمان

 .، صلح، و مشارکترفاهزمین، 

o سنگی، محو فقر- مردم شکال و گر سان ها بتوانند ظرفیت  در تمام ا ضمین اینکه همه ی ان و ابعاد آن، و ت

 ت و تساوی و در محیطی سالم تحقق بخشند.کرامهای خود ها با 



 

o مصتتترف و تولید پایدار ، مدیریت مداوم منابع  در برابر تنزل، از جمله از طریق حفاظت از زمین -زمین

های تا بتواند نیازهای حاضتتر و نستتل ،هوایی و آب راتیی آن و اتخاذ اقدامات فوری در خصتتوا تغیعطبی

 .آینده را تامین نماید

o ضمین اینکه ه -رفاه سانها بتوانند از رفاه و زندگی مه یت ضایتان شار از ر شوند و سر شرفت برخوردار   پی

 .دبپیوندبه وقوع  طبیتبا  و تکنولوژی در هماهنگی یعاقتصادی، اجتما

o بدون صلح و  ،و خشونت . توسعه پایداراز ترس  خالی و و فراگیر دادگرصلح آمیز،  یپرورش جوامع -صلح

 .یابدنمی بدون توسعه پایدار تحقق ،صلح

o شارکت سیج -م ستورکمورد نیاز برای اجراابزار کردن  ب شارکت جهانیای این د برای  ر از طریق احیای م

 توسعه پایدار

ساس یک روح همبستگی جهانی شده، بطور خاا بر نیاز بر ا ترین یرذپ سیبآفقیرترین و  هایتقویت 

 .نفعان تمرکز شده استیذ ها ، همه مردم و همهکشور و با مشارکت همه

ستورک سعه پایدار اجامعه مدنی در روند مذاکرات د ستر نوین تو شارکت نموده ا  زاننیم میاتو چگونه می .م

 م ؟یینما تعیینسهم همکاری آن را در سند نهایی 

 روند مذاکرات درمورد آرمان(های توستتعه پایدارSDGsدربردارنده مشتتارکت بی )  جامعه مدنی و دیگر ستتابقه

 .از جمله بخش خصوصی و شهرداران بوده است ،ذینفعان

 با نمایندگان دولتی بودند صحبت دیگر ذینفعان مستقیماً قادر به ، جامعه مدنی ودر طول مذاکرات. 

  سیاری نیز شته و نظرسنجی  یعهای اجتمااز ابتدا درسطح رسانهجمعیت جوان ب سازمان ملل  جهانیحضور دا

درصتد از شترکت  ۱۲تاستر جهان دریافت نمود که تقریبا ی از سترامیلیون ر ۱بیش از   دنیای من تحت عنوان

  .داشتند سال سن ۳۲ان آن زیر کنندگ

 

 

 های توسعه پایدار اجرایی میگردد ؟چگونه آرمان

 صل  برنامه عمل آدیس آبابا سعهبین سومین کنفرانسکه حا سرمایه برای تو صوا تامین  بود یم المللی در خ

 .را فراهم نمودملموس ها و اقدامات ، سیاست جدید از اجرای دستورکار برای پشتیبانی

  ط و توس های توسعه پایدار یک کشور بستگی داردها و سیاستطرح، ها مهاو موفقیت در این آرمانها به برناجرا

 کشورها هدایت می شود.



 

 آرمان( های توستتتعه پایدارSDGsقطب نم )ها با تعهدات کشتتتور ی تراز کردن برنامه ستتتت برای همی ایا

 .جهانیشان

  های مالی خواهند بودراهبردمنابع و  بسیجنیازمند که کشوری در راس آن است  توسعه پایدارراهبرد های ملی. 

 سایرین، انتظار میرود تا در واقعاها، جاز تمامی ذینفعان: دولت صی، و  صو شیدن به یمعه مدنی، بخش خ ت بخ

 .این دستور کار نوین همکاری نمایند

 شتیبانی شارکت جهانی ،های ملیاز تالش برای پ سطح جهانی نیاز به یک م شده در  شد. این امر در می احیا  با

 .مورد شناسایی قرار گرفته است ۰۲۳۲دستور کار 

 ذینفعان  ه یتجهیز هم ی که در پیایه راهبردمهم از  ءجز کی به عنوان های دارای چندین ذینفع مشتتتارکت

