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 2019دورة عام 
 2019متوز/يوليه  24 - 2018متوز/يوليه  26

 من جدول األعمال 6)أ( و  5البندان 
املستتتتتتتتتتتت ال االجتمتتتات ال  اري للم تتتت ا  الرفيعاجلزء 

الستتتتيالتتتتي الرفيع املستتتتت ا اململس دلت مي  املستتتتت ا    
 الذي يملق  برعاي  اجمللس االقتصادي واالجتماعي

امل ت ا الستتتتتتتتيالتتتتتتتتي الرفيع املستتتتتتتتت ا اململس دلت مي  
ي  اجمللس االقتصتتتتتتتتتتتادي املستتتتتتتتتتتت ا    الذي يملق  برعا

 واالجتماعي
   

 طبمل  خاص ل التق م احملر  حن  حتقيق أه اف الت مي  املست ا    
  

 *تقرير األ ني الملام  
  

 موجز 
يقدم هذا التقرير عن التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة ا ــــــــــت ا ة   ة التنمية  

 (.70/1)قرار اجلمعية العامة  2030املستدامة لعام 
ى االنتهاء ويف وقت وإذ تشارف الدورة األوىل من تنفيذ وا تعراض أهداف التنمية املستدامة عل 

ر ليه الدول األعضـــــاء النعقال املنتدا الســـــيا ـــــز الرلي  املســـــتوا يف متوز/يوليه و ســـــة اجتماعا   ضـــــيه حتح
 “ال بعة ا اصة”رئيسية تركز على التنمية املستدامة من املقرر عقدها يف أيلول/ بتمرب، وقد كتبت هذه 

ق عمل منظومة األمم املتحدة املعين ابملنتدا السيا ز من التقرير املرحلز  شأن األهداف ابلتعاون م  لري
و رانمج األمم  العامة ابألمانةالرلي  املســـتوا،  ر  ـــة مشـــاكة  ل إلارة الشـــةون االقتاـــالية واالجتماعية 

 املتحدة اإلمنائز.

 

 قدم هذا التقرير  عد املوعد املقرر لتقدميه من أجل تضمينه أحدث ما ورل من معلوما . * 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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 ويبل التقرير أن مثة تقدما قد أحرز على مدار الســـــــــــــنوا  األر   املاقـــــــــــــية ليما يتعلق  عدل من 
أهداف التنمية املســــتدامة واا وا، وأن ااتوما  واجلها  األصرا صــــاحبة املاــــلحة ا ذ  عدلا من 

 على ن اق أو  . 2030اإلجراءا  لال ت ا ة   ة عام 
ا أن التقدم كان   ييتا يف حتقيق العديد من أهداف   ، املســــــــتدامة التنمية يد أن التقرير يبل أيضــــــــت

وأن األشـــــــــدان والبلدان األكار قـــــــــعفا ما زالوا يعانون أكار من اجهم، وأن جهول اال ـــــــــت ا ة العاملية 
 حىت اآلن ليست طموحة  درجة كالية.املبذولة 

وم  أصذ العقد التايل من التنفيذ يف االعتبار، حيدل هذا التقرير  ــــــلســــــلة من ا اال  الشــــــاملة  
وإجراءا  عاجلة وقا لة للتو ــ  من جانب اجلها  صــاحبة املاــلحة لتســري  اليت تت لب قيالة  ــيا ــية 

وتجة التقدم  شتل كبج. و يسمح القيام  ذلك لألمم املتحدة  تحويل العامل إىل مسار متوالق م  حتقيق 
 .2030أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 
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  ق    - أوال 
اجتم  قــالة العــامل، قبــل أر    ـــــــــــــــنوا ، يف األمم املتحــدة واعتمــدوا ص ــة التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة  - 1

 .2030 لعام
وتاــــــــــــــــد  ااتومــا  للتحــد   املشـــــــــــــــاكــة اليت تواجههــا والعــامل املت ج من حو ــا من صالل  - 2

مشـــــــــــــــا  على  االصـــــــــــــــ فاف وراء ص ة ت لعية حقتا وتنية يف الوقت ذاته ترمز إل اء الفقر وحتقيق رصاء
كوكب ينعم ابلاـــحة والســـالم. و زج ل ر جديد وأمل واعد عندما أطلت علينا تعدلية األطراف  وجهها 

من صالل اعتمال االتفاقا   2015املشـــرق وتا تتضـــمنه من  ج شـــامل لل مي ، كما حدث طوال عام 
يل الاالث لتمويل التنمية، العاملية ا امة األصرا ذا  الاـــــــــلة  ص ة عمل ألي  الاـــــــــالرة عن املةمتر الدو 

، واتفاق ابري  املعتمد 2020-2015وإطار عمل  ـــــــــــــــنداا  شـــــــــــــــأن ااد من  اطر التوارث للفاة 
 توجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  شأن ت ج املناخ.

ويف أيلول/ ـــــــــــبتمرب،  ـــــــــــي تم  رة ـــــــــــاء الدول وااتوما  مرة أصرا، و ـــــــــــيتون ال رض من  - 3
رة تقييم مدا التقدم الذا حققناه يف حتقيق التزاماتنا ابلتنمية املســـــــــــــــتدامة. ومن صالل اجتماعهم هذه امل

واالجتماعا  الرليعة  املناصز للعمل القمة ومةمتراملنتدا السيا ز الرلي  املستوا املعين ابلتنمية املستدامة 
ق العمل املع يلة للدول اجلزرية املستوا لل معية العامة  شأن الت  ية الاحية الشاملة ومتويل التنمية وطرائ

الاـــ جة النامية )مســـار  ـــاموا(،  ـــتتامج للقالة من  ي  الق اعا  لرصـــة لتوقـــيح ا  وا  العاجلة اليت 
  يتدذو ا لز لة طمومج جهول التنفيذ وتو ي  ن اق أتثجها.

 
 اآلن حىت احملر  التق م  

 ياان  ماــنفة وحســنة التوقيت على ن اق  ي  ت تواجه توالر ما زالابلرام من التحد   اليت  - 4
البلدان و ي  ال ا   واملةشرا ، كز يساشد هبا يف هذا التقرير، لقد  دأ  تتتون صورة واقحة حول 

 حالة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة  عد أر    نوا .
داف التنمية املستدامة. أوالت، جيرا إحراز تقدم وتت لى  عض االجتاها  اإلجيا ية  شأن تنفيذ أه - 5

لمعدال  الفقر املدق  ووليا  األطفال مستمرة يف االخنفاض. وجيرا إحراز تقدم يف متالحة أمراض من 
إىل حد كبج.  Bقبيل التهاب التبد، حيث اخنفض معدل حدوث اإلصـــــــــــــــااب   فجو  التهاب التبد 

تنفيذ امليزنة املراعية للمنظور  ذلك يف اتوتشــــــــــهد  عض ال ا   املتعلقة ابملســــــــــاواة  ل اجلنســــــــــل تقدما، 
اجلنســـــــات. وأصذ  إمتانية اااـــــــول على التهرابء يف ألقر البلدان يف االزل ل. وعلى الاـــــــعيد العاملز، 
زال  إنتاجية العمالة وعال  نســـــــــب الب الة إىل املســـــــــتو   اليت كانت عليها قبل األزمة املالية  كما أن 

ون يف األحياء الفقجة تصذة يف االخنفاض. وزال  نســـبة املياه ا اقـــعة نســـبة  ـــتان ااضـــر الذين يعيشـــ
. وجيرا إحراز تقدم 2010عام  منذللوالية الوطنية واليت ت  يها مناطق حبرية حممية أبكار من الضـــــــــــــع  

  ري  ليما يتعلق  بعض و ائل التنفيذ.
لتئ يضـــــــــــــــ ل   ه العديد من ااتوما   وهذا التقدم هو ماال على العمل الشـــــــــــــــاق الذا ما - 6

. وتولر اال ــــتعراقــــا  الوطنية ال وعية رةا إقــــالية لألمم املتحدة، وتبل أن 2015وشــــركائها منذ عام 
ااتوما  قد أع ت األولوية إللماج أهداف التنمية املستدامة يف ص  ها و يا اوا الوطنية وأ ا تعمل 

 ا أن تســـاعد يف لل  ع لة التقدم حنو التحول الالزم إحداثه على وقـــ  الاتيبا  املة ـــســـية اليت من شـــأ
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يف اقتاــــالاوا واتمعاوا ورصــــده. واألهم من ذلك، تظهر اال ــــتعراقــــا  أن اال ــــت ا ة تتال أن تتون 
ا ا ــت ا ة  ما زالعلى الاــعيد الق را  2030 عامعاملية وأن تويل زمام تنفيذ ص ة  قو ت. ولقد رأينا أيضــت

ب ااتوما  اإلقليمية واملدن، والشركا ، وا تم  املدت، واألو اط األكالميية، والشباب كبجة من جان
واجهم، وقد حدل  هذه اجلها ، من صالل اموعة وا ــعة من اإلجراءا  واملبالرا ، مداصل منا ــبة 

تها جهة لاعلة للحاق  ركب تنفيذ األهداف والدل  قدما  عملية تنفيذها. وتقوم األمم املتحدة أيضتا،  اف
رئيســــية، ءجراء ت يجا  أ ــــا ــــية، وتشــــهد منظومة األمم املتحدة اإلمنائية أعمق إصــــالمج عرلته منذ عقول 
لتتون قالرة  شـــــــــــتل ألضـــــــــــل على اال ـــــــــــت ا ة لتحول النموذج الذا يشـــــــــــتل جزءا أصـــــــــــيال من ص ة 

يالة املنظمة وموظفيها، . وإنين على ثقة من أنه يف ظل الدعم املســـتمر من الدول األعضـــاء وق2030 عام
 ــــتبدأ األمم املتحدة يف رةية مثار هذه اإلصــــالحا  تت لى يف جولة الدعم الذا تقدمه إىل ااتوما ، 

 .2030وهز  ادل تسري  وتجة التنفيذ ابلقدر الالزم لتحقيق األهداف حبلول عام 
  واملبالرا  اليت أ متها ص ة واثنيات، ابلرام من هذه االجتاها  اإلجيا ية واتساع ن اق اإلجراءا - 7

، مل حيدث أا تقدم  عد على صــعيد التحول يف املســارا  اإلمنائية إلحداث التحول امل لوب 2030عام 
 ابلسرعة أو الن اق امل لو ل.  2030لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

، مما يعين عدم 2030ائة يف عام يف امل 6ومن لواعز القلق الشـــديد أن يبلع معدل الفقر املدق   - 8
حتقق ا دف العاملز املتمال يف القضــــــــــاء على الفقر املدق   لمعدل اجلوع تصذ يف االرتفاع للســــــــــنة الاالاة 
رز تقدم قـــــييل يف مواجهة ز لة الوزن والســـــمنة يف أو ـــــاط األطفال لون  ـــــن ا امســـــة   على التوايل وحيح

اب  ر حيــث يواجــه حوايل مليون نوع االنقراض الفعلز، ويواجــه ويتــدهور التنوع البيولوجز تعــدل ينــذر 
ت انبعااث  اازا  الدليية يف ازل ل  ومل يتوالر  عد القدر ما زالالعديد منها هذا ا  ر صالل عقول  و 

تتســـــــــم املة ـــــــــســـــــــا  ابلقوة والفعالية  امل لوب من متويل التنمية املســـــــــتدامة وو ـــــــــائل التنفيذ األصرا  وال
 للتادا  تفاءة  ذه التحد   ا ائلة واملاا  ة والعا رة للحدول.الالزمل 

املتمال يف عدم تر  أا أحد صل   2030وقد أحرز تقدم يف ن اق املبدأ األ ا ز   ة عام  - 9
ت الفيا  الســـــــتانية اليت تعات جوانب موثقة من اارمان مهمشـــــــة ما زالالركب، وإن كان  وتجة   يية. و 

وعلى املســــتوا العاملز، يزيد احتمال تعرض الشــــباب للب الة عن احتمال تعرض التبار  ا إىل حد كبج. 
حيث يعيش طفل واحد من  ل  -تقدار ثالثة أقعاف. وتضم لية ألقر النا  نسبة مفرطة من األطفال 

اال  كل  ســـــة أطفال يف لقر مدق . وتت لى الفروق  ل املناطق الريفية وااضـــــرية  وقـــــومج أيضـــــات يف ا
األشـــــــــــــدان ذوو اإلعاقة واملاـــــــــــــا ون  فجو  نق  املناعة  ما زالمن قبيل التعليم والرعاية الاـــــــــــــحية. و 

البشـــرية/اإليدز يواجهون قـــروابت متعدلة من اارمان، مما حيول لون متتعهم  فرن العيش وحقوق اإلنســان 
 األ ا ية على حد  واء.

يف املائة من العمالة،  40ائمة. ومتال النساء أقل من وما زالت أوجه عدم املساواة  ل اجلنسل ق - 10
وال يشـــــــــ لن  ـــــــــوا حوايل ر   املناصـــــــــب اإللارية يف العامل )ولقا للبياان  املتاحة من اموعة حمدولة من 

يف املـــائـــة. وتعرض حوايل    من تااومج  12البلـــدان( ويواجهن ل وة يف األجور  ل اجلنســـــــــــــــل تبلع 
متا إىل عن  جســدا أو جنســز على يد شــركائهن يف العالقة اجلنســية صالل عا 49و  15أعمارهن  ل 

االثين عشـــــر شـــــهرتا املاقـــــية. و بســـــاطة، ال ميتن أن حيقق العامل أهداف التنمية املســـــتدامة الســـــبعة عشـــــر 
 القيام أيضا  تحقيق املساواة  ل اجلنسل ومتتل النساء والفتيا . لون
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جة ليما  ل املناطق وليما  ل البلدان نتي ة لالصتاللا  الشـــــــديدة وال ارو أن هنا  تباينا  كب - 11
يف اااال . ومن املة ـــــــــــــ  أن تتحمل أقـــــــــــــع  البلدان عبء هذه العقبا  اليت تعاض تنفيذ أهداف 

 التنمية املستدامة.
مة قد اثلاات، ال مفر من مواجهة حقيقة مفالها أن املشــــــهد العاملز لتنفيذ أهداف التنمية املســــــتدا - 12

، مما أعاق جهول ااتوما  واجها من الشــركاء. وعالوة على ذلك، 2015تدهور  شــتل عام منذ عام 
االلتزام ابلتعاون املتعدل األطراف، الذا يتتســـــــــــز ألية أ ـــــــــــا ـــــــــــية لتنفيذ  مثة قـــــــــــ وط يتعرض  ا حاليا

 االتفاقا  العاملية التربا.
يف أجزاء كاجة من العامل، مما تســــــبب يف معاانة وقد اشــــــتد  النزاعا  وحاال  عدم اال ــــــتقرار  - 13

إنســـــــانية ال توصـــــــ ، وألا ذلك إىل تقويض عملية حتقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة  ل وعت  مســـــــار 
مليون شــــد   68.5يف املائة من  85التقدم احملرز ابلفعل. ويف ظل ا ــــتضــــالة البلدان النامية ألكار من 

 ض وط على أنظمة الدعم ااالية هائلة.، أصبحت ال2017نزحوا قسرات يف عام 
يف املائة صالل  150وزال  ا ســــائر االقتاــــالية املباشــــرة النا ة عن التوارث  نســــبة تزيد على  - 14

العشرين  نة املاقية، وتتبد  البلدان النامية الضعيفة صسائر  نسب اج متساوية. و دون حدوث طفرة 
مر االحاار العاملز  وتجة  ــــريعة، مما يضــــاع  من التحد   يف التدفي  من تاثر هذه ا ســــائر،  ــــيســــت

 اليت تعاض التتي  ويةلا إىل تر يخ الشعور ابلضع  وانعدام األمن  ل الفيا  الستانية التبجة.
وجعلت الت يجا  االقتاالية تنفيذ أهداف التنمية املستدامة أكار صعو ة أيضات. لمن املتوق  أن  - 15

يسج على وتجة واحدة يف  ي  املناطق يف ظل ا تمرار التوترا   تاالا العاملز   ييتا وأاليظل النمو االق
الت ارية وا ــــتمرار ليون األ ــــر املعيشــــية والشــــركا  تعدال  ال ميتن حتملها. وازلال التأثر أبعباء الديون 

التباطة املتوق  يف االقتاالا   يف البلدان املندفضة الدصل ز لة كبجة يف السنوا  األصجة. وابإلقالة إىل
الناشية، يتوق  أن تندفض معدال  النمو يف االقتاالا  املتقدمة النمو  وجه عام. وتتب  عدة حتوما  
املزيـــد من النهج اامـــائيـــة يف  ي  ا ـــاال ، ممـــا يهـــدل معـــدال  النمو وجهول ااـــد من الفقر والتنوع 

 االقتاالا اب  ر.
ســـــفر تزايد عدم املســـــاواة يف الدصل والاروة عن تقويض اجلهول املبذولة لتحقيق ومن احملتمل أن ي - 16

أهداف التنمية املســـــتدامة. وهو يحنذر  تلكل التما ـــــك االجتماعز وتر ـــــيخ حالة انعدام األمن وااد من 
رية. منو اإلنتاجية. ويهدل تزايد التعاــــب يف أجزاء كاجة من العامل حقوق اإلنســــان األ ــــا ــــية وتقدم البشــــ

لة الوشـــــــــــــــي ة  ل عدم املســـــــــــــــاواة والظلم وانعدام األمن وانعدام الاقة التالية يف ااتوما   وإن الاـــــــــــــــ
 واملة سا  ميتن أن تزيد من إعاقة حتقيق الشروط الضرورية للدل  قدما ابلتنمية املستدامة.

 
 التأهب لملق   ن الململ  ن أجل الت مي  املست ا    

ضرورا إعمال النظر يف اجتاه السفر ااايل يف العامل  اورة تتسم ابلنزاهة على هذه ا لفية، من ال - 17
والاــــراحة عندما جيتم  قالة العامل مرة أصرا يف شــــهر أيلول/ ــــبتمرب هذا العام. ومن الضــــرورا لل اية أن 

ديل ال مومج  االلتزام  تعدلية األطراف والوقاية والد لوما ــية. ويلزم تتاي  الشــعور ابإلاامج ورل   ــق  جيح
ليما يتعلق ابجلهول الرامية لتحقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة. وين بق ذلك  شــــــــــتل صان عندما يتعلق 
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األمر ابلتاـدا للد ر الوجولا الذا يشـتله ت ج املناخ، حيث  ـيمال الفشـل يف حتقيق أهداف اتفاق 
 ابري  وديدا مباشرا لتحقيق  ي  أهداف التنمية املستدامة األصرا.