 شناخته شده است.در دستور کار جدید  ،دنباشمی

 های توسعه پایدار چگونه مورد نظارت قرار خواهد گرفت؟آرمان

 سطح جهانی سعه پایدار) ۳۱، در  ستور ۳۶۹( و SDGsآرمان تو ستفاده از مجموعههدف د ای از کار جدید با ا

سط  هانیشاخص ج چهارچوباین  برای آنکهد گرفت. نمورد نظارت و بازبینی قرار خواه های جهانیخصاش تو

ش میان یگروه صص در مورد  سعه پایدارهاخصاسازمانی و متخ سیون یابد ارتقاء ی آرمان های تو سط کمی ، تو

سازمان ملل متحد تا مارس  صادی و اجتما ،آنپس از  گیرد.مورد توافق قرار می ۰۲۳6آماری  و  یعشورای اقت

 .نمایندها را تصویب میخصامجمع عمومی این ش

 های ملیخصاها و اهداف، شتتهای انجام شتتده در آرماننظارت بر پیشتترفتها نیز در جهت مستتاعدت در دولت 

 .بخشندخود را توسعه می

 سایی اهداف امارگرآ شنا ضو بر روی  شد دول ع صدن ار شغول به کار اش دوبودن ا راد به ق خص برای هر هدف م

ستند .تقریبا  شت. به هر ح تمامیخص برای اش ۳۲۲ه شکالکه ا جاییدر  ل،ااهداف وجود خواهد دا ت تحت م

 .یابدممکن است کاهش ها خصا، تعداد ش پوشش اهداف  با هم تالقی می کنند

 های توسعه پایدارگزارش پیشرفت آرمانتوسط  ،روند پیگیری و بازنگری(SDGs Progress Report) اطالع  

 .گردد شود تا توسط دبیر کل تهیه رسانی می

 ایه در خصوا توسعه پایدار نقش مرکزی را در بازنگری پیشرفت رتبه سیاسی عالی گردهماییساالنه  نشست 

سطح جهانیآرمان سعه پایدار در  سعه پایدار همانطور که در ابزار د.نمای ایفا می های تو های اجرای آرمانهای تو

صل از  -برنامه عمل آدیس آبابا صوا تامین بین سومین کنفرانسسند حا سعهالمللی در خ  -سرمایه برای تو

از  ر منابع مالی و پشتتتیبانیوثم بستتیجمورد تاکید قرار گرفته استتت مورد نظارت و بازبینی قرار خواهد گرفت تا 

 .را تضمین نمایدجدید ر توسعه پایدار ادستورک

 

 



 

 

جرررای ایررن ا

 خواهد داشت ؟توسعه پایدار چه مقدار هزینه دربرر جدید ادستورک

 دستور  خصیصه اصلی -ر توسعه پایدار امنابع مالی برای دستیابی به دستورک بسیجشامل چگونگی  -ابزار اجرا

 .باشدکار جدید می

  ستیابی به آرمان منظوربه سعه پایدارد سعه هم در( ،SDGs)  های تو شورهای تو شور های در هم  یافته وک ک

سعهدر ستلزم  یا گذاری قابل توجهسرمایه ،حال تو ستورکار م ست . این د سیجمورد نیاز ا ای منابع قابل توجه ب

 .دالر لیاردتری -است 

 سرمایه ضر وجود دارند. بیش از حد نیاز پس انداز در دنیا برای  ستور کار اما این منابع در حال حا گذاری برای د

سرمایه جدید وجود دارد. سعه پایدار راین که چگونه  شود تا تو شتیبانیگذاری اداره  ستیابی ب ا پ ه نماید برای د

 .هایمان ضروری استآرمان

  باشدهای عمومی و خصوصی میالمللی و همچنین از بخشو بین داخلیمنشاء از  بسیجمنابع نیازمند. 

 سمی ساعدت ر شور م سعه همچنان برای کمک به ک ضروری می هاییتو ستند  شترین نیاز را دارا ه شدکه بی  با

 .برای دستیابی به توسعه پایدار  کمتر توسعه یافته،شامل کشورهای 

 یابد ؟ی به توسعه پایدار ارتباط میهوای و ت آبارچگونه تغیی

 رد. اگذ، صلح و امنیت تاثیر میآب، مهاجرتایمنی ومی، غذا و درحال حاضر بر سالمت عم هوایی و آبت اتغییر

راند  های اخیر را به عقب میدهه طی ی ما  های توسعهدستاورد نشود رسیرکه ب هوایی و آبت اتغییرچنانچه 

 .سازدهای آینده را ناممکن میو دستاورد

 خت اای و ستتتو هوا از طریق کاهش خروج گازهای گلخانه بآر گذاری در توستتتعه پایدار به مهار تغییستتترمایه

 .نماید کمک می انعطاف پذیراقلیمی 

  راندتوسعه پایدار را به جلو می ،و هوا بآدر مقابل ، اقدام برای تغییر. 