ومن هذا املن لق، لإنين أرحب ابلتقدم احملرز حىت اآلن، وأشــ    ي  البلدان و ي  الشــركاء يف  - 18
ا  ــــــــلســــــــلة من  حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة على  ذل مزيد من اجلهول و وتجة أ ــــــــرع. وأحدل أيضــــــــت

لسدها. وتشمل  وألعو إىل ا اذ إجراءا  حمدلة 2030الف وا  العامة يف اال ت ا ة التلية   ة عام 
هذه اإلجراءا  الاكيز  شــتل صان على الفيا  األكار قــعفتا لضــمان عدم تر  أا أحد صل  الركب 
يف مســــجة البلدان حنو التقدم  وقــــمان التمويل التايف واملوجه توجيهات حســــنات وتعزيز املة ــــســــا  وجعلها 

ع يل ابلتنفيذ  وتعزيز االقتاــالا  و ناء أكار لعالية ومشوال لل مي   وتعزيز العمل على الاــعيد احمللز للت
القدرة على التتي   وتعزيز    البياان  املتعلقة ابألهداف وتيسج  بل الوصول إليها وا تددامها على 
حنو لعــال  وتســـــــــــــــدج العلم والتتنولوجيــا واال تتــار م  الاكيز  قــدر أكرب على التحول الرقمز من أجــل 

 التنمية املستدامة.
قو . ويةمن ميا  املاليل من الشـــــــــباب ابلت يج الذا  2030االلتزام  تنفيذ ص ة عام  الما ز و  - 19

حيتل موق  الاـــــــــــــــدارة من ا  ة وي البون  ه. ويتزايد العمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة، 
االصـــ ناعز، أن وميتن للتتنولوجيا  اجلديدة اليت يتم نشـــرها   ريقة مأمونة، تا يف ذلك تقنيا  الذكاء 

تســــــــــــــــاعــد العــامل على حتقيق القفزة القــالمــة إىل األمــام. وإنين على يقل أبنــه م  القــدر التــايف من الاكيز 
واجلهد واال تتار وااللتزام واإلرالة السـيا ـيل، وم  وجول شـركاء يدعمون هذا التحول لعما  ما يف مناخ 

ج، ميتن الت لب على هذه التحد   والوصـــــــــــــــول إىل من التعاون املتعدل األطراف الذا يركز على النتائ
 .2030أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

ا حامستا لتل من األجيال ااالية واملقبلة ولتل أشتال ااياة على هذا  - 20 و يدصل العامل قريبتا عقدت
ا للعمل والتنفيذ لتحقيق التنم ية املســــــتدامة وءمتانه التوكب. وتق  على عاتق العامل مســــــةولية جعله عقدت

 .حتقيق ذلك
  

 (1)قطمل اه  ن أش اط حىت اآلن ص ب حتقيق أه اف الت مي  املست ا    ا - اثنيا 
. ويعرض 2030يســـــــــــــتعرض هذا الفاـــــــــــــل التقدم احملرز يف الســـــــــــــنة الرا عة من تنفيذ ص ة عام  - 21

، ا تنالا إىل أحدث 17ا  وط العريضة ملا حتقق من تقدم على كامل ن اق أهداف التنمية املستدامة الـ 
البياان  املتاحة، ويدر   عض أوجه الاا ط  ل األهداف وال ا  . ومن اجلدير ابلذكر أن معظم البلدان 

العاملية، أو ال توجد لديها منه ية اث تة ال جيم   ياان  ابنتظام ليما يتعلق أبكار من ناــــــــ  املةشــــــــرا  
لقيا ـــــــــــــــها. و ذا أتثج  ـــــــــــــــلر على القدرة على لهم التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة 

 يعاقه من حتد  . وما
 

__________ 

وثيقة تتميلية تتضمن مرلقا إحاائيا هبذا التقرير وقاعدة  ياان   https://unstats.un.org/sdgs الشبتز  تتامج على املوق  (1) 
تتضـــــــــمن البياان  املتاحة على كل من الاـــــــــعيد العاملز واإلقليمز والقح را والبياان  الوصـــــــــفية املتعلقة تةشـــــــــرا  أهداف 

 املستدامة. التنمية
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 القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل  كان - 1اهل ف   
يف تراج ، ولتن  وتجة   يية. ويدل هذا التباطة  معدل الفقر املدق  على الاــــــعيد العاملز ما زال - 22

على أن العامل لي  على املســار املفضــز إىل حتقيق ااية الوصــول  نســبة  ــتان العامل الذين يعيشــون يف لقر 
. ويواجه األشــــدان الذين ما زالوا يعيشــــون يف لقر مدق  2030يف املائة حبلول عام  3مدق  إىل أقل من 

ا االبتا ما يتفاقم  ســبب النزاعا  العنيفة والتعرض للتوارث. واالبتا ما تســاعد أنظمة حرماانت عميقتا ورا ــدت 
ااماية االجتماعية القوية واإلنفاق ااتومز على ا دما  األ ــــــــــــا ــــــــــــية أوليك الذين تركوا صل  الركب 

هــذه  على الوقوف على أقــدامهم مرة اثنيــة والتدل  من ر قــة الفقر، ولتن جيــب أن يتم تو ـــــــــــــــي  ن ــاق
 ا دما .

، 2015يف املائة يف عام  10وقد اخنفضــــت نســــبة  ــــتان العامل الذين يعيشــــون يف لقر مدق  إىل  • 
.  يد أن وتجة ااد من 1990يف املائة يف عام  36و  2010يف املائة يف عام  16 عد أن كانت 

ــــــث  لع معــــــد ــــــا  ــــــاطة، حي ــــــة عــــــام  8.6الفقر تصــــــذة يف التب ةا  ولقــــــا لتنب 2018يف املــــــائ
يف املائة من  تان العامل  6وعالوة على ذلك، تشج التوقعا  األ ا ية إىل أن . “الراهنة ااالة”

 ، مما يعين الع ز عن  لوج ااية القضاء على الفقر.2030 يظلون يعيشون يف لقر مدق  يف عام 
وا يعيشـــــــــــــــون يف لقر مدق  هم ما زاليف املائة من عمال العامل  8كان هنا    2018وصالل عام  • 

وأ ـــــــــرهم ابلرام من حاـــــــــو م على لرن عمل. وما زالت ااالة تبعث على االنزعاج  شـــــــــتل 
يف املائة يف  38صان يف ألريقيا جنوب الاـــــــــحراء التربا، حيث  ل ت نســـــــــبة العمال الفقراء 

 .2018عام 
 شــــــــــبتة أمان للضــــــــــعفاء. وتســــــــــاعد أنظمة ااماية االجتماعية على من  الفقر وااد منه وتولج • 

أن ااماية االجتماعية ليســـــــــــت حقيقة واقعة ابلنســـــــــــبة لل البية العظمى من  ـــــــــــتان العامل.   يد
اج مشـــــمولل  -مليارا  شـــــد   4أا ما ياـــــل إىل  -يف املائة  55، كان 2016 عام لفز

 ل أبا ا ـــــتحقاقا  نقدية يف إطار ااماية االجتماعية، وصـــــاحب ذلك وجول تفاو   كبجة 
يف املائة يف ألريقيا جنوب الاحراء  87املناطق  حيث تراوحت نسبة من مل تشملهم الت  ية من 

 يف املائة يف أورواب وأمريتا الشمالية. 14التربا إىل 
يف املائة من العاطلل عن العمل على ا ـــتحقاقا  نقدية يف حالة الب الة،  22حياـــل  ـــوا وال • 

ا اإلعاقا  ا  جة على ا ـــتحقاقا  نقدية يف حالة الع ز، يف املائة لقط من ذو  28وحياـــل 
يف  35يتمت  ءمتانية اااــــــول الفعلز على ااماية االجتماعية يف  ي  أحناء العامل  ــــــوا  وال

يف  41حياـــــــل على اال ـــــــتحقاقا  النقدية املتعلقة ابألمومة  ـــــــوا  املائة من األطفال، كما ال
 اللة.املائة لقط من النساء يف حالة الو 

االقتاـــالية وتفضـــز  - وكاجا ما تةلا التوارث إىل حدوث تراج  يف مســـار التنمية االجتماعية • 
، قحديهر  ا سائر االقتاالية املباشرة 2017إىل عام  1998إىل تفاقم الفقر. ويف الفاة من عام 

ابملنــــاخ  تريليوان  لوالر، كــــان من  ينهــــا كوارث مرتب ــــة 3يقــــارب  النــــا ــــة عن التوارث تــــا
إىل  1978يف املــائــة مقــارنــة ابلفاة من  151 ز لة قــدرهــا  -يف املــائــة من ا موع  77 مالــت
ـــــــــــ  وأول  التوارث املناصية واجليوليز ئية حبياة ما - 1997 مليون شد . ويعزا  1.3يقدر  ـ

ضــــــــــــــــة يف املــائــة من الوليــا  املبلع عنهــا لوليــات إىل كوارث وقعــت يف  لــدان مندف 90أكار من 
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ومتو  ة الدصل، وكانت ا سائر االقتاالية النا ة عن التوارث كنسبة ميوية من الناتج احمللز 
 اإل ايل أعلى  تاج أيضا يف هذه البلدان.

وأ ل ت البلدان عن إحراز تقدم يف وقـــــــ  وتنفيذ ا ـــــــااتي يا  وطنية وحملية ترمز إىل ااد من  • 
املواءمة م  إطار  ـــــــــنداا للحد من  اطر التوارث للفاة  اطر التوارث، وذلك على  ـــــــــبيل 

لولــة عن إحراز تقــدم يف حتقيق  67، أ ل ــت 2019تذار/مــار   31. وحىت 2015-2030
لولة أبن ااتوما  احمللية يف كل منها قد وقـــــــــــــعت ا ـــــــــــــااتي يا   24هذا املواءمة، وألال  

 حملية تتسق م  اال ااتي يا  وا  ط الوطنية.
يف املــائــة من اموع اإلنفــاق ااتومز على التعليم  20يف املــائــة و  15ينفق مــا يااومج  ل وال  • 

 ـــــــــــــــوا ثلـــث البلـــدان اتمعـــة على النحو املوصـــــــــــــــى  ـــه يف إطـــار العمـــل ا ـــان ابلتعليم حىت 
 .2030 عام

 
 ست ا  القضاء على اجل ت وت فري األ ن الغذائي والتغذي  احملّس   وتملزيز الزراع  امل - 2اهل ف   

إن اجلوع تصذ يف االزل ل مرة أصرا على مســــتوا العامل وما زال  ــــوء الت ذية يةثر على ماليل  - 23
األطفال. واال ــــتامار العام يف الزراعة على مســــتوا العامل تصذ يف االخنفاض، حيث حيتاج صــــ ار منت ز 

ىل ز لة اال ــتامار يف البا التحتية األاذية واملزارعون األ ــريون إىل لعم أكرب  تاج وهنا  حاجة ما ــة إ
 .والتتنولوجيا من أجل الزراعة املستدامة

 -مليون شــــد   821،  لع عدل من يعانون من  ــــوء الت ذية ما يقدر  نحو 2017ويف عام  • 
مليون يف  784أشدان على مستوا العامل، مقارنةت  ــــــــــ  9يقارب شد  واحد من كل  أا ما
مقلقة يف معدل اجلوع يف العامل للســنة الاالاة على التوايل  عد لاة  . وميال ذلك ز لة2015عام 

ت ألريقيا القارة ذا  املعدل األعلى النتشـــــــار  ـــــــوء الت ذية، مما يةثر ما زالتراج  طال أمدها. و 
مليون شد (. ويف ظل الز لة املستمرة يف نق  الت ذية،  256على     تا ا )أكار من 

 .(2)2017عدام األمن ال ذائز الشديد يف عام مليون شد  ان 770واجه 
. ورام ذلــك، عــا  من التقزم يف 2000وظــل التقزم يتنــاق  يف كــل املنــاطق تقريبــا منــذ عــام  • 

 ـــــــــــــــنوا   5أطفــــال تقــــل أعمــــارهم عن  5أكار من طفــــل واحــــد من  ل كــــل  2018 عــــام
مسة اب زال وعا  مليون طفل لون  ن ا ا 49مليون(. وعلى الاعيد العاملز، أصيب  149)

 .2018مليون تصرون من ز لة الوزن يف عام  40
ويتتســز تعزيز املرونة والقدرة على التتي  لدا صــ ار املزارعل واملزارعل األ ــريل، الذين تقل  • 

إنتاجيتهم  شــــــــتل منه ز عن إنتاجية  ي  منت ز األاذية اآلصرين، ألية حمورية لعت  اجتاه 
وتااومج نســـــــــــــــبة صـــــــــــــــ ار منت ز األاذية إىل  ي  منت ز األاذية يف البلدان الز لة يف اجلوع. 

يف  10يف املائة، ابملقارنة م  أقل من  85 و 40الواقعة يف ألريقيا وت ـــــــــــــيا وأمريتا الالتينية  ل 
 املائة يف أورواب.

__________ 

حالة األمن ال ذائز  ـــيتم إصـــدار حتديث حول األرقام املتعلقة  نق  الت ذية وانعدام األمن ال ذائز و ـــوء الت ذية يف تقرير  (2) 
 .2019 ، الذا  تنشره منظمة األاذية والزراعة لألمم املتحدة يف متوز/يوليه2019 والت ذية يف العامل لعام
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يف  37واخنفض اإلنفاق ااتومز على الزراعة مقارنة تســالة الزراعة يف االقتاــال التلز  نســبة  • 
يف  ي  أحنــاء  2017يف عــام  0.26إىل  2001يف عــام  0.42املــائــة  وهب ــت النســـــــــــــــبــة من 

ئة يف املا 25العامل. وإقــــــالة إىل ذلك، تراجعت املعونة املقديمة للزراعة يف البلدان النامية من حنو 
من اموع املعونة املدااة من اجلها  املاحنة حسب الق اع يف منتا  الامانينا  من القرن 

  ليون لوالر. 12,6ميال نقااان قدره  ، وهو ما2017يف املائة لقط يف عام  5املاقز إىل 
 رةوقد لوحظ اجتاه االخنفاض املســـــــتمر يف نفقا  إعاان  التاـــــــدير اليت أح له تت هبا منظمة الت ا • 

إىل حوايل  2010مليون لوالر يف عــــام  500العــــامليــــة. واخنفض إ ــــايل النفقــــا  من حوايل 
. ويةلا هـذا االخنفـاض يف إعـاان  التاــــــــــــــــدير املقـدمـة من 2016مليون لوالر يف عـام  120

 ااتوما  إىل اخنفاض التشوها  يف األ واق الزراعية.
 

 ودلرفاهي  يف مجيع األعمارضمان متّتع اجلميع أبمناط عيش صحي   - 3اهل ف   
أحرز تقدم كبج يف حتســـــــل صـــــــحة ماليل األشـــــــدان، وز لة متو ـــــــط العمر املتوق ، وصفض  - 24

وليا  األمها  واألطفال، ومتالحة األمراض املعدية الرئيســـــــــــــــية. ورام ذلك، توق  التقدم أو مل حيدث 
الر  والســــل، يف حل أن ناــــ   ــــتان العامل  ســــرعة كالية ليما يتعلق تعاجلة األمراض الرئيســــية، مال امل

على األقل ال حياــلون على ا دما  الاــحية األ ــا ــية وكاجا منهم يعات من قــوائق مالية ال لاعز  ا، 
ميتن أن جيعلهم لريســة للفقر املدق . ويلزم  ذل جهول متضــالرة لتحقيق الت  ية الاــحية الشــاملة  وهو ما

مواجهة العبء املتزايد الذا تشـــــــتله األمراض اج املعدية، تا يف ذلك وتولج متويل مســـــــتدام للاـــــــحة، و 
الاــحة العقلية، والتاــدا ملقاومة مضــالا  امليترواب  والعوامل احملدلة للاــحة مال تلوث ا واء ونق  

 املياه والارف الاحز.
 

 الاحة اإلجنا ية وصحة األم والوليد وال فل  
امرأة يف  ي  أحناء العامل تولل  ســـــبب مضـــــاعفا  اامل  303 000تشـــــج التقديرا  إىل أن  • 

. ووق   ي  هـذه الوليـا  تقريبـا يف  لـدان مندفضــــــــــــــــة الـدصـل و لـدان 2015والواللة يف عـام 
ميتن تفالا  متو ــ ة الدصل، وكان ما يقرب من ثلايها يف ألريقيا جنوب الاــحراء التربا. وال

يف املــائــة من  81، مت 2018الرعــايــة. ويف عــام حــدوث هــذه الوليــا  إال ابإللارة الســـــــــــــــليمــة و 
الواللا  على مســـــــــتوا العامل تســـــــــاعدة قا ال  ماهرا ، وهو حتســـــــــن ملحو  مقارنة  نســـــــــبة 

 2018. ومل تت ـاوز نســـــــــــــــبـة الت  يـة ابلقـا ال  املـاهرا  يف عـام 2012يف املـائـة يف عـام  69
 يف املائة يف ألريقيا جنوب الاحراء التربا. 59نسبته  ما

مولول حز  1 000حالة ولاة لتل  39واخنفض معدل وليا  األطفال لون  ـــن ا امســـة إىل  • 
ا  نســـــــــــــبة 2017يف عام  ـــــــــــــــــــــــــــ  6.7، وهو ما ميال اخنفاقـــــــــــــت حالة ولاة يف  42يف املائة مقارنة  ـ

ا عامتا  نســـــــبة 2015 عام مولول حز  1 000حالة ولاة لتل  77يف املائة من  49، واخنفاقـــــــت
ماليل حالة  5.4. واخنفض إ ايل عدل وليا  األطفال لون  ـــن ا امســـة إىل 2000يف عام 

.  يد أن معظم هذه الوليا  2000ماليل حالة ولاة يف عام  9.8، مقا ل 2017ولاة يف عام 
مليون حالة، يف الشــــــــهر  2.5يقرب من ناــــــــفها، أو  كان أل ــــــــباب ميتن الوقاية منها ووق  ما

وهز الفاة األكار ألية لبقاء ال فل. وا ـــــــــــتمر تراج  املعدل العاملز لوليا   -ل من ااياة األو 
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األطفــال حــدياز الواللة  عــد اجتــاه هــا ط ا ـــــــــــــــتمر لفاة طويلــة اخنفض صاللــه هــذا املعــدل من 
، أا اخنفاض 2017يف عام  18إىل  2000مولول حز يف عام  1 000حالة ولاة لتل  31

 ائة.يف امل 41 نسبة 
وينقذ التحاــــــــــــل أروامج املاليل ويعاف  ه على ن اق وا ــــــــــــ   وصــــــــــــفه أحد أكار التدصال   • 

الاــــــــــحية جناحتا ولعاليةت من حيث التتلفة يف العامل. وزال  ت  ية اجلرعا  الاالث امل لو ة من 
يف  85إىل  2000يف املائة يف عام  72اللقامج الذا مين  الدلا  والتزاز والســـــعال الديتز من 

. ومل يتلق 2017و  2015وظلت لون ت يج يف الفاة الواقعة  ل عامز  2015املائة يف عام 
مليون طفل اللقاحا  صالل السنة األوىل من العمر، مما عرقهم   ر جسيم  19.9ما يقدر  ـ 

للقامج متال يف إمتانية اإلصـــــا ة هبذه األمراض اليت قد تتون مميتة. ومل تاـــــل  عد الت  ية العاملية 
املتورا  الرئوية املتقارن، الذا ميتن أن يةلا إىل صفض وليا  األطفال لون  ـــــــن ا امســـــــة 

يف املائة. ويلزم تولج جرعتل من لقامج ااابة للوقاية من املرض ومن  50 نسبة كبجة، إىل نسبة 
ابجلرعة األمراض وحاال  الع ز والولاة النا ة عن املضـــــــــــــــاعفا  املرتب ة  ه. وزال  الت  ية 

بة من  ، 2017يف املائة يف عام  67إىل  2015يف املائة يف عام  59الاانية من لقامج اااـــــــــــــــ
 اج كاف للوقاية من هذا املرض الشديد العدوا. ما زالأن ذلك  إال

ويعترب تو ــي  لرن اااــول على و ــائل من  اامل اادياة أمرا قــرور  لتفالة حاــول اجلمي   • 
نسية واإلجنا ية. وعلى الاعيد العاملز، ا تمر  نسبة النساء الالئز يف على صدما  الاحة اجل

 ــنة( ولحبييت حاجتحهن إىل تنظيم األ ــرة  و ــائل من  اامل اادياة  49إىل  15 ــن اإلجناب )
 .2019يف املائة يف عام  76إىل  2000يف املائة يف عام  74يف الز لة  بطء، من 

إىل  2000مراهقـــة يف عـــام  1 000واللة لتـــل  56  من واخنفض معـــدل صاــــــــــــــو ـــة املراهقـــا • 
. وظل معدل صاـــــــو ة املراهقا  مرتفعات يف 2019واللة يف عام  44و  2015واللة يف عام  45

 مراهقة. امرأة 1 000لتل  101ألريقيا جنوب الاحراء التربا، حيث  لع عدل حاال  الواللة 
 

 األمراض املعدية  
ألا االلتزام والتمويل القو ن والاا تان على الاــــــــــــــعيدين احمللز والدويل إىل تســــــــــــــري  وتجة تنفيذ  • 

الربامج املســـــــتندة إىل األللة واملعنية ابلوقاية من لجو  نق  املناعة البشـــــــرية املتتســـــــبة وكشـــــــفه 
يف  ابلفحوصــــا  وعالجه. ونتي ة لذلك، اخنفض معدل اإلصــــا ة  فجو  نق  املناعة البشــــرية

عامتا(  نسبة  49و  15ألريقيا جنوب الاحراء التربا ) ل البال ل الذين تااومج أعمارهم  ل 
إىل  2010شـــــــــــــــد  اج ماـــــــــــــــاب يف عام  1 000إصـــــــــــــــا ة لتل  3.39يف املائة، من  37

.  يد أن معدل اإلصـــــــــــــا ة  فجو  نق  املناعة 2017يف عام  2.14و  2015يف عام  2.49
عامتا اخنفض  49و  15امل  ل البال ل الذين تااومج أعمارهم  ل البشـــــــــــــــرية على مســـــــــــــــتوا الع

يف املائة  شتل  22و نسبة  2017و  2015يف الفاة الواقعة  ل عامز  0.40إىل  0.44 من
، وهز نســــــــــــــــــب تقـــل كاجا عن معـــدال  2017و  2010عـــام يف الفاة الواقعـــة  ل عـــامز 

 .2030و  2020االخنفاض امل لو ة لتحقيق اا   عامز 
، أصـيب ما يقدر  نحو 2017وما زال السـل أحد األ ـباب الرئيسـية للمرض والولاة. لفز عام  • 

ماليل شد  ترض السل. ويشهد عبء املرض تراجعات على مستوا العامل  لقد ا تمر   10
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 حــــالــــة جــــديــــدة وانتتــــا ــــــــــــــــــة لتــــل  170حــــاال  اإلصــــــــــــــــــا ــــة ابلســــــــــــــــــل يف االخنفــــاض من 
  2017يف عــام  134، و 2015يف عــام  140إىل  2000شـــــــــــــــد  يف عــام  100 000

 42واخنفض معدل الوليا  النا ة عن الســل  ل املاــا ل  فجو  نق  املناعة البشــرية  نســبة 
ت هنا  ل وا  كبجة ما زال. ورام ذلك، 2017و  2000يف املائة يف الفاة الواقعة  ل عامز 

قدم ااالية ابلســــــــرعة التالية لتحقيق ااية يف التشــــــــ  عن املرض وعالجه، وال تســــــــج وتجة الت
ا مستمرتا. ما زالهدف التنمية املستدامة، حيث   السل املقاوم لأللوية ميال وديدت

ومل تتحقق  و عــد أكار من عقــد من التقــدم امل رل يف متــالحــة املالر ، توق  إحراز أا تقــدم.  • 
متا ـــــــــــــــب كبجة يف ااد من عدل حاال  اإلصـــــــــــــــا ة ابملالر  يف  ي  أحناء العامل صالل الفاة 

. وال تزال ألريقيا جنوب الاــــــــــــــحراء التربا تتحمل العبء األكرب من املرض، 2015-2017
يف املــائــة من عــبء املالر  العــاملز. وممــا يــدعو إىل القلق أن العــدل  90حيــث تتحمــل أكار من 

املقدر ااال  اإلصا ة ابملالر  يف البلدان األلريقية العشرة األكار حتمال لعبء املرض زال تقدار 
 مقارنة ابلعام السا ق. 2017ماليل حالة يف عام  3.5

مليون شـــــــد  يف  ي  أحناء العامل ماـــــــا ل  325، كان هنا  ما يقدر  نحو 2015ويف عام  • 
. وألا اال ــــــتددام الوا ــــــ  الن اق Cأو لجو  التهاب التبد  B عدوا لجو  التهاب التبد 

لعالج األطفال الرق  إىل ااد  شتل كبج من حاال  اإلصا ة  عدوا  Bللقامج التهاب التبد 
املزمن اجلديد، كما يتضـــــــــح من اخنفاض معدل انتشـــــــــار لجو  التهاب  Bلجو  التهاب التبد 

يف املائة يف حقبة ما قبل ا ــــــتددام اللقامج  4.7  ل األطفال لون  ــــــن ا امســــــة، من Bالتبد 
 .2017يف املائة يف عام  0.8إىل 

 ليون شــــــــــــــد  إىل الرعاية والعالج  اــــــــــــــورة  اعية  1.58، أ لع عن احتياج 2017ويف عام  • 
 ليون شــــــد  يف  1.63لرلية من أمراض املناطق املدارية املهملة، وهو ما ميال اخنفاقــــــا من  أو

. وألا حتســل املراقبة إىل حتديد عدل أكرب 2010 ليون شــد  يف عام  2.03 و 2015عام 
 . وماـــل 2017من الســـــــــــــــتـــان الـــذين حيتـــاجون إىل تـــدصال  قـــــــــــــــــد هـــذه األمراض يف عـــام 

يف املائة من  52مليون شد  الذين حيتاجون إىل العالج والرعاية يف أقل البلدان منوات  522الــــــ 
 .2015ون يف عام ملي 584 تان تلك البلدان، مقارنة  ـ 

 
 األمراض اج املعدية والاحة العقلية واملداطر البييية  

 لع احتمـــال الولـــاة من أا من األمراض اج املعـــديـــة األر عـــة الرئيســـــــــــــــيـــة، وهز أمراض القلـــب  • 
واألوعية الدموية والسرطان وأمراض اجلهاز التنفسز املزمنة والسترا،  ل  ن الاالثل والسبعل 

. وال يزال ا  ر ابلنســــبة للرجال على الاــــعيد العاملز أعلى  تاج، 2016ة يف عام يف املائ 18
 يف املائة للنساء. 15يف املائة، مقارنة  نسبة  21.6إذ يبلع 

شد  يف  100 000لتل  12.9وقد أححرهز تقدم يف ااد من معدال  االنتحار العاملية )من  • 
(. وم  ذلـــك، ال يزال 2016م شـــــــــــــــد  يف عـــا 100 000لتـــل  10.6إىل  2000عـــام 

عاما  29و  15االنتحار اثت األ ـــــــباب الرئيســـــــية لولاة األشـــــــدان الذين تااومج أعمارهم  ل 
يف املائة من حاال  االنتحار يف البلدان املندفضــــة الدصل  79على الاــــعيد العاملز، إذ وقعت 
 .2016والبلدان املتو  ة الدصل يف عام 
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يف املائة يف عام  20إىل  2000يف املائة يف عام  27واخنفض معدل انتشــار ا ــتهال  التبع من  • 
 2000يف املائة يف عام  11. واخنفض هذا املعدل  شــــتل أ ــــرع ابلنســــبة للنســــاء، من 2016

، مقارنة ابلرجال  للم يندفض هذا املعدل ابلنســبة للرجال  ــوا 2016يف املائة يف عام  6إىل 
وعلى الرام من هــذه االجتــاهــا  اإلجيــا يــة، لقــد قــحديهر عــدل  يف املــائــة. 34املــائــة إىل  يف 43من 

 .2017ماليل شد  يف عام  8.1األشدان املتولل من األمراض املتالة ابلتبع تا يت اوز 
إىل  2013مليون يف عـــــــام  1.31وارتف  عـــــــدل الوليـــــــا  النـــــــا ـــــــة عن حوالث املرور من  • 

. وتشـــــتل اإلصـــــااب  النا ة عن حوالث املرور الســـــبب الرئيســـــز 2016مليون يف عام  1.35
  عاما. 29أعوام و  5لوليا  األطفال والشباب الذين تااومج أعمارهم  ل 

ويزيد تلوث ا واء،  ـــواء كان ا واء ا ارجز أو لاصل املنزل، من ص ر اإلصـــا ة أبمراض القلب  • 
ماليل حالة ولاة  7يف وقوع  2016ســـــــــبب يف عام واألوعية الدموية واجلهاز التنفســـــــــز، وقد ت

تقريبا يف  ي  أحناء العامل. وتشـــــهد من قة ألريقيا جنوب الاـــــحراء التربا ومعظم مناطق ت ـــــيا 
وأوقيانو ــــــــيا )اب ــــــــتاناء أ ــــــــااليا/نيوزيلندا( أعلى معدال  الوليا  املرتب ة  تلوث ا واء، حيث 

 أنواع الوقول والتتنولوجيا  امللويهثة ألاراض ال هز. تزال نسبة كبجة من الستان تعتمد على ال
ويرتبط االلتقار إىل إمدالا  تمنة من مياه الشــرب وصدما  الاــرف الاــحز والنظالة الاــحية  • 

يف املائة من  100يف املائة من عبء املرض الناجم عن اإل ــــــــــــهال، و  60لل مي  تا نســــــــــــبته 
يف املائة  ســــبب  16العبء الناجم عن اإلصــــااب  املنقولة  وا ــــ ة الدولة ال فيلية يف الا ة، و 

 870 000 ــــــــــــــوء الت ذية الناجم عن نق  الربوتينا  وال اقة، مما يةلا إىل وقوع ما اموعه 
 من جرياء هذه األ باب الاالثة.  2016من الوليا  يف عام 

 
 والتمويلالنحظحم الاحية   

اــة للاــحة األ ــا ــية والوارلة من  ي  اجلها  املاحنة  •  ازلال  املســاعدة اإلمنائية الرمسية املداــل
 اليل لوالر يف  10.7و ل ــــت  2010يف املــــائــــة ابلقيمــــة ااقيقيــــة منــــذ عــــام  61 نســـــــــــــــبــــة 

و ليون لوالر ، أحنفهق ما يحقدلر  بليوت لوالر على متالحة املالر ، 2017ويف عام  .2017 عام
 ليون لوالر على األمراض املعدية األصرا، اب ـــــــــتاناء لجو   2.3على متالحة لاء الســـــــــل، و 
 نق  املناعة البشرية/اإليدز.

يف املائة من  40إىل أن ما يقارب  2018إىل عام  2013وتشـــــــج البياان  املتاحة للفاة من عام  • 
يف املــائــة من  55شــــــــــــــد ، وأكار من  10 000أطبــاء لتــل  10 ي  البلــدان لــديهــا أقــل من 

شد . ولدا  ي  أقل  10 000من موظفز التمريض والقبالة لتل  40البلدان لديها أقل من 
شــــــد ،  10 000صــــــياللة لتل  5أطباء أ ــــــنان و  5أطباء وأقل من  10البلدان منوا أقل من 

 شد . 10 000من موظفز التمريض والقبالة لتل  40يف املائة منها أقل من  98ولدا 
 

 ضمان التملليم اجلي  امل صف والشا ل للجميع وتملزيز فرص التملّلم   ا احلياة للجميع - 4 اهل ف  
على الرام من التقدم التبج احملرتز ليما يتعلق ابااــــــــــول على التعليم واملشــــــــــاركة ليه على مدا  - 25

أعوام  6تااومج أعمارهم  ل مليوان من األطفال والشـــــــــــباب الذين  262الســـــــــــنوا  املاقـــــــــــية، كان هنا  
، وال يستويف أكار من نا  األطفال واملراهقل اادل 2017عاما ال يزالون صارج املدار  يف عام  17 و
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األل  من معايج التفاءة يف القراءة والر قـــــــــــــيا . وتولر الت جا  التتنولوجية الســـــــــــــريعة لرصـــــــــــــا وت رمج 
ملدر ــــــــــــل وجولة التعليم مل تواكب هذه الت جا . وهنا  حاجة حتد  ،  يد أن البيية التعليمية وقدرا  ا

إىل إعالة تركيز اجلهول  ح ية حتســل نتائج التعليم جلمي  مراحل ااياة، وال  ــيما للنســاء والفتيا  والفيا  
 املهمشة يف البييا  ا شة.

ل أطفـــــا 10من  ل كـــــل  7 لـــــدا تتولر عنهـــــا  يـــــاان  حـــــدياـــــة، كـــــان مـــــا يقـــــارب  72ويف  • 
 ـــنوا  على املســـار الاـــحيح من حيث النماء يف ثالثة على األقل  4و  3أعمارهم  ل  تااومج

من ا ــاال  التــاليــة  اإلملــام ابلقراءة والتتــا ــة وااســــــــــــــــاب، والنمــاء البــدت، والنمــاء االجتمــاعز 
 والعاطفز، والتعليم.

، شـــــــار  طفالن من  ل كل ثالثة أطفال على الاـــــــعيد العاملز يف التعل م املنظلم 2017ويف عام  • 
قبل  ــــنة واحدة من  ــــن االلتحاق الرمسز ابلتعليم اال تدائز. ويرتبط هذا التعليم  تعزيز ا ــــتعدال 

يف املائة يف ألريقيا  50األطفال للمدر ـــــــــــــة وجتر ة تعل مهم يف املســـــــــــــتقبل. ويقل هذا املعدل عن 
 ب الاحراء التربا ويف أقل البلدان منوا.جنو 

ــــــــــــــــــــــــــــ 2015ويف عام  •  مليوان من األطفال واملراهقل يف  ــــــــــــــن التعليم  617، مل حيقق ما يحقدلر  ـ
يف املائة، اادل األل  من مستو   التفاءة  50اال تدائز واإلعدالا حول العامل، أا أكار من 

 ة الالال ير لون املدر ـــــة لتنهم مل يتونوا يتعلمون ومن هةالء، كان قرا يف القراءة والر قـــــيا .
 يف قاعا  الدرا ة، أو انق عوا عنها.

. 2016مليوان من البال ل، ثلااهم من النســـــــــــــــاء، ال يزالون أميل يف عام  750وكان هنا  حنو  • 
 ويعيش نا  الستان األميل يف جنوب ت يا، ويعيش ر عهم يف ألريقيا جنوب الاحراء التربا.

وال تزال العديد من البلدان النامية تفتقر إىل البا التحتية األ ـــا ـــية واملرالق الالزمة لتولج  ييا   • 
الاـحراء التربا أكرب التحد    لفز املسـتويل اال تدائز  تعليمية لعالة. وتواجه ألريقيا جنوب

نانت واإلعدالا، ال حتاـــــــــــــــل  ـــــــــــــــوا أقل من ناـــــــــــــــ  املدار  على التهرابء وصدما  اإل
 وااا وب ومياه الشرب األ ا ية. 

اــــة للمهنتح الدرا ــــية  •   .2017 ليون لوالر يف عام  1.3و ل ت املســــاعدة اإلمنائية الرمسية املداــــل
وأ ــــــــــــــهمت أ ــــــــــــــااليا ولرنســــــــــــــا واململتة املتحدة لربي انيا العظمى وأيرلندا الشــــــــــــــمالية والياابن 

 هذا املبلع اإل ايل.ومة سا  االحتال األورويب تا يقرب من ثلاز 
حعليهمز املدار  اال تدائية  • 

رتز تقدم يحذكتر ليما يتاــــــل ابلنســــــبة امليوية مل وعلى الاــــــعيد العاملز، مل حيح
حدرل ل  إذ ظلت راكدة عند قرا ة 

. وهذه النســــــــبة أل  يف ألريقيا 2015يف املائة منذ عام  85امل
 يف املائة(. 64جنوب الاحراء التربا )

 
 حتقيق املساواة بني اجل سني ومتكني كل ال ساء والفتيات - 5اهل ف   

رتز تقدم  شــــأن  عض مةشــــرا  املســــاواة  ل اجلنســــل، مال حدوث اخنفاض كبج يف  - 26 يف حل حيح
معدل انتشــــــار تشــــــويه األعضــــــاء التنا ــــــلية األناوية وزواج األطفال، لإن األعدال اإل الية ال تزال مرتفعة. 

ى ذلك، لإن عدم كفاية التقدم احملرتز ليما يتعلق ابملشـــــــــــاكل ا يتلية اليت تشـــــــــــتل األ ـــــــــــباب وعالوة عل
الرئيســــــــية النعدام املســــــــاواة  ل اجلنســــــــل، مال التمييز واملعايج واملواق  االجتماعية اج املناــــــــفة، وا اذ 



 E/2019/68 

 

14/47 19-07404 

 

ة الســــيا ــــية، كلها أمور القرارا  املتاــــلة تســــائل الاــــحة اجلنســــية واإلجنا ية واخنفاض مســــتو   املشــــارك
 من أهداف التنمية املستدامة. 5تقوض قدرتنا على حتقيق ا دف 

يف املـائـة من النســــــــــــــــاء والفتيا   18 لـدان إىل أن  106وتشـــــــــــــــج البيـاان  األصجة الوارلة من  • 
عاما قد تعرقــن لعن  جســدا و/أو جنســز  49و  15املعاشــرا  الالت تااومج أعمارهن  ل 

مار ــه شــريك صالل االثين عشــر شــهرا الســا قة. وتشــهد أقل البلدان منوا أعلى معدال  انتشــار 
 يف املائة.  24هذه الظاهرة، إذ تبلع 

وقد ا ــــتمر  ممار ــــة زواج األطفال يف االخنفاض حول العامل، وما يدل  هذا االخنفاض  شــــتل  • 
رتز يف جنوب ت يا، حيث تراج  احتمال زواج الفتاة يف مرحلة ال فولة  نسبة كبج هو التقدم احمل

. ويف ألريقيـــا جنوب الاـــــــــــــــحراء التربا، تراجعـــت 2018و  2013الر   تقريبـــا  ل عـــامز 
 مستو   زواج األطفال تعدال  أقل.

نالا إىل  ياان  مليون لتاة وامرأة لتشـــويه أعضـــائهن التنا ـــلية، ا ـــت 200وتعرلض ما ال يقل عن  • 
 لدا تركز  ليها هذه املمار ــــــــة وحيث تتوالر  ياان  توقــــــــح مدا انتشــــــــار هذه  30وارلة من 

املمار ـــــة على الاـــــعيد الوطين. ويف هذه البلدان، اخنفض معدل انتشـــــار هذه املمار ـــــة الضـــــارة 
 على وجه التقريب. 2018و  2000 نسبة الر    ل عامز 

 لدا، تتر  املرأة يف املتو ـــــط من الســـــاعا  يف  90مةصرا من حنو  وا ـــــتنالا إىل  ياان  ورل  • 
اليوم ألعمــال الرعـايـة واألعمــال املنزليــة اج املـدلوعـة األجر أكار من الرجـل  نحو ثالث مرا ، 
مما حيد من الوقت املتامج للعمل املدلوع األجر والتعليم والاليه ويزيد كذلك من مقدار اارمان 

 لا القائم على نوع اجلن . االجتماعز واالقتاا
 كانون الاات/  1وال تزال املرأة مماللة متايال انقاــــا على  ي  مســــتو   القيالة الســــيا ــــية. وحىت  • 

يف املائة، تتو ـــــــط  لع  61.3، تتراومجت متايل املرأة يف الربملاان  الوطنية  ل صـــــــفر و 2019يناير 
يف املائة.  19والبال ة  2010لنسبة املس للة يف عام يف املائة، وهو ما ميال ز لة مقارنة اب 24.2

 لدا ومن قة أن متايل املرأة يف ا ييا  التداولية  99وعلى الاعيد احمللز، تحظههر  ياان  وارلة من 
بة يتفاو  من نســـــــبة تقل عن  يف  26يف املائة، ويبلع متو ـــــــط التوزي   48يف املائة إىل  1املنتدت

لتحاي  اجلنسات على الاعيد التشريعز، تحنتدتب نسب أعلى  تاج من املائة. وعند اعتمال ا
 النساء على الاعيدين الوطين واحمللز.

يف املائة  27يف املائة من العمالة يف العامل، لإ ن كن يشـــــــــــــ لن  39ويف حل أن النســـــــــــــاء ماـلل نت  • 
ك إال ز لة هامشــــــية ، وال ميال ذل2018لقط من املناصــــــب اإللارية على صــــــعيد العامل يف عام 

لت يف عام  يف املائة. وقد زال  نســــبة النســــاء يف  26واليت  ل ت  2015عن النســــبة اليت  ــــح يه
 يف  ي  املناطق اب تاناء أقل البلدان منوا. 2000اإللارة منذ عام 

يف املائة من النســــاء  57 لدا تتوالر عنها  ياان   شــــأن هذا املوقــــوع، ال يتدذ  ــــوا  51ويف  • 
عــامــا قراراون  49و  15املتزوجــا  أو املرتب ــا   عالقــا  اقاان اللوات تااومج أعمــارهن  ل 

 أبنفسهن  شأن العالقا  اجلنسية وا تددام و ائل من  اامل وا دما  الاحية.
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لســــــــنوا  ا م  والعشــــــــرين املاقــــــــية، أححرهز تقدم يف إصــــــــالمج القوانل الرامية إىل وعلى مدا ا • 
حتســــــــــل املســــــــــاواة  ل اجلنســــــــــل، وم  ذلك لإن القوانل التمييزية والا را  يف ااماية القانونية 

عت يف أر عة من ااال  القانون يف  ال تزال قائمة يف العديد من البلدان. وا تنالا إىل  ياان   ح
 لــدا، لــإن مــا يقرب من ثلــث البلــدان تعــات من ث را  قــانونيــة يف اــال  53من  2018م عــا

األحطحر القانونية الشـــــــاملة وااياة العامة )مال الد ـــــــاتج والقوانل املناهضـــــــة للتمييز والتحاـــــــي  
واملعونة القضـــــــــــــــائية(  ولدا أكار من ر عها ث را  قانونية يف اال العن  قـــــــــــــــد املرأة  ولدا 

يف املائة منها  24املائة منها ث را  قانونية يف اال العمالة والفوائد االقتاــــــــــالية، ولدا  يف 29
 ث را  قانونية يف اال الزواج واأل رة.