 یگر را بل یکداو پرورش توسعه پایدار دو روی یک سکه هستند که به صورت متقهوایی  و آبرات یبا تغی همقابل

توان بدستتتت آورد . در مقابل بستتتیاری از و هوا نمی بآوستتتعه پایدار را بدون اقدام برای ت ؛نمایندتقویت می

  .دننمای رسیدگی مینیز  هوایی و آبتغییر  های اصلیار به محرکههای توسعه پایدآرمان

 

 

 

 



 

 

 

  در چیست ؟ (MDGs)های توسعه هزاره و آرمان (SDGs)های توسعه پایدارتفاوت آرمان

 ۳۱ ایداآرمان توستتتعه پ( رSDGs به همراه )های توستتتعه هزاره تر از آرمانوستتتیع ههدف از نظر حوضتتت ۳۶۹

(MDGsمی ) شند و با خطاب شقرار دادن علت با سعه که همه فقر و نیاز جهانی یه اهای ری مردم را در  به تو

شرو ترنظر می سعه هزار هایازآرمان گیرد پی ست. آرمان هتو سها شش میعب ها  سعه پایدار را پو دهند:  د از تو

 .و حفاظت از محیط زیست یعرشد اقتصادی ، شمول اجتما

 همراه با بلندپروازی  ههای توستتتعه هزارن بر موفقیت و نیروی حرکت آرمانبا بنا نهاد جهانی های نوینآرمان ،

سیدگی به ن شهربرابری ابرای ر شرافتمندانه،  شاغل  صادی، م شد اقت سکانها و ها، ر شر ا سازی،  ب صنعتی   ،

هوا، تولید و مصرف پایدار، صلح و عدالت، زمینه بیشتری را تحت  و بآاقیانوس ها، اکوسیستم ها، انرژی، تغییر 

 .پوشش قرار میدهد

 تنها ههای توسعه هزارکه آرمان ،در حالی گردند ها اجرا میکشور هستند و برای همه جهانی ،های جدیدآرمان 

 .های در حال توسعه در نظر گرفته شده بودندبرای اقدام در کشور

 ظرفیت  - منابع مالی بسیج یعنی - آن ییاهای توسعه پایدار تمرکز قوی آنها بر ابزار اجرمانآر یک ویژگی اصلی

 .آن است یهاها و نهادسازی و تکنولوژی و همچنین داده

 سعه پایدار و ر بر آبا تغیی ههای جدید مقابلآرمان ضروری مییو هوا را برای تو  آرمان د.ندان شه کن کردن فقر 

 .بخشد ءو آثار آن را ارتقا و هوایی بآتوسعه پایدار قصد دارد تا اقدام فوری برای مبارزه با تغییر  ۳۳

 ستند ؟مانده از آرمانهای توسعه هزاره چه ههای باقیشکاف

  برند میلیون هنوز از گرسنگی رنج می ۱۹۲کنند و  می میلیون جمعیت هنوز در فقر شدید زندگی ۰۲۲حدود 

. 

  سالهای سه نمی روند تعداد کودکان ،۰۲۳۲تا  ۰۲۲۲بین  صف کاهش یافتی که به مدر حق  همچنان اما  ،به ن

   نادیده انگاشته می شود. میلیون کودک ۲۱ ییآموزش ابتدا

 سیاری از حوزهنابرابری جنسیتی علی ها از جمله بهبود حضور زنان در مجلس و تعداد بیشتر رغم پیشرفت در ب

سه میدخترانی که  ست، روند به مدر سیزنان هم .ادامه یافته ا ستر های ، داراییشغلبه  چنان با تبعیض در د

 .و عمومی مواجه هستندشخصی های و مشارکت در تصمیم گیری ،اقتصادی

 و شهری موجود است ییاطق روستا، و منترین خانوارترین و غنیین فقیرشکاف اقتصادی همچنان ب. 