وعلى الرام من التقدم احملرتز ليما يتعلق ابمليزنة املراعية للمنظور اجلنســــــات على الاــــــعيد العاملز،  • 
 رية الرامية إىل إنشـاء نحظحم تتـتب   شـاملة وشـفالة. وا ـتنالا إىل لال تزال هنا  ث را  يف اجلهول الق

 لدا  شــــــــــتل كامل معيار وجول نظام  13، ا ــــــــــتو  2018 لدا يف عام  69 ياان  وارلة من 
 لدا  41تتـتب   يقي   ياان  امليزانية املتاـــلة ابلشـــةون اجلنســـانية ويتيحها لعامة اجلمهور، واقاب 

 عيار.من تلبية شروط هذا امل
 

 ضمان ت افر املياه وخ  ات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة  ست ا   - 6اهل ف   
رام التقدم احملرتز، ال يزال الباليل من النا  يفتقرون إىل املياه املأمونة ومرالق الاـــــرف الاـــــحز  - 27

واســـــل األيدا. وتشـــــج البياان  إىل أن حتقيق ا دف املتمال يف حاـــــول اجلمي  على صدما  الاــــرف 
لية تتان  يت لب مضاعفة معدل التقدم السنوا ااايل. ومن األ 2030الاحز األ ا ية حبلول عام 

ز لة التفاءة يف ا ـــــتددام املياه وإلاروا لتلبية ال لب املتزايد على املياه والتاـــــدا للتهديدا  اليت تواجه 
دلة اجلفاف والفيضـــاان  النا ة عن ت ج املناخ. ويف وقت إعدال هذا التقرير،  األمن املائز ولتزايد وتجة وحه

مرحلــة التنفيــذ التــام لالارة املتتــاملــة للموارل املــائيــة حبلول  من اج املرجح أن تاــــــــــــــــل معظم البلــدان إىل
 .2030 عام

على الاـــــعيد العاملز، ازلال  نســـــبة الســـــتان الذين يســـــتفيدون من صدما  مياه الشـــــرب اليت  • 
، وحالظت 2015و  2000يف املائة  ل عامز  71يف املائة إىل  61تحدار   ريقة مأمونة من 
يف  19. وقد ا تفال  نسبة إقالية من  تان العامل  ل ت 2017ام على املستوا نفسه يف ع

مليون شـــد  ما زالوا يفتقرون  785املائة من صدما  مياه الشـــرب األ ـــا ـــية. وهذا يعين أن 
 إىل أ سط صدما  مياه الشرب األ ا ية. 

مونة وازلال  نســـبة الســـتان الذين يســـتفيدون من صدما  الاـــرف الاـــحز اليت تحدار   ريقة مأ • 
يف  45وإىل  2015يف املائة يف عام  43إىل  2000يف املائة يف عام  28على صــــــــــعيد العامل من 

، م  تســــــــــــــ يــل أعلى الز لا  يف أمريتــا الالتينيــة ومن قــة البحر التــارير، 2017املــائــة يف عــام 
، 2017و  2000وألريقيا جنوب الاـــــحراء التربا، وشـــــرق ت ـــــيا وجنوب شـــــرقها. و ل عامز 

يف املائة إىل  44اخنفضــت نســبة الســتان الذين يفتقرون إىل أ ســط صدما  الاــرف الاــحز من 
 .2017مليون شد  ميار ون الت وط يف العراء يف عام  701يف املائة، وم  ذلك، ما زال  27
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يف املائة لقط  38يف املائة من األشدان يف  ي  أحناء العامل و  60، متت  حنو 2017ويف عام  • 
أقل البلدان منوا ءمتانية ا ــــتددام مرالق أ ــــا ــــية ل ســــل األيدا ابلاــــا ون واملاء يف املنزل،  يف
  اليل شد   دون أا مرالق أ ا ية ل سل األيدا يف املنزل.  3يا  زهاء  تا

، كان ثلث  ي  املدار  اال تدائية يفتقر إىل مياه الشـــرب األ ـــا ـــية وصدما  2016ويف عام  • 
والنظالة الاــــــــحية، مما أثر على تعليم املاليل من أطفال املدار  وال  ــــــــيما  الاــــــــرف الاــــــــحز

الفتيا  يف إلارة لاة اايض، والتقر ر   مرالق الرعاية الاـــــــحية على صـــــــعيد العامل إىل صدما  
 املياه األ ا ية، مما أثر على أكار من  ليوت شد . 

 ة أو عالية من اإلجهال املائز. وتتال ويعات ما يقرب من ثلث البلدان من مســــــــــتو   متو ــــــــــ • 
تتون  ي  البلدان اليت تشـــــــهد مســـــــتو   عالية من اإلجهال املائز تق  يف مشال ألريقيا وارب 
ت يا أو يف و ط ت يا وجنوهبا، وتشج هذه املستو   إىل صعواب  جسيمة يف إمدالا  املياه 

 العذ ة، على األقل صالل أوقا  معينة من السنة.
ل  172ن أصــل وم •  مندفضــة أو ألضــل منها يف  - يف املائة مســتو   متو ــ ة 80 لدا، يســ يه

يف املــائـة  60اــال تنفيــذ اإللارة املتتــاملــة للموارل املــائيــة. وم  ذلــك، لي  من املرجلح أن حيقق 
 .2030من البلدان ال ايةت املتمالةت يف التنفيذ التام لالارة املتتاملة حبلول عام 

حاجة إىل  ذل جهول كبجة لضــــــمان لعالية التعاون يف  ي  األحواض املائية العا رة للحدول ومثة  • 
 لدا تتقا ــــم املياه العا رة للحدول  153 لدا من أصــــل  67الوطنية. وتشــــج البياان  الوارلة من 

  تنفيذية الوطنية إىل أن متو ــط النســبة امليوية لألحواض املائية العا رة للحدول واملشــمولة  اتيبا
 لــدا لقط أن  ي  أحواقـــــــــــــــهــا العــا رة  17، وألـال 2018-2017يف املـائـة يف الفاة  59 لع 

 للحدول مشمولة  اتيبا  من هذا القبيل.
و عد عدة  ـــنوا  من الز لا  امل رلة يف مدلوعا  املســـاعدة اإلمنائية الرمسية و عد وصـــو ا إىل  • 

يف املائة  2ذه املدلوعا  املقدلمة لق اع املياه  نسبة ، تراجعت ه2016 اليل لوالر يف عام  9
.  يد أن التزاما  املســـــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية جتاه ق اع املياه 2017إىل عام  2016من عام 

، مما يشـــــــج إىل جتدل تركيز 2017و  2016يف املائة  ل عامز  36شـــــــهد  قفزة كبجة  ل ت 
 اجلها  املاحنة على هذا الق اع.

 
 ضمان حص ل اجلميع بتكلف   يس رة على خ  ات الطاق  احل يث  امل ث ق  واملست ا   - 7اهل ف   

 دأ  وتجة اااـــــــــــول على التهرابء يف أشـــــــــــد البلدان لقرا ابلتســـــــــــارع، وا ـــــــــــتمر  التفاءة يف  - 28
لى الرام ا ــتددام ال اقة يف التحســن، وال اقة املت دلة تصذة يف حتقيق املتا ــب يف ق اع التهرابء. وع

مليون شـــــــــــــــد  ال يزالون حمرومل من التهرابء يف حل  800من هذا التقدم احملرتز، لإن ما يقرب من 
يتعل تتري  االهتمــام ءمتــانيــة اااـــــــــــــــول على أنواع الوقول والتتنولوجيــا  النظيفــة ألاراض ال هز. 

الاــــــــلة من أهداف التنمية واألهداف ذا   13و  7وابإلقــــــــالة إىل ذلك، إذا ما أرلان أن حنقق ا دلل 
املســـــــــــــــتدامة، لإنه ال  د من رل  مســـــــــــــــتو   ال مومج يف اال ال اقة املت دلة  قدر أكرب، تا يف ذلك 

 يتعلق ابلنقل والتدلية. ما
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يف املائة يف  87إىل  2010يف املائة يف عام  83ارتف  معدل التهر ة على صـــــــــــــــعيد العامل من  • 
. وم  ذلك، ال يزال 2017يف املائة يف عام  89لتال إىل  ، وازلال  وتجة التسري 2015 عام

 مليون شد  يف  ي  أحناء العامل  دون إمتانية اااول على التهرابء. 840هنا  حنو 
وارتفعت اااـــــــــــــــة العاملية من الســـــــــــــــتان الذين يتمتعون ءمتانية اااـــــــــــــــول على أنواع الوقول  • 

يف  57 عد أن كانت  2017يف املائة يف عام  61والتتنولوجيا  النظيفة ألاراض ال هز إىل 
 اليل شـــــــــــــــد   3. وعلى الرام من هـــذا التقـــدم احملرتز، ال يزال قرا ـــة 2010املـــائـــة يف عـــام 

 يعتمدون أ ا ا على نحظحم ال هز اج الفعالة وامللويهثة. 
وازلال  حاـــــــــــة ال اقة املت دلة من اموع اال ـــــــــــتهال  النهائز من ال اقة ازل لا تدرجييا من  • 

، رام أنــه ال  ــد من ز لة 2016يف املــائــة يف عــام  17.5إىل  2010يف املــائــة يف عــام  16.6
 وتجة الت يج  قدر أكرب لتحقيق األهداف املتعلقة  ت ج املناخ. وعلى الرام من ازل ل املســـــــــــــــتوا

، لإن منو ا ـــــــتهال  2010يف املائة منذ عام  18امل لق ال ـــــــتهال  ال اقة املت دلة أبكار من 
 .2012هذا النوع من ال اقة مل يت اوز منو إ ايل ا تهال  ال اقة إال منذ عام 

وحتســـنت كاالة ا ـــتددام ال اقة األولية على صـــعيد العامل )نســـبة ال اقة املســـتددمة لتل وحدة  • 
، ممــا مياــل معــدل 2016يف عــام  5.1إىل  2010يف عــام  5.9احمللز اإل ــايل( من من النــاتج 

ن يبلع  يف املائة والالزم  2.7يف املائة، وهو ال يزال أقل من املعدل الســـــــــــــــنوا البالع  2.3حتســـــــــــــــ 
 من أهداف التنمية املستدامة. 7من ا دف  3لتحقيق ال اية 

هة إىل البلدان النامية لدعم الوصـــــــــــــــول إىل ال اقة النظيفة و ل ت التدلقا  املالية الدولية املوجل  • 
ل يف 2016 ليون لوالر يف عـــام  18.6واملت ـــدلة  ، أا مـــا يقـــارب قـــــــــــــــع  املبلع املســـــــــــــــ ـــل

  اليل لوالر. 9.9وقدره  2010 عام
 

تملزيز ال م  االقتصتتتتتتتتتتتادي املطرد والشتتتتتتتتتتتا ل للجميع واملستتتتتتتتتتتت ام  والملمال  الكا ل   - 8اهل ف   
 وت فري الململ الالئق للجميع وامل تج  

ميتن أن يدل  النمو االقتاــــالا الشــــامل واملســــتدام ع لة التقدم ويولر الو ــــائل الالزمة لتنفيذ  - 29
أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة. وعلى الاـــــــــــــــعيد العاملز، زال  إنتاجية العمل وعال  نســـــــــــــــب الب الة إىل 

ويلزم إحراز مزيد من التقدم يف  عاملز ينمو  وتجة أ  أ.مســـتو   ما قبل األزمة املالية. اج أن االقتاـــال ال
ز لة لرن العمل، وال  ــــــــــــيما للشــــــــــــباب، وااد من العمل اج الرمسز وتضــــــــــــييق الف وة يف األجور  ل 

  اجلنسل وإجيال  ييا  عمل تولر السالمة واألمن  ح ية تولج العمل الالئق لل مي .
يف  1.9ملز للنــاتج احمللز اإل ــايل ااقيقز للفرل الواحــد ،  لع معــدل النمو العــا2017يف عــام  • 

. وهذه النســـــــــــــــبة أقل 2020و  2018يف املائة  ل عامز  2املائة، ويحتوق  أن يظل عند قرا ة 
يف املائة وأعلى  قليل من املعدل املس لل  3والبالع  2010 تاج من املعدل الذا حتقق يف عام 

ملائة. ومن املتوق  أن يزلال معدل النمو للناتج احمللز اإل ايل يف ا 1.63والبالع  2015يف عام 
، 2020يف املائة يف عام  5.7إىل  2017يف املائة يف عام  4.5ااقيقز يف أقل البلدان منوا من 

 يف املائة.  7والبال ة  2030وهو ما يقل عن النسبة املتوصى  لواها يف ص ة عام 
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، ما لتيت إنتاجية العمل )اليت تقا  2009ومنذ الااج  الذا شـهده االقتاـال العاملز يف عام  • 
 نايب الفرل العامل من الناتج احمللز اإل ايل( تزلال على صعيد العامل، إذ ا تمر  يف تس يل 

 ، ارتفعت إنتاجية العمل يف العامل2018. ويف عام 2010معدال  منو  ـــــــنوية إجيا ية منذ عام 
 . 2010يف املائة، وهز أعلى نسب منوها السنوا املس للة منذ عام  2.1 نسبة 

وال يزال العمل اج الرمسز، الذا يةثر على كفاية العائدا  وعلى الســـــــــالمة والاـــــــــحة املهنيتل  • 
والظروف الاحية وظروف العمل، منتشرا على ن اق وا    لفز ثالثة أرابع البلدان اليت تتوالر 

اان   شأن هذا املوقوع، يعمل أكار من نا   ي  األشدان العاملل يف الق اعا  عنها  ي
 اج الزراعية يف إطار العمل اج الرمسز.

 لدا،  لع متو ــــــــــــط الف وة  ل اجلنســــــــــــل يف أجور العمل  62وا ــــــــــــتنالا إىل  ياان  وارلة من  • 
يف املائة يف األعمال  20نســل يف املائة. وجتاوز متو ــط الف وة يف األجور  ل اجل 12ابلســاعة 

اإللارية واملهنية، ويف صـــــــــفوف عمال ااهرتف اليدوية واملهن ذا  الاـــــــــلة، وكذلك يف صـــــــــفوف 
 عمال تش يل اآلال  والت مي  يف املاان .

، 2018وقد تعا  معدل الب الة العاملز يف  اية امل اف من األزمة االقتاالية العاملية. ويف عام  • 
يف املائة، وهو ما يعالل مســــتو   ما قبل األزمة. وكان الشــــباب  5.0 الة العاملز  لع معدل الب

 أكار عرقة على األرجح للب الة  االث مرا  تقريبا مقارنة ابلبال ل.
، كان  ح   شـــــــــباب العامل  ال تعليم أو عمل أو تدريب، مما يعين أ م مل يتونوا 2018ويف عام  • 

يتعلمون املهارا  أو ي ورو ا من صالل  رامج تعليمية أو مهنية يف  يتتســـــــــــــــبون ا ربة املهنية أو
ريعان شــــــــباهبم. وهنا  اصتالف صــــــــارخ  ل اجلنســــــــل. لقد كانت الشــــــــااب  أكار عرقــــــــة من 
 الشباب تا يفوق الضع  للب الة أو للبقاء صارج القوا العاملة أو لوائر التعليم أو التدريب.

 ي  أحناء العامل ملداطر ال مربر  ا يف أماكن عملهم. وا ـــــــــــــتنالا  ويتعرض التاج من العمال يف • 
حــــاال  ولــــاة لتــــل  3 لــــدا تقريبــــا، وقعــــت يف املتو ـــــــــــــــط  55إىل  يــــاان  ورل  مةصرا من 

لتت يف املتو ـــــــــــــــط  100 000  حالة إصـــــــــــــــا ة اج مميتة لتل  889شـــــــــــــــد  عامل و ـــــــــــــــح يه
 شد  عامل. 100 000

مويل على الاــعيد العاملز، ولتن يبدو أن طريقة اااــول عليه وتتزايد إمتانية اااــول على الت • 
، ارتف  2017إىل عــام  2010تت ج م  تنــامز االعتمــال على التتنولوجيــا. ويف الفاة من عــام 

يف املائة، من  50شــــــــــــد  ابلع  نســــــــــــبة تناهز  100 000عدل تال  صــــــــــــرف األموال لتل 
يف أقل البلدان منوا. ومل يتنامت عدل  5.8إىل  2.3يف املائة على الاعيد العاملز، ومن  66إىل  45

 2010يف املائة  ل عامز  2شـد  ابلع إال  نسـبة  100 000لروع املاـارف الت ارية لتل 
 ، م  ازل ل عدل الزابئن الذين يستعينون ابالول املارلية الرقمية.2017و 

 ليون لوالر وأبكار من  58، ازلال  التزامـا  املعونـة لاــــــــــــــــا  الت ـارة لتبلع 2017ويف عـام  • 
 ليون لوالر.  23.1، عندما كانت تبلع 2005-2002الضـــــــع  مقارنة سط األ ـــــــا  للفاة 

لــــت أعلى الز لا  يف الق ــــاع الزراعز )  ليون لوالر(، والق ـــاع  1.7وابلقيم امل لقــــة،  ـــــــــــــــح يه
 لوالر(.   ليون 1.0، وق اع ا دما  املارلية واملالية ) ليون لوالر( 1.0الاناعز )
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إقا   ُبىن حتتي  قادرة على الصتتتتتتتم د  وحتفيز التصتتتتتتت يع املستتتتتتتت ام الشتتتتتتتا ل للجميع   - 9اهل ف   
 وتشجيع االبتكار

 9 مل تتن جوانب البيية االقتاالية العاملية السائدة مةاتية إلحراز تقدم  ري  ليما يتعلق اب دف - 30
أهداف التنمية املستدامة. ويف حل ازلال متويل البا التحتية االقتاالية يف البلدان النامية وأححرهز تقدم  من

هائل يف اال الر ط ابألجهزة احملمولة، لإن البلدان اليت ال تزال متدلفة عن الركب، مال أقل البلدان منوا، 
، 2030يف الناتج احمللز اإل ايل حبلول عام تواجه حتد   جسيمة يف مضاعفة حاة الاناعة التحويلية 

 وال تزال مستو   اال تامار يف البحث العلمز واال تتار أل  من املتو ط العاملز.
يف املائة  80تحعد  صدما  النقل الفعالة حمركا  رئيســـــية للتنمية االقتاـــــالية، إذ يحنقتل ما نســـــبته  • 

بحر، مما جيعل النقل البحرا عامال مســــــــــاعدا ابلع من ح م جتارة البضــــــــــائ  العاملية عن طريق ال
يف املائة  3.7األلية للت ارة والعوملة. وارتف  مســـــــــــــتوا الشـــــــــــــحن البحرا الدويل تا يحقدلر  نحو 

و ــــــــيشــــــــتل النمو املتوق  اصتبارا لقدرة البا التحتية ااالية للنقل البحرا  2017تقريبا يف عام 
 ونة.على حتمل ز لة ح م البضائ  املشح

، تباطأ  الاــــــــــــــناعة التحويلية على صــــــــــــــعيد العامل يف املناطق املتقدمة واملناطق 2018ويف عام  • 
النامية على حد  ـــــواء. ويحعزا هذا التباطة أ ـــــا ـــــا إىل ااواجز الت ارية واجلمركية الناشـــــية اليت 

لعاملية من تعوق اال ـــــــــتامار والنمو يف املســـــــــتقبل. وعلى الرام من هذا التباطة، زال  اااـــــــــة ا
يف املائة يف  15.9الناتج احمللز اإل ايل من حيث القيمة املضــــــالة الاــــــناعية ز لة هامشــــــية من 

، لتنهــا ا ـــــــــــــــتقر  عنــد املســـــــــــــــتوا ذاتــه يف 2015يف املــائــة يف عــام  16.5إىل  2008عــام 
 . وال تزال حاـــة الاـــناعة التحويلية يف أقل البلدان منوا مندفضـــة، مما يشـــتل حتد 2018 عام

 .2030ص جا لل اية اليت ترمز إىل مضاعفة حاة الاناعة يف الناتج احمللز اإل ايل حبلول عام 
ويف الوقت نفســـــــه، تراجعت حاـــــــة العمالة يف الاـــــــناعة التحويلية من اموع القوا العاملة من  • 

يف املــائــة يف  14.2وإىل  2015يف املــائــة يف عــام  14.7إىل  2000يف املــائــة يف عــام  15.3
، م  إعالة نقل البلدان تدرجييا لعوامل اإلنتاج من الزراعة والاــــــناعة التحويلية ذا  2018 امع

 القيمة املضالة املندفضة إىل الاناعة التحويلية وا دما  ذا  القيمة املضالة العالية. 
وتناقاــــــــــــت كاالة انبعااث  اثت أكســــــــــــيد التر ون العاملية من الاــــــــــــناعا  التحويلية أبكار من  • 

كيلوارام من اثت أكســيد التر ون   0.30، لتاــل إىل 2016و  2000يف املائة  ل عامز  20
لتل لوالر من لوالرا  الوال   املتحدة، مما يدل على حدوث لاـــــــــــل عام  ل انبعااث  اثت 

 أكسيد التر ون ومنو الناتج احمللز اإل ايل. 
يف  1.52وازلال  نســـبة الناتج احمللز اإل ايل العاملية املســـتامترة يف أنشـــ ة البحث والت وير من  • 

بة الناتج احمللز 2016إىل عام  2000يف املائة من عام  1.68املائة إىل  ، حيث  ل ت نســـــــــــــــ
 ينما يف املائة  2.21اإل ايل املنفتقة على أنشـــــــــ ة البحث والت وير يف أورواب وأمريتا الشـــــــــمالية 

 .2016ع ز  معظم املناطق النامية عن  لوج املتو ط العاملز يف عام 
ابحاا  1 163إىل  2000ابحال يف عام  804وم  ز لة عدل الباحال لتل مليون نسمة من  • 

 ابحاا لقط يف ألريقيا جنوب الاحراء التربا. 91، لقد  لع ذلك العدل 2016يف عام 
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 ليون  59يـة املوجلهـة للبا التحتيـة االقتاــــــــــــــــاليـة يف البلـدان النـاميـة و لع اموع التـدلقـا  الرمس • 
. 2010يف املــائــة ابلقيمــة ااقيقيــة منــذ عــام  32.5، أا  ز لة قــدرهــا 2017لوالر يف عــام 

وقـــــــــــــــمن هـذا ا موع، كـانـت الق ــاعـا  الرئيســـــــــــــــيــة اليت تلقــلت املســــــــــــــــاعـدة هز ق ــاع النقـل 
  ليون لوالر(. 13.4املارلية واملالية ) ليون لوالر( وق اع ا دما   21.6)

العالية التقنية والق اعا  العالية التقنية  - ، ا ــــــــــتحوذ  الق اعا  املتو ــــــــــ ة2016ويف عام  • 
يف املائة من القيمة املضـــــــالة الاـــــــناعية على الاـــــــعيد العاملز. وا ـــــــتمر  املنت ا   44.7على 

قنية يف ا يمنة على إنتاج الاــــــــناعة التحويلية يف العالية التقنية واملنت ا  العالية الت - املتو ــــــــ ة
يف املائة  10.4مقارنة  نســــبة  2016يف املائة يف عام  47.4أمريتا الشــــمالية وأورواب، إذ  ل ت 

 يف أقل البلدان منوا.
ويتال يتون  ي  النا  يف  تل  أحناء العامل يعيشــــــون اآلن يف ن اق ت  ية شــــــبتا  ا وات   • 

يف املائة من الســـــــــــتان قـــــــــــمن ن اق شـــــــــــبتا  من اجليل الاالث  90لة، إذ يعيش ا لوية النقا
من األجيال الالحقة.  يد أن هذا الت ور يف شــــبتا  ا وات  النقالة يتزايد  ســــرعة أكرب من  أو

 النسبة امليوية للستان الذين يستددمون اإلنانت.
 

 بي ها احل   ن انمل ام املساواة داخل البل ان وفيما - 10اهل ف   
ال يزال انعدام املســـــــــــاواة لاصل البلدان وليما  ينها يشـــــــــــتل ماـــــــــــدر قلق كبج رام التقدم احملرتز  - 31

واجلهول املبذولة يف ااد من أوجه التفاو  يف الفرن والدصل والســـــــــــــــل ة. ويســـــــــــــــتمر تفاو  الدصل يف 
ــــــــــــــــ  ة األكار لقرا من الســتان يف يف املائ 40االزل ل يف العديد من أحناء العامل، حىت وإن شــهد  نســبة الـ

العـديـد من البلـدان معـدال  منو إجيـا يـة. و ـــــــــــــــيتعل ز لة الاكيز على صفض أوجـه التفـاو  يف الـدصل 
إقــــــــالة إىل أوجه التفاو  القائمة على عوامل أصرا. ومن الضــــــــرورا  ذل جهول إقــــــــالية لز لة إمتانية 

قل البلدان منوا والبلدان النامية، وز لة املســــــــــاعدة اال ــــــــــتفالة من إل اء التعريفة اجلمركية على صــــــــــالرا  أ
 املقدلمة إىل أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الا جة النامية.

ـــــــــــــــــــــــــــ  •   اليت تتوالر عنهـــا  يـــاان  قـــا لـــة للمقـــارنـــة صالل الفاة 92يف أكار من ناــــــــــــــ  البلـــدان الـ
يف املائة األكار لقرا من الستان معدل منو أ رع من إ ايل  40، شهد  نسبة الـــ 2011-2016

املتو ط الوطين. وم  ذلك، كانت حاة هذه الشرحية من الستان من إ ايل الدصل أو اال تهال  
 يف املائة. ويف العديد من املناطق، تشـــــــــــتل اااـــــــــــة املتزايدة للدصل املت ه إىل شـــــــــــرحية 25أقل من 

 .أصحاب الدصل مادر قلق كبجيف املائة العليا من  1الـ 
ومن الضـــــرورا توالر نحظحم مالية  ـــــليمة ومتينة لدعم املســـــاواة يف اااـــــول على ا دما  املالية.  • 

وميال اقمحالل قيمة أصول القروض العالية، املقا ة  نسبة القروض املتعارة إىل اموع القروض 
يف. وابلنســـــبة ملا يقرب من ناـــــ  ملة ـــــســـــا  اإليداع، ص را حمتمال على  ـــــالمة النظام املاـــــر 

يف  5املبل ة، كانت النسبة امليوية للقروض املتعارة إىل اموع القروض أقل من  138البلدان الــــــــــــ 
 يف املائة. 4.3 كان  2017-2010املائة، يف حل أن املتو ط للفاة 

من عضـــــــــــــــوية اجلمعية يف املائة  70ويف حل أن البلدان الواقعة يف املناطق النامية متال أكار من  • 
العامة ومنظمة الت ارة العاملية اللتل تســـــــــــــتددمان نظام الاـــــــــــــو  واحد للعضـــــــــــــو الواحد، لإن 
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حاــــتها من التاــــويت يف منظما  لولية أصرا ال تزال أقل  تاج من هذه املســــتو  . وجيرا 
يف التفاوض على إصـــــــــــــالحا  متعلقة اباوكمة يف صـــــــــــــندوق النقد الدويل، واحعتحمهد  ت يجا  

.  يد أن التنفيذ التام  ذه اإلصـــــــالحا   ـــــــيا  2018البنك الدويل يف تشـــــــرين األول/أكتو ر 
يف املائة من حقوق التاويت، وهز ال تزال أقل من نسبة  40على  للبلدان النامية ما يزيد قليال

 يف املائة من حيث عدل البلدان. 75متايلها يف عضوية البنك الدويل اليت تبلع 
الدصول املعفز من الر ـــوم اجلمركية يف االزل ل ابلنســـبة ألقل البلدان منوا والدول اجلزرية  وا ـــتمر • 

يف املائة من صالرا  البلدان النامية  50الا جة النامية واملناطق النامية كتل. وأصبح أكار من 
لتت أكرب ز لة يف ال دصول مةهال للمعاملة على أ ـــــــــــا  اإلعفاء من الر ـــــــــــوم اجلمركية. و ـــــــــــح يه

املعفز من الر ــــوم اجلمركية إىل األ ــــواق العاملية لاــــا  أقل البلدان منوا، وال  ــــيما يف الق اعل 
 الاناعز والزراعز.

،  لع إ ايل إيرالا  البلدان النامية الوارلة من البلدان املاحنة األعضــــــــــاء يف جلنة 2017ويف عام  • 
تاـــــــــــــــالا والتنمية، والوكاال  املتعدلة األطراف املســـــــــــــــاعدة اإلمنائية التا عة ملنظمة التعاون االق
 ليون لوالر يف  163 ليون لوالر، كان منها  414واجها من مقدمز ا دما  الرئيســـــــــــــــيل، 

إطار املســـــــاعدة اإلمنائية الرمسية. و لع اموع املســـــــاعدة اإلمنائية الرمسية املقدلمة إىل الدول اجلزرية 
، أا ابخنفاض قدره 2017 اليل لوالر يف عام  4.3احنة الاــــــــــ جة النامية من  ي  اجلها  امل

 ســـــــــــــــبـــب عمليـــا   في  عـــبء الـــديون  2016يف املـــائـــة ابلقيمـــة ااقيقيـــة صالل عـــام  33
 .2016اال تانائية املنفلذة لاا  كواب يف عام 

 
جمْلل امل ن واملستتتتتتتت ط ات البشتتتتتتتري  شتتتتتتتا ل  للجميع ود    وقادرة على الصتتتتتتتم د  - 11اهل ف   

  ا  و ست
أححرهز تقدم كبج يف صفض نســــبة الســــتان ااضــــريل الذين يعيشــــون يف أحياء لقجة على ن اق  - 32

العامل، رام أنه ال يزال هنا  أكار من  ليون شـد  يعيشـون يف مال هذه األحياء. ويتعل ا اذ إجراءا  
 تان املناطق ااضرية يتنفسون هواء عاجلة لعت  اجتاه ااالة الراهنة املتمالة يف أن ال البية العظمى من 

ذا نوعية  ـــــــــــيية وال ياـــــــــــلون إالي إىل قدر حمدول من صدما  النقل واألماكن العامة املفتوحة. وم  تنامز 
 املناطق اليت حتتلها املدن  وتجة أ رع من  تا ا، هنا  تداعيا  عميقة على اال تدامة.

، تراجعت نســـبة الســـتان ااضـــريل الذين يعيشـــون يف 2016و  1990يف الفاة ما  ل عامز  • 
يف املائة. وقحو هل هذا التقدم احملرتز إىل  23يف املائة إىل  46األحياء الفقجة على ن اق العامل من 

ا يزيد ، كان م2016حد كبج ابلنمو الســـتات الداصلز وا  رة من الري  إىل املدينة. ويف عام 
قليال عن  ليون شد  يعيشون يف األحياء الفقجة أو يف املستوطنا  العشوائية، وكان أكار من 

 مليوان( يعيشون يف مناطق شرق ت يا وجنوب شرقها وو  ها وجنوهبا. 589نافهم )
ونســبة  ــتان املدن الذين يتمتعون  ســهولة الوصــول إىل و ــائل النقل العام )وتحعريف أب ا نســبة  • 

ما  جتا على األقدام من أقرب حم ة حالال  وعلى  500لستان الذين يعيشون على مسالة ا
ما من أقرب حم ة  ــــــــتك حديدية و/أو حم ة عبلارا ( ال تزال مندفضــــــــة،  1 000مســــــــالة 

 لدا يف  78مدينة من  227 ـــــــــــــــيما يف البلدان النامية. وا ـــــــــــــــتنالتا إىل  ياان  مأصوذة من  ال
يف املائة يف املتو ـــط من  ـــتان ااضـــر يف  ي  املناطق ميتنهم الوصــول  53، لإن 2018 عام
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يف املائة يف ألريقيا جنوب الاحراء  18إىل و ائل النقل العام  سهولة، وكانت أقل نسبة لذلك 
يف املائة يف أ ـــــااليا ونيوزيلندا. ويف  عض املناطق اليت تقل ليها  75التربا وأعلى نســـــبة لذلك 

إىل و ــــائل النقل العام، تنتشــــر و ــــائل النقل اج الرمسية  درجة كبجة وتولر يف  إمتانية الوصــــول
 كاج من اااال  مواصال  موثوقة إىل االبية  تان املناطق ااضرية.

وعلى الاــــعيد العاملز، تتو ــــ  املناطق ااضــــرية تعدل أ ــــرع من منو  ــــتا ا. لفيما  ل عامز  • 
مرة أ ــرع من ز لة  ــتا ا.  1.28تشــ لها املدن تعدل  ، زال  املناطق اليت2014و  2000

ومما يرتبط ارتباطا وثيقا هبذا االجتاه أن التاالة ااضـــــــــــــــرية للمدن تصذة يف االخنفاض، مما  لق 
تداعيا  عميقة ليما يتعلق ابال ـــتدامة البييية على الاـــعيد احمللز واإلقليمز والعاملز. و ـــيتون 

 حتضر مستدام. اضرا من أجل كفالة حتقيققرور  حتسل إلارة النمو ا
وعلى الاـــــــــعيد العاملز، لإن  ليوت شـــــــــد  ال حياـــــــــلون على صدما     النفا  ، ويفتقر  • 

 اليل شــــــــــد  إىل مرالق التدل  من النفا   ا اقــــــــــعة للرقا ة. وم  تزايد عدل  ــــــــــتان  3
ع مســــــــتو   الدصل ووجول اقتاــــــــالا  موجهة حنو املســــــــتهلك، و ــــــــط ارتفا  املناطق ااضــــــــرية

والتو ــــــــ  ااضــــــــرا الســــــــري ، تشــــــــج التقديرا  إىل أن إ ايل النفا   الناجتة يف العامل  ــــــــوف 
. 2050 اليل طن حبلول عام  4إىل حوايل  2016يتضـــــــــــــــاع  من حوايل  ليوت طن يف عام 

يف  81حوايل  2018-2010و ينما كانت نســـــبة النفا   الاـــــلبة اليت مت  عها صالل الفاة 
 يف املائة لقط.  52املائة على مستوا العامل، كانت النسبة يف ألريقيا جنوب الاحراء التربا 

أشدان يعيشون يف املناطق ااضرية  10من كل  9، كان ا واء الذا يتنفسه 2016ويف عام  • 
يتعلق ال يفز تا تقتضـــيه املبالل التوجيهية جلولة ا واء الاـــالرة عن منظمة الاـــحة العاملية ليما 

( PM2.5ميترون أو أقل ) 2.5وهز أن املوال اجلســــيمية اليت يبلع ح مها  - قيمة اجلســــيما  
ميترواراما  لتل ما متعب أو قيمة  10جيب أال تت اوز قيمة متو ـــــــــــــــ ة  ـــــــــــــــنوية قدرها 

وشــــهد أكار من ناــــ   ــــتان العامل  -ميتروارام لتل ما متعب  25متو ــــ ة يومية قدرها 
 . 2016إىل عام  2010م من عام ز لة يف تلك القيت 

وعملت معظم املدن جاهدة لضــــــــــمان وصــــــــــول  ــــــــــتا ا  ســــــــــهولة إىل األماكن العامة املفتوحة  • 
ما  ـــــــــــــــجتا على األقـــدام من أمـــاكن إقـــامـــة  400)وتعرلف أب ـــا األمـــاكن املوجولة يف ن ـــاق 

، لإن 2018م  لدا يف عا 77مدينة يف  220الســـــــــــــــتان(. وا ـــــــــــــــتنالتا إىل  ياان  مأصوذة من 
يف املائة لقط من الستان ميتنهم الوصول  سهولة إىل األماكن العامة املفتوحة. وم  ذلك،  21

لإن هذه النتائج ال تعين ابلضــــــرورة أن هنا  حاــــــة اج كالية من األراقــــــز  اــــــاــــــة لألماكن 
 العامة املفتوحة يف هذه املدن، وإمنا أن توزيعها يف املناطق ااضرية اج متساٍو.

والسـيا ـا  ااضـرية الوطنية هز ا ـااتي يا   ـيا ـاتية تسـت يب ابلتحديد للتحد   ااالية  • 
 لدا  ــــيا ــــا  من هذا القبيل،  150، وقــــ  2019املتعلقة ابلتحضــــر. واعتبارتا من  داية عام 

 ويقوم نافها ابلفعل  تنفيذها. 
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 ضمان وج د أمناط التهالك وإنتاج  ست ا   - 12اهل ف   
اتســــــــ  ا ــــــــتهال  املوال يف  ي  أحناء العامل  ســــــــرعة، وازلال كذلك أثر ناــــــــيب الفرل من املوال،  - 33
من أهداف التنمية املســــتدامة، وأهداف التنمية املســــتدامة على  12يهدل  شــــتل ص ج حتقيق ا دف  مما

الية إىل ن اق أو ـــــــــــــــ . وهنا  حاجة ال اذ إجراءا  عاجلة لضـــــــــــــــمان أال تةلا االحتياجا  املالية اا
اإللراط يف ا ـــتدراج املوارل أو تدهور املوارل البييية، وينب ز أن يشـــمل ذلك  ـــيا ـــا  تعمل على حتســـل 

 كفاءة املوارل وتقليل النفا   وتعميم ممار ا  اال تدامة الرئيسية يف  ي  ق اعا  االقتاال. 
ا من  92.1،  لع ا ـــــــــــــــتهال  املوال يف  ي  أحنـــاء العـــامل 2017ويف عـــام  •   ليون طن، ارتفـــاعـــت

يف املائة عن ح م اال ــتهال  البالع  254وتا ميال ز لة  نســبة  2015 ليون طن يف عام  87
. 2000، م  تســــــــــــــــارع معدل اال ـــــــــــــــتدراج كل عام منذ عام 1970 ليون طن يف عام  27
، يعت  من ا اتســـــــــــــــمت  ه العقول املاقـــــــــــــــية يتمال يف ز لة ال لب على املوارل ال بيعية وهذا
ية عاجلة  مما يا ـــــــــــــــ ألا إىل عبء ال لاعز له على املوارل البييية. و دون وجول إجراءا   ـــــــــــــــ

 .2060 ليون طن حبلول عام  190ومنسقة، لمن املتوق  أن يرتف  ا تدراج املوارل العاملية إىل 
ا  لفز عام  •  أطنان  8.1، ا ــتحددم حوايل 1990وقد زال   اــمة املوال للفرل  شــتل كبج أيضــت

، ا ــتحدرج ما يقرب 2015املوارل ال بيعية لتلبية احتياجا  الشــد  الواحد،  ينما يف عام  من
 طنتا من املوارل للشد  الواحد.  12من 

واألطر واأللوا  الســــيا ــــاتية الوطنية اجليدة التاــــميم قــــرورية إلحداث التحول األ ــــا ــــز حنو  • 
 لدا واالحتال األورويب تقارير  71قدم ، 2018أمناط اال ـــــــــتهال  واإلنتاج املســـــــــتدامة. ويف عام 

 ألوا   يا اتية.  303 شأن ما اموعه 
ويتعل على األطراف يف  روتوكول مونا ل واتفاقيا  ابزل وروترلام وا ـــــتتهومل أن حتيل معلوما   • 

 شـــــــأن تنفيذ التزاماوا توجب تلك االتفاقا . وم  ذلك، يتفاو  معدل إحالة املعلوما ، حيث 
 يف املائة.  70تو ط معدل االمتاال جلمي  هذه االتفاقا  األر عة إىل حوايل وصل م

 
 اختاذ إجراءات عاجل  للتص ي لتغرّي امل اخ وداثره - 13اهل ف   

م  ارتفاع انبعااث  ااز االحتبا  اارارا، حيدث ت ج املناخ تعدال  أ ـــــــــــــــرع  تاج مما كان  - 34
متوقعتا، وتاثره حمســــــــــــو ــــــــــــة  وقــــــــــــومج يف  ي  أحناء العامل. ويف حل أن هنا  ص وا  إجيا ية ليما يتعلق 

اجة إىل ص ط أكار  تدلقا  متويل األنشــــــــ ة املتعلقة ابملناخ وت وير املســــــــالا  احملدلة وطنيات، لهنا  ح
طموحتا  تاج وإىل إجراءا   ــــــريعة  شــــــأن التدفي  والتتي . وجيب ز لة الوصــــــول إىل التمويل وتعزيز 

 القدرا  تعدل أ رع  تاج، ال  يما ابلنسبة ألقل البلدان منوات والدول اجلزرية الا جة النامية. 
، وصــلت تركيزا  2017املناخ. ويف عام وتةلا ز لة انبعااث  ااز االحتبا  اارارا إىل ت ج  • 

اــازا  االحتبــا  اارارا إىل مســـــــــــــــتو   قيــا ـــــــــــــــيــة جــديــدة، حيــث  لع املتو ـــــــــــــــط العــاملز 
أجزاء يف املليون، ارتفاعتا من املعدل البالع  405.5اجلزييية لاات أكسيد التر ون معدل  للتسور
من مســـــــــــــــتو   ما قبل ااقبة يف املائة  146وتا يبلع  2015جزء يف املليون يف عام  400.1

املتوالقة م  مســـــــــــــارا  2030الاـــــــــــــناعية. ويت لب التحر  حنو حتقيق أهداف االنبعااث  لعام 
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لرجـة ميويـة الوصـــــــــــــــول إىل الـذروة يف أقرب وقـت ممتن، ويعقــب ذلك  1.5لرجتل ميويتل و 
 حتقيق  فيضا   ريعة. 