  شد سبت به  ۰۲۲احتمال این امر که جلوی ر ثروتمندترین خانوارها گرفته  ۰۲۲از کودکان فقیرترین خانوارها ن

امکانات بهداشتی بهبود  .برابر بیشتر است ۴برابر بیشتر است ، همچنین احتمال به مدرسه نرفتن آنان  ۰شود 

 .شهری را پوشش میدهدطق ااز من ۰۰۲ ،نصف جمعیت روستایی و در مقابل آنیافته تنها 

 

 



 

 

 

 

 

  سال ۲و میر در کودکان زیر  مرگ نازکه می حالیدر صد کاهش یافته  ۲۳تا  ۰۲۳۲تا  ۳۹۹۲های سال بین  در

 در مرکز توجه قراردارد.ای همچنان به طور فزاینده طق و در ماه اول زندگیامرگ کودکان در فقیرترین من ،است
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 کاربری قابل پیگیری : حساب هاب

@GlobalGoalsUN  

 https://twitter.com/GlobalGoalsUNTwitter:  
 www.facebook.com/globalgoalsUNFacebook:  

https://vimeo.com/globalgoalsunVimeo:  

@UN 

 https://twitter.com/UNTwitter:   
nshttps://www.facebook.com/unitednatioFacebook:  

@unitednations  

 https://www.instagram.com/unitednationsInstagram:  
https://www.youtube.com/unitednationsYouTube:  

 
 

 

 هشتگ اصلی برای همه زبان ها: 

#GlobalGoals 

 

سانه شامل عکسدر مورد آرمان یعهای اجتمامحتوای ر سعه پایدار  های های دیجیتالی، کارتها ، فیلم ها، کارتهای تو

 : ما از لینک زیر Trelloبرای دانلود در  قابل دسترسی غیرهمتنی، و 

https://twitter.com/GlobalGoalsUN
http://www.facebook.com/globalgoalsUN
https://vimeo.com/globalgoalsun
https://twitter.com/UN
https://www.facebook.com/unitednations
https://www.instagram.com/unitednations
https://www.youtube.com/unitednations


 

https://trello.com/b/awMsjDGl  

شتن هر صورت دا سانه والس گونهدر   تماسزیر در اینجا، لطفا با آدرس ایمیل مذکور یعهای اجتمامربوط به محتویات ر

 . بگیرید

sotonino@un.org  
alexovich@un.org 

   آرمانهای توسعه پایدار مدافعان در مورد هانمونه توییت 

 

Just announced! @UN Advocates for #GlobalGoals [insert name], more to be #SDG 
 3Lq-http://wp.me/P5MdawAdvocates.  

 

Norway Prime Minister @erma_solberg & Ghana President @JDMahama to chair @UN 
#SDG Advisory Group. More: http://wp.me/P5Mdaw-3Lq #GlobalGoals  

 

chair of @UN’s #SDG -Norway’s Prime Minister @erna_solberg announced as co
l#GlobalGoa 3Lq-http://wp.me/P5MdawAdvocates. More info:  

 

chair of @UN’s #SDG Advocates. More -Ghana President @JDMahama announced as co
#GlobalGoals 3Lq-http://wp.me/P5Mdawinfo:  

 
.@UN draws top influencers including [insert name] to join #SDG Advisory Group. 

3Lq-http://wp.me/P5Mdaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trello.com/b/awMsjDGl
http://wp.me/P5Mdaw-3Lq
http://wp.me/P5Mdaw-3Lq
http://wp.me/P5Mdaw-3Lq
http://wp.me/P5Mdaw-3Lq
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 آرمان های توسعه پایدار: مدافعان

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgadvocates/ 

 توسعه پایدار در تمامی زبان های رسمی قابل دسترسی در لینک زیر :وبسایت ها در مورد 

http://www.un.org/sustainabledevelopment 

 لینک انتشارات:

 پایدار توسعه برای ۰۲۳۲ کار دستور:  ما جهان تغییر

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20
for 
%20Sustainable%20Development%20web.pdf 

 

 برای توسعه پایدار : 2232لینک دستورکار 

  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=A عربی     

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=C چینی      

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E انگلیسی      

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=F فرانسوی      

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=R روسی      

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=S اسپانیایی      

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgadvocates/
http://www.un.org/sustainabledevelopment