أعاله(، لدالل الفاة  22مة )انظر الفقرة من أهداف التنمية املســـــــتدا 1وكما هو مبل يف ا دف  • 
تريليوان   3، قحدر  ا ســــــــائر االقتاــــــــالية املباشــــــــرة النا ة عن التوارث  نحو 1998-2007

 مليون شد . 1.3لوالر. وقد أول  التوارث املرتب ة ابملناخ والعوامل اجليوليز ئية حبياة 
طرلتا قد صــــدقوا على اتفاقية ابري . ومن املتوق  أن تقوم  185، كان 2019ويف نيســــان/أ ريل  • 

األطراف يف اتفاق ابري  ءعدال مســـــــــــالا  متتالية حمدلة وطنيا، واإل الج  شـــــــــــأ ا وتعهدها، 
طرلا قد أ ل ت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  شــــــــــــــأن ت ج املناخ تســــــــــــــالاوا  183وكان 

احملدلة وطنيا، يف حل أن طرلا واحدا قد قدم تقريره الاات. وتوجب االتفاقية، يتعل على  ي  
األطراف تقدمي مسالا  جديدة حمدلة على الاعيد الوطين، حتتوا على أهداف منقحة وأكار 

 .2020طموحتا حبلول عام 
يف املائة يف  17العاملز  نســــــبة وقد زال  تدلقا  متويل األنشــــــ ة املتعلقة ابملناخ على الاــــــعيد  • 

 .2014-2013مقارنة ابلفاة  2016-2015الفاة 
 لدا قد حاــــــــــــــلت على متويل من صالل منح مقدمة من  28، كانت 2019أ ر/مايو  20ويف  • 

الاــــــــــــندوق األصضــــــــــــر للمناخ من أجل صــــــــــــيااة ص ط التتي  الوطنية واج ذلك من عمليا  
يف املائة منها من  67والر. ومن  ل هذه البلدان، كانت مليون ل 75التد يط للتتي ،  قيمة 

أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الاــ جة النامية والدول األلريقية. وهنا  مقاحا  مقدمة من  ــبعة 
مليون لوالر، يف املرحلة النهائية العتمالها. ويف ا مل، تســـــــــعى  17 لدان إقـــــــــالية، تبلع قيمتها 

الدعم من الاـــــــندوق األصضـــــــر للمناخ من أجل ص ط التتي  الوطنية  لدا للحاـــــــول على  75
 مليون لوالر  ذه البلدان اتمعة. 191واج ذلك من عمليا  التد يط للتتي ،  قيمة 

 
حفظ احمليطات والبحار وامل ارد البحري  والتتتتتتتتتتى ا ها على حن   ستتتتتتتتتت ام لتحقيق  - 14اهل ف   

 الت مي  املست ا  
ن اق املناطق احملمية للتنوع البيولوجز البحرا والســــــيا ــــــا  واملعاهدا  القائمة  ال يزال تو ــــــي  - 35

اليت تشــــــ   اال ــــــتددام املســــــةول ملوارل احملي ا  اج كاف ملتالحة اآلاثر الضــــــارة للاــــــيد اجلائر وتزايد 
حتمض احملي ا   ســــــــــــبب ت ج املناخ وتفاقم تلوث امل ذ   الســــــــــــاحلز. ونظرتا ألن  اليل األشــــــــــــدان 

لهنا   ،يعتمدون على احملي ا  يف معيشــــــــــــــتهم وكماــــــــــــــدر لل ذاء ونظرا ل بيعة احملي ا  العا رة للحدول
حاجة إىل مزيد من اجلهول والتدصال  للحفا  على موارل احملي ا  وا ـــــتددامها  شـــــتل مســـــتدام على 

  ي  املستو  .
وجول يف ال الف اجلوا، وين م حتمض احملي ا  عن امتاـــــان احمليط لاات أكســـــيد التر ون امل • 

ممـــا ي ج من الاكيـــب التيميـــائز مليـــاه البحر. وأظهر  املالحظـــا  ال ويلـــة املـــدا ليمـــا يتعلق 
يف  26 تحمض احملي ا  على مدار الاالثل عامتا املاقــــــية ز لة يف متو ــــــط ااموقــــــة  نســــــبة 

يف املائة  150-100بة املائة منذ حقبة ما قبل الاناعة، وهبذا املعدل، يحتوق  حدوث ز لة  نس
 حبلول  اية هذا القرن، تا يستتبعه ذلك من عواقب وصيمة على ااياة البحرية. 
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ومن أجل حتقيق التنمية املســــتدامة ملاــــائد األمسا ، جيب اافا  على األرصــــدة الســــمتية عند  • 
املية مســـــتوا مســـــتدام  يولوجيا. وكشـــــفت التحليال  أن نســـــبة األرصـــــدة الســـــمتية البحرية الع

 1974يف املائة يف عام  90الواقعة قمن حدول املستو   املستدامة  يولوجيات قد اخنفضت من 
 .2015يف املائة يف عام  66.9إىل 

يف  17.2مليون كيلوما مر   ) 24، كانت مساحة تزيد على 2018ويف كانون األول/ليسمرب  • 
ميل حبرا من اادول  200 - ة على  عد صفراملائة( من املياه ا اقعة للوالية الوطنية )املوجول

وأكار من  2015يف املائة يف عام  12الوطنية( ت  يها مناطق حممية،  ز لة كبجة على نســـــــــــــــبة 
. وقد ارتفعت النســبة امليوية العاملية املتو ــ ة لتل 2010قــع  معدل املســاحة امل  اة يف عام 

يف املائة  31.2  يها املناطق احملمية من نســـــــــبة من قة من مناطق التنوع البيولوجز البحرية اليت ت
 .2018يف املائة يف عام  45.7و  2015يف املائة يف عام  44.7إىل  2000يف عام 

وال يزال الاـــــــــــــــيد اج القانوت لون إ الج ولون تنظيم أحد أكرب األص ار اليت ودل ماـــــــــــــــائد  • 
وعلى النظم اإليتولوجية البحرية. األمسا  املســــــتدامة و ــــــبل عيش أوليك الذين يعتمدون عليها 

وجرا إعدال إطار للاــــــــــــــتو  الدولية يتناول  تل  جوانب إلارة ماــــــــــــــائد األمسا . وقد ا ذ 
معظم البلدان تدا ج ملتالحة هذا الاــيد واعتمد عدلا متزايدا من صــتو  إلارة ماــائد األمسا  

ج اليت تتدذها لولة امليناء ملن  يف العقد املاقـــــــز. لعلى  ـــــــبيل املاال، لإن االتفاق  شـــــــأن التدا 
الاـــــــــــيد اج القانوت لون إ الج ولون تنظيم ورلعه والقضـــــــــــاء عليه، وهو أول اتفاق لويل ملزم 

. وازلال عــدل 2016ملتــالحــة هــذا النوع من الاـــــــــــــــيــد، قــد لصــل حيز النفــاذ يف حزيران/يونيــه 
 .2019يف شباط/لرباير  58األطراف يف االتفاق  سرعة ليال العدل إىل 

وتوجد ماـــــــــائد األمسا  الاـــــــــ جة الن اق يف  ي  البلدان تقريبتا، حيث متال أكار من ناـــــــــ   • 
إ ايل اإلنتاج يف املتو ط، من حيث كل من التمية والقيمة. ومن أجل تعزيز وصول الايالين 
إىل املوارل اإلنتاجية وا دما  واأل ـــــواق، لقد وقـــــعت معظم البلدان أطرا تنظيمية ومة ـــــســـــية 

يف املائة من البلدان  20حمدلة األهداف. وم  ذلك، لإن مستوا تنفيذ هذه األطر يف أكار من 
 ما  ل مندفض إىل متو ط، وصاصة يف أوقيانو يا وو ط وجنوب ت يا.

 
محاي  ال ظم اإليك ل جي  الربي  وتر يمها وتملزيز التتتتتتتتتتتتى ا ها على حن   ستتتتتتتتتتتت ام   - 15اهل ف   

 ستتتتتت ام  و كافح  التصتتتتتحر  ووقف ت ه ر األراضتتتتتي وعكس  ستتتتتاره  وإدارة الغادت على حن  
 ووقف فق ان الت  ت البي ل جي

هنا   عض االجتاها  العاملية املشـــــــــــــــ عة يف واية النظم اإليتولوجية الربية والتنوع البيولوجز.  - 36
اليت أصبحت مشمولة لهنا  تباطة يف احنسار ال ااب ، وهنا  املزيد من مناطق التنوع البيولوجز الرئيسية 

ابامــايــة، وهنــا  املزيــد من املســــــــــــــــاعــدا  املــاليــة املتــدلقــة حنو وــايــة التنوع البيولوجز. وم  ذلــك، لمن 
، م  ا ـتمرار تدهور 2020من أهداف التنمية املسـتدامة لعام  15احملتمل أن تتحقق اا   ا دف  اج

 ر، وال يزال لصول األنواع ال ازية و ــــــــــــرقة األراقــــــــــــز، وحدوث لقدان التنوع البيولوجز تعدل ينذر اب 
من العوامل اليت حتبط اجلهول املبذولة اماية النظم اإليتولوجية  اايواان  الربية واالجتار اج املشــــــــــــروع هبا

 واألنواع اايوية وا تعالوا.
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لضـــــــمان اال ـــــــتددام تعد واية املواق  املهمة للتنوع البيولوجز الربا ويف املياه العذ ة أمرتا حيو ت  • 
ال ويل األجل واملســـــــــــــــتدام للموارل ال بيعية الربية ويف املياه العذ ة. وقد ارتفعت النســـــــــــــــبة امليوية 
العاملية املتو ــ ة لتل من قة من مناطق التنوع البيولوجز الرئيســية اليت ت  يها املناطق احملمية من 

 30.5للمناطق الربية، ومن  2018يف املائة يف عام  46.1إىل  2000يف املائة يف عام  33.1
يف  32.9ملناطق املياه العذ ة، ومن  2018يف املائة يف عام  43.2إىل  2000يف املائة يف عام 

 للمناطق اجلبلية. 2018يف املائة يف عام  44.7إىل  2000املائة يف عام 
اإليتولوجية وتعد النظم اإليتولوجية اجلبلية الســــــــليمة أ ــــــــا ــــــــية لضــــــــمان تولج صدما  النظم  • 

يف املائة  76، كانت 2017 تمعا  املرتفعا  وكذلك لســـتان األراقـــز املندفضـــة. ويف عام 
يف املـائة  29يف املـائـة م  ـاة ابل ـااب ، و  41من املنـاطق اجلبليـة يف العـامل م  ـاة اب ضـــــــــــــــرة  

 يف املائة لقط أبراض زراعية. 6أبراض عشبية/ش جا ، و 
، تدهور أكار من  ح  مســـــــاحة األرض التلية، 2015إىل عام  2000وصالل الفاة من عام  • 

وذلك إىل حد كبج  ســـبب العمليا  اليت يســـببها اإلنســـان، من قبيل التاـــحر وتو ـــ  األراقــز 
الزراعية والتو ــــــــــــــ  العمرات. وصالل الفاة نفســــــــــــــها، كان هنا  اخنفاض كبج يف إنتاجية ال  اء 

 األراقز الزراعية. األرقز، م  وقوع أكرب ا سائر يف
إن األثر اإلنســـــات األ ـــــا ـــــز الذا ال رجعة ليه على ال بيعة هو انقراض األنواع. وكان مةشـــــر  • 

إىل عدم وجول وديد ألا  1الذا يقي  ص ر االنقراض، حيث تشج القيمة  -القائمة اامراء 
 1993 يف عام 0.82قد تدهور من  -نوع وتشج القيمة صفر إىل أن  ي  األنواع قد انقرقت 

 . 2019على مستوا العامل يف عام  0.73إىل 
و روتوكول اناو   شــــأن اااــــول على املوارل اجلينية والتقا ــــم العالل واملناــــ  للمنال  الناشــــية  • 

عن ا ـــــــــــــــتدــدامهــا، امللحق ابتفــاقيــة التنوع البيولوجز،  لق حوالز افظ املوارل اجلينيــة والتنوع 
 لدات قد صدق على  116، كان 2019شباط/لرباير  1املستدام. ويف  البيولوجز وا تددامهما

 لــدا قــد تبــاللــت املعلومــا   61( وكــانــت 2016منــذ عــام  46 روتوكول اناو  ) ز لة قــدرهــا 
حول أطر اااـــــــــول على املنال  ا اصـــــــــة هبا وتقامسها من صالل مركز تبالل املعلوما   شـــــــــأن 

  لدا(. 55ال ز لة قدرها اااول على املنال  وتقامسها )تا مي
،  ل ــت املســـــــــــــــــاعــدة اإلمنــائيــة الرمسيــة الانــائيــة املقــدمــة لــدعم التنوع البيولوجز 2017ويف عــام  • 

 .2016يف املائة ابلقيمة ااقيقية مقارنة  عام  15 اليل لوالر،  ز لة قدرها  8.7
 

 ن أجل حتقيق الت مي   التشتتتتتتجيع على إقا    تمملات  ستتتتتتامل  ال يهمش فيها أح  - 16اهل ف   
املستتتت ا    وإ ح  إ كاني  وصتتت ل اجلميع إا المل ال   وب اء  فلتتتستتتات فملال  وخاضتتتمل  للمستتتاءل  

 وشا ل  للجميع على مجيع املست ايت
إن التقدم احملرز يف إ اء العن ، وتعزيز  ـــــيالة القانون، وتعزيز املة ـــــســـــا  وز لة الوصـــــول إىل  - 37

ال يزال حيرم املاليل من أمنهم وحقوقهم ولرصـــــــــــــــهم ويقوض تقدمي ا دما  العامة العدالة، اج متتالئ و 
والتنمية االقتاـــــــــــــــالية األو ـــــــــــــــ  ن اقا. كما أن ا  ما  على ا تم  املدت تعيق حدوث تقدم إمنائز. 

 من أهداف التنمية املستدامة. 16وجتديد اجلهول أمر قرورا للتحر  صوب حتقيق ا دف 
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 6.1إىل  2015يف عام  6.0شـــد  من  100 000دل جرائم القتل العمد لتل وقد ارتف  ع • 
. وكــانــت هــذه الز لة ال فيفــة انجتــة إىل حــد كبج عن ز لة معــدال  القتــل يف 2017يف عــام 

 أمريتا الالتينية ومن قة البحر التارير ويف  عض  لدان ألريقيا جنوب الاحراء التربا. 
 لدا )معظمها من املناطق  83ن  قــــد األطفال ال تزال قائمة. لفز ومثة أشــــتال  تلفة من الع • 

أطفال  10من كل  8النامية( لديها  ياان  حدياة حول هذا املوقـــــــــــــــوع، تعرض ما يقرب من 
 ـــنة لشـــتل من أشـــتال العدوان النفســـز و/أو العقو ة  14تااومج أعمارهم من  ـــنة واحدة إىل 
ان اب ــتاناء  ــبعة منها، تعرض ناــ  األطفال على األقل البدنية يف املنزل. ويف  ي  هذه البلد

أل ــــــــــاليب أتليبية عنيفة. ورتا ميال العن  اجلنســــــــــز أكار انتهاكا  حقوق ال فل إاثرةت للقلق. 
 لدا لديها  ياان  قا لة  46 لدا من أصــــــــــــــل  14وا ــــــــــــــتنالتا إىل البياان  احملدولة املتاحة، لفز 

التاــال جنســز  29و  18ألقل من النســاء ليما  ل  ــن يف املائة على ا 5للمقارنة، تعرقــت 
أو ممار ـــــــا  جنســـــــية أصرا قســـــــرا،  ـــــــواء  دنيات أو أبا طريقة أصرا، ألول مرة قبل أن يبل ن 

  نة من العمر. 18
وكانت هنا  ز لة إ الية يف التشـــ  عن قـــحا  االجتار ابألشـــدان مما قد يعت  إما ت ورتا  • 

من جانب الســـل ا  لتحديد الضـــحا ( أو ت ورا  ـــلبيا )مشـــتلة االجتار إجيا يتا )اجلهول املعززة 
األكرب(. وصاللـا للنتـائج الســــــــــــــــا قـة، تظهر البيـاان  ااـدياـة أن معظم قـــــــــــــــحـا  االجتـار جرا 

يف املائة يف  43، ارتفاعتا من 2016يف املائة يف عام  58اكتشــــالهم حمليتا  حيث كانت النســــبة 
يف املائة( من قـــــــــــــــحا  االجتار ابلبشـــــــــــــــر ممن جرا  70لعظمى ). وكانت ال البية ا2014عام 

 اكتشالهم من اإلانث، ومعظمهن جرا االجتار هبن ل رض اال ت الل اجلنسز.
وظلت نســــــبة احملت زين اج احملتوم عليهم يف امل عدل نزالء الســــــ ون اث تة إىل حد كبج عند  • 

 ياق زال ليه إ ايل عدل نزالء الس ون يف املائة يف السنوا  األصجة. وقد حدث ذلك يف  30
 ابلقيم امل لقة  ينما ظل اث تتا كحاة من إ ايل الستان.

وتتزايد عمليا  قتل املدالعل عن حقوق اإلنســــــــــــان والاــــــــــــحفيل والنقا يل. وصالل الفاة من  • 
 لدا.  41حالة قتل يف  431،   لت األمم املتحدة وحتققت من 2018إىل عام  2017 عام
د شــهد كل أ ــبوع مير على األقل مثانية أشــدان يحقتلون يف ا  وط األمامية لل هول املبذولة وق

وهز ز لة مقلقة عن املعدل السـا ق لوقوع قـحية واحدة  -لبناء اتمعا  أكار مشوالت ومسـاواة 
صــــــــــحفيات  99. وكان 2017إىل عام  2015يوميتا يف املتو ــــــــــط الذا شــــــــــهدته الفاة من عام 

 من  ل الضحا .ومدوانت 
ولتســـ يل املواليد لور رئيســـز يف قـــمان ااقوق الفرلية وإمتانية الل وء إىل القضـــاء وا دما   • 

االجتمـاعيـة. ولين حقق العـديـد من املنـاطق هـدف تعميم أو شـــــــــــــــبـه تعميم تســـــــــــــــ يـل املواليـد، 
قل من يف املائة لقط. ومت تســـــــ يل واللا  أ 73متو ـــــــط التســـــــ يل على الاـــــــعيد العاملز   لع

أعوام يف ألريقيا جنوب  5يف املائة( عدل  ي  األطفال الذين تقل أعمارهم عن  46ناـــــــــــــــ  )
 الاحراء التربا.

 لدا قوانل و ــــــــــيا ــــــــــا  ملزمة متنح األلرال حق الوصــــــــــول إىل املعلوما  اليت  125وقد اعتمد  • 
القبيــل منــذ   لــدا على األقــل لقوانل من هــذا 31حتتفظ هبــا الســـــــــــــــل ــا  العــامــة، م  اعتمــال 
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. ومن  ل البلدان اليت تتوالر عنها  ياان   شـــــــــــــــأن اإلطار القانوت والبالع عدلها 2013 عام
منها ال تتيح ااق يف اال ـــــتيناف لدا هيية إلارية مســـــتقلة، وهو ما جرا  40 لدا، لإن  123

 تقييمه على أنه أمر رئيسز من أجل اإلعمال الاحيح  ذا ااق.
ة التقدم احملرز يف إنشاء املة سا  الوطنية اقوق اإلنسان املتوالقة م  مبالل وجيب تع يل وتج  • 

يف املائة من  ي  البلدان لديها مة ـــســـا  متوالقة متاما م   39، كان 2018ابري . ويف عام 
. وإذا ا ـــــتمر النمو  نف  2015املعايج املتفق عليها لوليا،  ز لة قدرها  ـــــبعة  لدان عن عام 

،  ــــــــــيتون لدا ما يزيد قليالت على ناــــــــــ  البلدان يف  ي  أحناء 2030بحلول عام املعدل، ل
 يف املائة( مة سا  وطنية اقوق اإلنسان متوالقة م  املعايج. 54العامل )

ويعت  الفرق  ل امليزانيــة املعتمــدة وامليزانيــة املنفــذة قــدرة ااتومــة على حتقيق أهــداف التنميــة،  • 
دمـــا  لل مهور. ويحظهر االحنراف  ل اإلنفـــاق املعتمـــد والفعلز صالل يف ذلـــك تقـــدمي ا ـــ تـــا

يف املــائــة من  5 لــدان أن اإلنفــاق الفعلز كــان زائــد أو انق   108يف  2017-2006الفاة 
 لدان احنراف يزيد على  10امليزانية املعتمدة يف حوايل ناــ  البلدان. وكان لدا واحد من كل 

وأظهر ما يقرب من ناــــــــــ  االقتاــــــــــالا  ذا  الدصل املندفض  يف املائة. 15زائد أو انق  
 يف املائة يف تنفيذ امليزانية. 10احنرالا أكار من زائد أو انق  

 
 تملزيز ولائل الت فيذ وت شيط الشراك  الملاملي   ن أجل حتقيق الت مي  املست ا    - 17اهل ف 

التنفيذ  لقد وصــلت التحويال  الشــداــية هنا  تقدم  ــري  يف  عض ال ا   املتعلقة  و ــائل  - 38
إىل أعلى مســــــــتو وا على اإلطالق، وهنا  نســــــــبة متزايدة من  ــــــــتان العامل لديهم إمتانية الوصــــــــول إىل 
اإلنانت، ومت إنشـــــــــــــــاء ماـــــــــــــــرف التتنولوجيا ألقل البلدان منوا. وم  ذلك، ال تزال هنا  حتد   كبجة  

الخنفاض، وتدلقا  اال ــــتامار ا ان ال تتماشــــى  شــــتل جيد م  لاملســــاعدة اإلمنائية الرمسية تصذة يف ا
التنمية املســــتدامة، وال يزال هنا  ل وة رقمية كبجة وهنا  توترا  جتارية مســــتمرة. وهنا  حاجة إىل تعزيز 
التعــاون الــدويل لضـــــــــــــــمــان وجول و ــــــــــــــــائــل كــاليــة للتنفيــذ إل حــة الفرصــــــــــــــــة للبلــدان كز حتقق أهــداف 

 املستدامة. التنمية
 

 الشةون املالية  
، ابخنفاض قدره 2018 ليون لوالر يف عام  149 لع صــــايف تدلقا  املســــاعدة اإلمنائية الرمسية  • 

، م  اخنفـاض اااــــــــــــــــة املوجهـة للبلـدان األكار 2017يف املـائـة ابلقيمـة ااقيقيـة من عـام  2.7
يف  3البلدان منوات  نســـــــبة  احتياجا. واخنفضـــــــت املســـــــاعدة اإلمنائية الرمسية الانائية املقدمة إىل أقل

يف  4، واخنفضــــت املعونة املقدمة إىل ألريقيا  نســــبة 2017املائة ابلقيمة ااقيقية اعتبارات من عام 
 يف املائة. 8املائة، واخنفضت املساعدا  اإلنسانية  نسبة 

، من املتوق  أن تاــــــــــــل تدلقا  التحويال  الســـــــــــــنوية إىل البلدان املندفضــــــــــــة 2019ويف عام  • 
 ليون لوالر. ومن شـــــــــأن ذلك أن جيعل تدلقا  التحويال  تزيد  550املتو ـــــــــ ة الدصل إىل و 

عن اال ــــــــــــتامار األجنر املباشــــــــــــر وتدلقا  املســــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية إىل البلدان املندفضــــــــــــة 
،  ل ت تدلقا  التحويال  إىل البلدان املندفضة واملتو  ة 2018واملتو  ة الدصل. ويف عام 

 .2017يف املائة عن عام  9.6 ليون لوالر،  ز لة قدرها  529الدصل 
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و لع متو ـــــط املعدل اإل ايل للضـــــرائب  ل اموعة العشـــــرين واجها من االقتاـــــالا  املتقدمة  • 
يف املــائــة  18، مقــارنــة  نســـــــــــــــبــة 2018يف املــائــة من النــاتج احمللز اإل ــايل يف عــام  23حوايل 
تاـــــالا  الســـــوق الناشـــــية. ويعد تقييم املســـــتوا املنا ـــــب من  ل االقتاـــــالا  النامية واق ليما
)اإليرالا  يف شتل قرائب( عنارا حامسا يف السيا ة املالية م  ما ياتب  “العبء الضرير”

 على ذلك من تاثر على النمو االقتاالا.
 

 تتنولوجيا املعلوما  واالتااال   
 اليل شــــد ( لديهم إمتانية  3.9) ، كان أكار من ناــــ   ــــتان العامل2018يف  اية عام  • 

وهز ص وة حنو اتم  معلومـا  عـاملز أكار مشوال. وكـان أكار من  -الوصـــــــــــــــول إىل اإلنانـت 
، مقارنة  نســــبة 2018يف املائة من الســــتان يف البلدان املتقدمة متاــــلل ابإلنانت يف عام  80
 البلدان منوات.يف املائة لقط يف أقل  20يف املائة يف البلدان النامية و  45

 
  ناء القدرا   

 ليون  33.5 لع اموع املســـــــاعدة اإلمنائية الرمسية املداـــــــاـــــــة لبناء القدرا  والتد يط الوطين  • 
 -يف املائة من اموع املعونة املدااة حسب الق اع  14، وهو ما ميال 2017لوالر يف عام 

يسية اليت تلقت املساعدة هز وكانت الق اعا  الرئ .2010وهو مستوا ظل مستقرات منذ عام 
 ليون لوالر. وحظيت  13.0اإللارة العامة وال اقة والق اع املايل، اليت حالت على ما اموعه 

 اليل لوالر،  7.6أمريتا الالتينية ومن قة البحر التارير أبكرب حاـــــــة من املســـــــاعدا   قيمة 
  اليل لوالر(. 5.0)  اليل لوالر( وجنوب ت يا 6.1تليها ألريقيا جنوب الاحراء )

 
 الت ارة  

يتيح صفض التعريفا  امل بقة يف  ي  أحناء العامل وصــــوالت أو ــــ  إىل البضــــائ  ويســــاهم يف نظام  • 
يف املائة يف  2.2، اخنفضـــــت التعريفة اجلمركية الت ارية إىل 2017جتارا أكار انفتاحتا. ويف عام 

نا  اصتاللا  كبجة على الاعيد اإلقليمز تعت  املتو ط يف  ي  أحناء العامل، ولتن ال تزال ه
اصتالال  اقتاـــــــــــــــالية عاملية. وقد جرا ت بيق أعلى متو ـــــــــــــــط ملعدال  التعريفة اجلمركية يف 

، اثر  شـــــتو   شـــــأن مســـــتقبل النظام 2018يف  ي  املناطق األلريقية. ويف عام  2017 عام
عاملية، حيث كانت هنا  توترا  الت ارا املتعدل األطراف الســـــــــــــــليم يف ظل منظمة الت ارة ال

 جتارية هامة  ل االقتاالا  التبجة. 
، لإن حاـــــــــــــــة أقل البلدان منوات يف صـــــــــــــــالرا  2017وعلى الرام من االرتفاع ال في  يف عام  • 

يف املائة. وميتن أن يةلا النمو الب زء إىل عدم حتقيق  1البضائ  العاملية ال تزال أقل  قليل من 
مضــاعفة حاــة أقل البلدان منوات يف  -ابلت ارة اليت حدلها  رانمج عمل إ ــ نبول ال اية املتعلقة 

. و ــــيتعل أن تنمو الاــــالرا  من أقل البلدان منوات تعدل 2020الاــــالرا  العاملية حبلول عام 
 أر عة أقعاف تقريبتا عن الاالرا  العاملية حىت تضاع  حاتها يف اضون عامل.

يــة امل بقــة على الوارلا  من أقــل البلــدان منوا والبلــدان النــاميــة يف وظلــت التعريفــا  التفضـــــــــــــــيل • 
. ويف حل ظل ق اع املال   يتمت  حبماية 2017األ ـــــــــــــــواق املتقدمة النمو لون ت يج يف عام 
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قوية يف هذه األ ــــــواق، لقد ا ــــــتفال  الاــــــالرا  من أقل البلدان منوات من ا وامش التفضــــــيلية 
 يف هذا الق اع.  -نقاط ميوية  5.9 -العالية 

 
 املسائل العامة  

إىل  2016يف املائة يف عام  64اخنفض التزام شــــــركاء التنمية الانائيل ابلســــــيا ــــــا  الق رية من  • 
يف املائة من مشــــــاري  و رامج التنمية اجلديدة  76. وقد واءمت حنو 2018يف املائة يف عام  57

. وم  ذلك، 2018و/أو ا  ط الق رية لعام أهدالها م  األهداف احملدلة يف اال ــــــااتي يا  
 ذه التدصال  قد ا ــتحدلاــت من  -يف املائة  52 -لإن حوايل ناــ  مةشــرا  النتائج لقط 

يف املائة لقط من مةشــــــــــرا  النتائج اب ــــــــــتددام  44أطر النتائج ا اصــــــــــة ابلبلدان، ومت رصــــــــــد 
 البياان  واإلحاائيا  املأصوذة من نظم املراقبة ااتومية.

 لدات عن إحراز تقدم عام حنو تعزيز الشـــــــــراكا  م   114من أصـــــــــل  51، أ لع 2018يف عام  • 
. وأح لع عن حدوث حتســـينا  يف 2030أصـــحاب املاـــلحة املتعدلين وو ـــائل تنفيذ ص ة عام 

نوعية وا ـــــــــتددام نظم اإللارة املالية العامة وإعدال التقارير ألنشـــــــــ ة التعاون اإلمنائز والتدلقا  
عرب الق اع العام. وهنا  حاجة إىل ز لة مســـــــــــــــاحة مســـــــــــــــالة ا تم  املدت يف التنمية  املوجهة

 املستدامة وإىل إجراء حوار أكار مشوالت وجدوا  ل الق اعل العام وا ان.
 

 البياان  والرصد واملساءلة  
 لولة تشـــــــــــــــريعا  إحاـــــــــــــــائية وطنية متوالقة م  مبالل األمم 111، كان لدا 2018يف عام  • 

. 2017 لدا يف عام  71املتحدة األ ــــــــــا ــــــــــية لاحاــــــــــاءا  الرمسية، ابرتفاع عن العدل البالع 
وحتتاج املتاتب اإلحاـــــــائية الوطنية، املتلفة ءنتاج اإلحاـــــــاءا  الرمسية، إىل االمتاال للمبالل 

م  الدولية الاــــــارمة، تا يف ذلك األ ــــــاليب العلمية واألصالقيا  املهنية واإلجراءا  املوحدة جل
 البياان  اإلحاائية ومعاجلتها و زينها وعرقها.

مليون لوالر لعمـا من اجلهـا  املـاحنـة الانـائيـة واملتعـدلة  623، تلقـت البلـدان 2016ويف عـام  • 
. 2015مليون لوالر يف عــــام  591األطراف جلمي  اــــاال  اإلحاــــــــــــــــــاءا ، ابرتفــــاع عن 

ائة من إ ايل املســــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية. يف امل 0.33ذلك، لإن هذا املبلع ال ميال  ــــــــــوا  وم 
وعلى مدا الســـــنوا  األر   املاقـــــية، كانت معظم اال ـــــتفالة قد حققتها  لدان ألريقيا جنوب 

مليون لوالر(،  180مليون لوالر(، تليها ت يا الو  ى وجنوب ت يا ) 932الاحراء التربا )
ن لوالر(. ولتز تلر البلــــدان النــــاميــــة مليو  177وأمريتــــا الالتينيــــة ومن قــــة البحر التــــارير )

االحتياجا  املتعلقة ابلبياان  ا اصـــــــة أبهداف التنمية املســـــــتدامة،  ـــــــوف يت لب األمر ز لة 
. 200لعم املاحنل ااايل للبياان  واإلحااءا   نحو   مليون لوالر  نو ت

زمة لاــيااة الســيا ــا  وتشــتل تعدالا  الســتان واملســاكن ماــدرا أوليا للبياان  املفاــلة الال • 
إىل  2008والربامج اإلمنائية وتنفيذها ورصــــــدها. وصالل لاة الســــــنوا  العشــــــر املمتدة من عام 

يف املائة من البلدان أو املناطق يف  ي  أحناء العامل تعدالا واحدا على  89، أجرا 2017عام 
 األقل للستان واملساكن.
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  واكتمال إحاـــــــاءا  األحوال املدنية متال حتد ، حىت وال تزال ت  ية تســـــــ يل املواليد والوليا • 
، كان 2017-2013 ل البلدان اليت تتوالر ليها نظم لعالة للتســــــ يل املدت. وابلنســــــبة للفاة 

يف املائة، ولدا  90 لدا  ياان  عن تســــــــــــ يل املواليد متتملة  نســــــــــــبة ال تقل عن  143لدا 
يف املائة. وم  ذلك،  75 نســــــــــبة ال تقل عن  لدا  ياان  عن تســــــــــ يل الوليا  متتملة  149
 لدا من  لدان ألريقيا جنوب الاــــــحراء التربا قد ا ــــــتولت  53 لدان لقط من أصــــــل  9لإن 

 هذه املعايج.
 

 االختالفات اإلقليمي  والقطري   
، يف حل أن العديد من االجتاها  املتعلقة أبهداف التنمية املســــــــــتدامة تشــــــــــا  ليها  ي  املناطق - 39

 لهنا  اصتاللا  إقليمية كبجة ليما يتعلق ابلتقدم احملرز حنو أهداف التنمية املستدامة والعقبا  ذا  الالة.
لفز ألريقيا جنوب الاــــــــحراء التربا، كانت هنا  ز لة يف الوصــــــــول إىل التهرابء وحتســــــــن يف  - 40

ن قة ال تزال اج مســـــــت لة إىل حد كفاءة ا ـــــــتددام ال اقة، ولتن إمتاان  ال اقة املت دلة الولجة يف امل
ا أ ـــــرع املناطق على مســـــتوا العامل يف التو ـــــ  ااضـــــرا، ولتن مل تتحقق الفوائد  كبج. وتعد ألريقيا أيضـــــت

قيق ال ا   املتعلقة ابلفقر واجلوع ووليا  األمومة  احملتملة لذلك ابلتامل  عد. ويف الوقت نفســـــــــــــــه، مل حتح
ء التربا، ويقدر أن هنا  حاجة إىل الوصــول إىل ثالثة أقــعاف معدل والتعليم يف ألريقيا جنوب الاــحرا
يف املائة من أجل حتقيق أهداف التنمية  3.2لياـــــــــــل املعدل إىل  2018النمو االقتاـــــــــــالا أللريقيا لعام 

عامتا يف ألريقيا جنوب الاـــــــــــحراء التربا  61،  لع متو ـــــــــــط العمر املتوق  2017املســـــــــــتدامة. ويف عام 
مســـــــــــــــتوا العامل. ويوجد أبلريقيا أعلى معدل للعمالة اج الرمسية املقدرة يف العامل، حيث  عامتا على 72 و

يف املائة من إ ايل العمالة، وأعلى معدل للعمالة ا شـــــــــــــة على الاـــــــــــــعيد العاملز، حيث يبلع  85.8يبلع 
 2018يف عام من أزما  انعدام األمن ال ذائز  وكانت    من أصل أ وأ مثانٍ  يف املائة. 66متو  ها 

 قد حدثت يف ألريقيا.
يف املائة.  يد أن النزاعا  يف  3ويف املن قة العر ية، كان معدل الفقر املدق  يف املاقـــــــز أقل من  - 41

دث  اجلمهورية العر ية الســــــــورية واليمن رلعت معدل الفقر يف املن قة وتســــــــببت يف تفاقم معدل اجلوع. وحتح
 لدات األشـــــــــد  20من أصــــــــــل  14 -النزاعا  وعدم اال ــــــــــتقرار وت ج املناخ أتثجا  حملية وعا رة للحدول 

 هذه املن قة، ويةلا ذلك إىل ز لة ندرة املياه العذ ة. وهذه تعرقـــــــــــــــات لاجهال املائز يف العامل توجد يف
املن قة ماــــدرث ألكار من ناــــ  اموع الالجيل يف العامل )وهز يف الوقت نفســــه من قة مســــتقبلة لالث 

يف املائة يف  48يف املائة، وتاــــــــــــل إىل  30اموع الالجيل(. وتت اوز   الة الشــــــــــــباب يف املن قة العر ية 
  .صفوف الشااب

وأحرز  من قة ت ـــــــيا واحمليط ا الل تقدمات ملحوظات  شـــــــأن الفقر والتعليم اجليد وال اقة النظيفة  - 42
أب ـــــــــعار معقولة، لتنها تراجعت ليما يتاـــــــــل ابملياه النظيفة والاـــــــــرف الاـــــــــحز، والعمل الالئق والنمو 

رز ت قدم تا ليه التفاية يف تعزيز االقتاــــــــالا، واال ــــــــتهال  واإلنتاج املســــــــةولل. وعالوة على ذلك، مل حيح
الاـــــحة اجليدة والرلاه وحتســـــل املســـــاواة  ل اجلنســـــل وتقوية الشـــــراكا . وال تزال املن قة أيضـــــات شـــــديدة 
التعرض للتوارث وت ج املناخ،  ســبب العدل التبج لســتا ا الريفيل، وانتشــار  ــبل العيش املعتمدة على 

 لية وا يدرولوجية الفريدة. املوارل وتفشز الفقر، وصاائاها اجل را
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وأحرز  أمريتا الالتينية ومن قة البحر التارير تقدمات كبجات ليما يتعلق ابملةشــــــــــرا  االجتماعية،  - 43
مال ااد من الفقر وعدم املســــــــــاواة. وم  ذلك، تباطأ هذا التقدم أو أصــــــــــا ه الركول يف الســــــــــنوا  القليلة 

ج  تلفة اصتاللات جذر ت. و ــــــــــــاهم يف ارتفاع املاقــــــــــــية. وال ميتن القضــــــــــــاء على الفقر ا ملدق  إال ابتباع  ح
معدال  عدم املساواة كل من عوملة الت ارة والتمويل، والت ج التتنولوجز، وحمدولية لور نقااب  العمال، 
 وحمدولية  ل ة إعالة التوزي  يف السيا ا  الضريبية والسيا ا  االجتماعية. وهذا ما جعل االلتزام  عدم

 تر  أا أحد صل  الركب حتد ت صعبات.
يف املائة. ويف الوقت نفســـــــــــــــه،  3وقد جنحت أورواب يف  فيض معدل الفقر املدق  إىل أقل من  - 44

تواجه حتد   ملحة، من قبيل التدهور البييز وت ج املناخ، والتحول الدمي رايف، وعدم املســاواة، والضــ وط 
حملرز يف ااد من انبعااث  ااز اثت أوكســـــــــــــــيد التر ون يف املن قة تقدمات على املالية العامة. وكان التقدم ا

  ييات، إذ ال يزال ناـــيب الفرل من االنبعااث  أعلى  تاج من املتو ـــ ا  العاملية. وشـــهد متويل األنشـــ ة 
 تجة الت يج.املتعلقة ابملناخ يف املن قة اجتاهات متااعدات، لتن تستمر اااجة إىل مزيد من املوارل لتسري  و 

يف املتو ــــــــط، ال يوجد  ــــــــوا  -وتظهر أوجه قاــــــــور جلية يف  عض ا موعا  الق رية أيضــــــــات  - 45
شــد  يف البلدان املندفضــة الدصل مقارنة ابملتو ــط العاملز الذا ياــل إىل  10 000أطباء لتل  3.1

ط العاملز. شـــد ، يف حل تســـ ل البلدان املرتفعة الدصل قـــع  املتو ـــ 10 000طبيب لتل  15.1
وعند قيا  معدال  النمو االقتاـــــــــــالا ألقل البلدان منوات ا ـــــــــــتنالات إىل منو الناتج احمللز اإل ايل ااقيقز 

يف املائة. وابلنســـبة  7، وهز 2030للفرل الواحد، لبالتال تاـــل إىل حنو ثلث ال اية احملدلة يف ص ة عام 
لتحول ا يتلز القتاـــــالاوا يف تســـــري  وتجة التقدم للعديد من أقل البلدان منوات، ميتن أن يســـــهم تســـــري  ا

احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــتدامة. وتواجه البلدان النامية اج الســــــــــــاحلية أوجه قاــــــــــــور يف البا 
يف املائة لقط من  ـــــتا ا حياـــــلون على التهرابء، مقارنة ابملتو ـــــط العاملز الذا يت اوز  52 -التحتية 

العديد من الدول اجلزرية الا جة النامية، تتفاقم شدة الضع  البييز واملناصز اب شاشة يف املائة. ويف  87
ر  االقتاــــــالية اليت تتســــــم ابقتاــــــالا  أقل تنوعات وارتفاع أعباء الديون وعدم اااــــــول على التمويل امليســــــل

ما حتقق من  ) ســـبب تاـــني  هذه البلدان يف مركز البلدان املتو ـــ ة الدصل(. وقد تقضـــز التوارث على
 إجنازا  على مدا  نوا  ليما يتال ابألهداف يف الدول اجلزرية الا جة النامية ويف أقل البلدان منوات.

وإن ااالة القامتة يف البلدان اليت تشـــــــهد حاال  نزاع أو تعات من ا شـــــــاشـــــــة أكارح إاثرة للقلق،  - 46
لقراء العامل يعيشــــــــــون يف  لدان متضــــــــــررة ، من املتوق  أن يتون أكار من ناــــــــــ  2030ألنه حبلول عام 

 النزاعا . من
ويشتل تفشز الفقر وعدم املساواة وارتفاع مستو وما، وقا لية التضرر من الادما ، واحتمال  - 47

حتد   إمنائية هائلة يف عدل كبج من البلدان املتو  ة الدصل. وتشمل  “لخ الدصل املتو ط”الوقوع يف 
املوارل ال بيعية، واالعتمال على صالرا  السل  األ ا ية، وت ج املناخ، والتو    التحد   األصرا إلارة

 ااضرا السري ، واملسائل املتعلقة ابلقدرا  على الاعيد احمللز.
وتتون أوجه التفاو   ل البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية واقــحة أيضــات، إىل جانب أ عال  - 48

من املائة من انجتها احمللز اإل ايل على البحث والت وير،  2.21مريتا الشـــــــــــمالية تنفق أورواب وأ -أصرا 
 يف املائة يف معظم البلدان النامية. 1.68يف حل ال يرقى هذا الرقم إىل املتو ط العاملز البالع 
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اليت  يف املائة من البلدان 85ألال حنو  -والفروق  ل املناطق الريفية وااضــــــــرية واقــــــــحة أيضــــــــات  - 49
لديها  ياان  عن املوقـــــــــــــوع أبن معدال  عدم التحاق ال الب ابملدر ـــــــــــــة اال تدائية والاانوية يف املناطق 
الريفية تفوق املعدال  املســــــ لة يف صــــــفوف ال الب يف املناطق ااضــــــرية، وأن معظم األشــــــدان الذين 

طق الريفية، عالة ما يتون حيالون على صدما  الارف الاحز يعيشون يف املناطق الريفية. ويف املنا ال
 لصل ص ار منت ز األاذية أل  مقارنة  دصل  ي  منت ز األاذية.

  
 ال ظر إا  ا وراء البياانتل التجاب  عاملي  حقا   -اثلثا  

يف حل أن البياان  تحظهر أن العامل لي   عدح على مســار حتقيق أهداف التنمية املســتدامة حبلول  - 50
يع ز صـــــــورة واقـــــــحة عن اال ـــــــت ا ة ليما يتاـــــــل ابألهداف صالل الســـــــنوا  ، لذلك ال 2030عام 
 املاقية. األر  
جهولات لينـاميـة لتنفيـذ رةيتهـا يف العـديـد من البلـدان ويف العـديد  2030وقـد حفز  ص ـة عـام  - 51

 من ا تمعا  احمللية. وتتدذ اإلجراءا  أشـــــــتاالت عدة. لقد ركز  ا تمعا  احمللية على وقـــــــ  األ ـــــــ 
الالزمة للتحول. وتعات ااتوما  واجلها  األصرا يف مواجهة حتد   إمنائية معقدة وماا  ة تت لب 
ت يجا  عميقة يف نحظم اعتمد عليها النا  على مدا قرون لتنظيم اتمعاوم وإلارة اقتاـــــــــــــــالاوم. وعلى 

ر على النحو الرام من أن تلك اإلجراءا  متال التزامات عامليات تقريبات ابلتنفيذ، لل م يتن أتثجها كاليات لتيســـــــــــــــيه
، وينب ز اال ـــتنال إليها وتو ـــي  ن اقها على مدا 2030املنا ـــب حتول النموذج امل لوب يف ص ة عام 

 السنوا  املقبلة من أجل تسري  وتجة التقدم على حنو ملمو .
 

 التجادت احلك  ات  
م ا ــــــــتعراقــــــــات وطنيات طوعيات عما يبذله من  لدات قد قد 141،  ــــــــيتون 2019حبلول متوز/يوليه  - 52

جهول التنفيذ إىل املنتدا الســيا ــز الرلي  املســتوا املعين ابلتنمية املســتدامة. ويف وقت تشــتد ليه الضـ وط 
 2030احمللية وحتد   كبجة تواجه النهج املتعدل األطراف، يشـــــــــــــــج ذلك إىل التزام حازم جتاه ص ة عام 

 على الاعيد الق را  شأ ا. وتلتزم البلدان  تبالل ا ربا  وإ حة لرن التنفيذ.وتويل زمام األمور جبدية 
وان القات من تلك اال تعراقا ، وما واكبها من عمليا  االبات ما كانت وا عة الن اق وشاملة  - 53

لل مي ، ميتن االطالع على مدا اتســـــــــــــــاع ن اق وعمق اإلجراءا  اليت تتدذها ااتوما  واجها من 
ها . ويولر ذلك لرو ات للمضز قدمات  تو ي  ن اق الت ر ة وز لة اال تامارا  الالزمة لتحقيق  ي  اجل

 .17أهداف التنمية املستدامة الـ 
 

 إلماج أهداف التنمية املستدامة يف ا  ط والسيا ا  وامليزانيا  على الاعيد الوطين  
والتحــدا املتماــل يف التعــامــل م  ال ــا   املاا ط ألهــداف التنميــة  2030إن تنفيــذ ص ــة عــام  - 54

املستدامة جديلتا االهتمام  تد يط التنمية وابال ااتي يا  الوطنية للتنمية املستدامة. وعملت العديد من 
 البلدان على إلماج األهداف يف واثئق التد يط أو  يا ا  التنمية املستدامة.

تاــــا ـــة   ط تســـــــــــــــتنــــد إليــــه ا  ط  2030لـــدان، كـــانـــت ص ــــة عـــام لبــــالنســـــــــــــــبــــة لبعض الب - 55
اال ـــــــــــــــااتي يا  اجلديدة أو املنقحة. ويف عدل من اااال ، تســـــــــــــــا ذلك من صالل توقيت لورا   أو

. 2030التد يط، ذلك أ ا تعمد  تنقيح    اوا الوطنية/واثئق الســــــــيا ــــــــا   عد اعتمال ص ة عام 
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، لقد 2015ليت تعول ص  ها و ـــــــــــيا ـــــــــــاوا الوطنية إىل ما قبل عام أما  لدان أصرا، وال  ـــــــــــيما تلك ا
وقعت أ ا ات صري ة ألهداف التنمية املستدامة تتنا ب م  واثئقها ااالية وحللت السبل اليت ميتن هبا 

. ويف  عض ااــاال ، ركز  البلــدان على حــد 2030 ــذه الواثئق أن حتفز إحراز التقــدم يف ص ــة عــام 
والواثئق  -وثيقة رةية، يف  عض األحيان  -ط/أطر الســـــــــيا ـــــــــا  على املدا ال ويل  ـــــــــواء على التد ي

القاـــــــــــــــجة األجل، مال ا  ط اإلمنائية الوطنية. وم  مرور الوقت، يحتوق  إلماج األهداف  اـــــــــــــــفة أكار 
منه ية يف التد يط ووقــ  الســيا ــا ، وأن جيرا الاكيز على حتديد األولو   والتع يل ءحراز التقدم 
من صالل تدصال  لديها إمتانية التأثج املضـــــاع  يف  ي  األهداف. و ـــــيحســـــهم ذلك يف تســـــري  وتجة 

 التنفيذ وتعزيز االتساق والتتامل  ل اال ااتي يا  الق اعية واجها من اال ااتي يا  الوطنية.
ب، لحســـــــــــ 2030ومل تتت  البلدان ابلســـــــــــعز إىل مواءمة ص  ها و ـــــــــــيا ـــــــــــاوا م  ص ة عام  - 56
، وم  األطر العاملية، مال إطار 2063أيضـــــــــــات م  االتفاقا  اإلقليمية، مال ص ة االحتال األلريقز لعام  وإمنا

نداا للحد من  اطر التوارث، وص ة عمل ألي  أاباب، لضــــــــــالت عن مواءمتها م   رامج العمل املتعلقة   ــــــــــه
اجلزرية الاــــــــــــــ جة النامية. وجيرا  ذل جهول مماثلة أبقل البلدان منوات والبلدان النامية اج الســــــــــــــاحلية والدول 

يتعلق  تنفيذ اتفاق ابري  واملســالا  احملدلة وطنيات، وهذا التنفيذ ال ميتن أن يتحقق تعزل عن اجلهول  ليما
 األو   ن اقات الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، و ذلك ميتن تعزيز أوجه التلزر  ل ا  تل.

أيضــــات  اــــورة مباشــــرة أو اج مباشــــرة من صالل الســــيا ــــا   2030تواصــــل تنفيذ ص ة عام وي - 57
الق اعية واجها من السيا ا  يف العديد من البلدان. وعلى وجه ا اون، اعتمد  البلدان  يا ا  

النمو  ترمز إىل تعزيز ا تدامة اقتاالاوا. وا هذ  تدا ج يف الق اعل العام وا ان من أجل كسر اعتمال
االقتاـــــــــــــــالا على ا ـــــــــــــــتددام املوارل ال بيعية. ويتزايد االهتمام تفهومز اقتاـــــــــــــــال التدوير واالقتاــــــــــــــال 

 التر ون. املندفض
وظهر  حتد   يف مواجهة امليزنة ألهداف التنمية املســتدامة وإلماجها يف األطر املالية الوطنية.  - 58

يزانيـة ابألهـداف حمـدولة حىت اآلن يف البلـدان املتقـدمة وكـانـت اجلهول الوطنيـة الراميـة إىل ر ط عمليـا  امل
النمو والبلدان النامية على حد  ـــــــــــــــواء، على الرام من أن عدلات قليالت من البلدان ا ذ هذا النهج تبالرة 
من الوزارا  ااتومية وأعضــــــاء الربملان واجهم من اجلها  الفاعلة الســــــيا ــــــية. ويبدو أن قلة من البلدان 

متويــل لعليــة لتنفيــذ األهــداف. وميتن أن يتون ت بيق تقييمــا  التمويــل اإلمنــائز اليت تقي   متلــك ص ط
مشــــــهد التمويل ألاةت مفيدةت. وأجر   عض البلدان تقييمات لتتالي  تنفيذ األهداف على الاــــــعيد الوطين، 

ر املضـــــاعفة تيزانياوا. يف إطار اجلهول الرامية إىل حتديد األولو   ور ط اال ـــــتامارا  الرئيســـــية ذا  اآلاث
ومن العوامل ا امة كفالةح إشــــــرا  وزارا  املالية،  وصــــــفها املســــــةول الرئيســــــز عن عملية امليزنة، يف وقــــــ  

 ميزانيا  تتواءم م  األهداف وتستلهم منها.
 

 التنسيق والتتامل  
وقــ   ــيا ــا  أشــار عدل من البلدان يف اال ــتعراقــا  الوطنية ال وعية إىل وجول حتد   يف  - 59

متتاملة. ويت لب هذا األمر تتري  جهول التنســــيق لاصل املة ــــســــا  العامة واجها، إذ تســــتمر العديد 
 من الا را  والتحد   على الرام من القيام ابلفعل ءنشاء هياكل التنسيق.

ة وأنشــــأ  البلدان اموعة متنوعة من املة ــــســــا  اليت تشــــدل على االتســــاق والتتامل واملشــــارك - 60
املتعدلة الق اعا . ويتعلق األمر على  ـــــــــــبيل املاال  ل ان مشـــــــــــاكة  ل الوزارا  أو هييا  مماثلة. ويف 
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من قة البحر التارير، أ ل ت البلدان اليت أقــــــفت ال ا   الرمسز على تلك املة ــــــســــــا ، مال اجلمهورية 
 هداف التنمية املستدامة.الدومينيتية أو جامايتا، أن هذه الاتيبا  كانت هامة يف تعزيز تنفيذ أ

وعمومات، من املهم أن متلك املة ـــــســـــا  اليت تقول تنفيذ أهداف التنمية املســـــتدامة ما يتفز من  - 61
الســــــــل ة والاــــــــالحيا  لتعبية ااتومة أب ــــــــرها، تا يف ذلك على الاــــــــعيدين اإلقليمز واحمللز، وا تم  

تقتاـــــــــــر هياكل التنســـــــــــيق على تبالل املعلوما  أب ـــــــــــره، حول األهداف. ومن األلية تتان أيضـــــــــــات أالي 
عمليا  احملاكاة الســـــــ حية. وجيب أن تركز  دالت من ذلك على وقـــــــ   ـــــــيا ـــــــا  شـــــــاملة ومتتاملة  أو

ومتســــــــقة وما يلزم من ميزانيا  قائمة على النتائج واإلشــــــــراف على تنفيذ كل ذلك. ومن ا  وا  البارزة 
تا ليها  ن الليش، و يالرو ، وكو ــــــــــــــتاريتا،  -يد من البلدان يف هذا الاــــــــــــــدل املبالرةح اليت ا ذها العد

رئي   ءنشاء هيية رليعة املستوا، ماالت إنشاء إلارة يف متتب الرئي  أو -وني ج ، من  ل  لدان أصرا 
الوزراء، من أجل تعزيز تنفيذ األهداف، واإلشــــراف عليه وتنســــيقه، وا ــــتعراقــــه يف  عض اااال . وهذه 

لنهج التقليدا حيث تتون التنمية املســــــــــــــتدامة ااالت يق  على عاتق وزارة البيية وحدها أو أا ق يعة م  ا
 وزارة ق اعية أصرا.

وتةلا الربملاان  لورات هامات يف تنفيذ أهداف التنمية املســـــــتدامة، من صالل ما تتتل   ه من مهام  - 62
ض البلدان  رملاانوا يف تنفيذ األهداف ورصــــدها اإلشــــراف واملهام التشــــريعية واعتمال امليزانيا . وأشــــركت  ع

وا ــتعراقــها، على الرام من أ ا جتر ة اج وا ــعة االنتشــار. ويف عدل قليل من البلدان، مال لنلندا وهولندا، 
تقدم ااتومة تقريرات  ـــــنو ت إىل الربملان  شـــــأن األهداف. وابلر   عض الربملاان  أيضـــــات ابملشـــــاركة يف تنفيذ 

 على  بيل املاال من صالل إنشاء جلان  رملانية  ااة أو عقد جلسا  ا تماع.  األهداف،
وأصــبحت املة ــســا  العليا ملراجعة ااســااب  أيضــات تةلا لورات هامات، وهز تســتعرض ا ــتعدال  - 63

 لدات. وتقدم اال تنتاجا  اليت صلات إليها  20ااتوما  لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف أكار من 
تلك املراجعا ، عند النظر إليها اتمعة، لرو ــات هامةت  شــأن التحد   اليت تواجهها البلدان. و ــيســاعد 
تر ــيخ األهداف يف مة ــســا  مال الربملاان  واملة ــســا  العليا ملراجعة ااســااب  على قــمان أن تظل 

 األهداف أولويةت  ارف النظر عن أا ت يج  يا ز  عد االنتدااب . 
املنتدا الســــــيا ــــــز الرلي  املســــــتوا، أكد  البلدان أن اتســــــاق الســــــيا ــــــا ،  ــــــواء ألقيات ويف  - 64

مستوا ااتومة( أو عمول ت )من املستوا الوطين للحتومة إىل املستويل اإلقليمز ولون اإلقليمز(  )على
ل التنفيذ، يشــــــتل حتد ت رئيســــــيات. وم  ذلك، أشــــــر  عدل من البلدان ااتوما  احمللية واإلقليمية يف جهو 

و ــــــاهم ذلك يف تعزيز التنســــــيق العمولا. و نف  القدر من األلية، ابلر  العديد من ااتوما  احمللية 
 تنفيذ أهداف التنمية املســــــــــتدامة  شــــــــــتل منه ز، وجتاوز  يف  عض اااال  الن اق الذا ركز  عليه 

جة مشـــــــــــاركة ااتوما  احمللية، ااتوما  الوطنية يف هذا الاـــــــــــدل. اج أنه توجد اصتاللا  كبجة يف لر 
 وأيضات يف مستوا التنسيق والتعاون  ل املستو   ااتومية يف تنفيذ األهداف.

 
 ز لة الوعز العام وتويل زمام األمور  

إن التوعية أبهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة ابل ة األلية من أجل ت يج العقليا  وحتفيز اإلجراءا   - 65
اإل داعيـة من  ي  مســـــــــــــــتو   ا تم . و نـاء على ذلك، نظمـت العـديد من ااتوما  وال  توعية 

ان على لتعري  النــا  ابألهــداف وز لة تويل زمــام األمور  شــــــــــــــــأ ــا، واعتمــد  يف ذلــك يف  عض األحيــ
الشـــــــــــــــراكة م  كياان  األمم املتحدة أو اجلامعا  احمللية. لعلى  ـــــــــــــــبيل املاال، نظمت ا ند وال  عرب 
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و ــــائط التواصــــل االجتماعز للتواصــــل م  اجلمهور. وأنشــــأ  حتومة الياابن هيية جديدة على مســــتوا 
لوزراء وتضــم  ي  الوزراء، يرأ ــها رئي  ا “مقر تعزيز أهداف التنمية املســتدامة”ال  الوزراء حتمل ا ــم 

 وتتتل   توعية  ي  أصحاب املالحة وإشراكهم يف تنفيذها. 
وعلى الرام من ا ــاذ عــدل من اإلجراءا  على  ي  املســـــــــــــــتو  ، ال يزال الوعز العــام س ــة  - 66
 وأهداف التنمية املســـــــتدامة متواقـــــــعات نســـــــبيات على ما يبدو، ال  ـــــــيما على مســـــــتوا القواعد 2030 عام

الشعبية وا تم  احمللز. وتعات ا ااتي يا  التوعية واالتاال يف  عض األحيان من اياب ا تدامة املوارل 
املة ـــســـية واملالية وعدم كفايتها. ومثة حاجة إىل تتاي  أنشـــ ة التوعية يف املرحلة التالية من التنفيذ. ومن 

جيال الشــــا ة، تا يف ذلك من صالل إلماج األلية تتان تعزيز ت ج مســــتدام وطويل األجل يف  ــــلو  األ
 األهداف يف املناهج التعليمية.

 
 اخلاصإشراك اجملتمع امل ين والقطات   

إال اعتمالات على  ج يشــــــمل ا تم  كتل، وأن تتبا اجلها   2030ال ميتن حتقيق ص ة عام  - 67
الفــاعلــة صــارج ااتومــة حتول النموذج الفترا الــذا تقوم عليــه هــذه ا  ــة، وتوائم نظمهــا م  أهــداف 

 التنمية املستدامة، وتشار   نشاط يف جهول التنفيذ وتابح رائدة للتحسن املستمر.
  أصـــــــحاب املاـــــــلحة، على  ـــــــبيل املاال، يف تاـــــــميم وعلى مدا الســـــــنوا  املاقـــــــية، شـــــــار  - 68

الســــــــــيا ــــــــــا  وتنفيذها وتقييمها ويف ا ــــــــــتعراض التقدم احملرز. ويف  عض البلدان، مال التفيا، ا ــــــــــت اع 
أصـــــحاب املاـــــلحة املشـــــاركةت يف إعدال واثئق التد يط ولعم تنفيذ الســـــيا ـــــا  ورصـــــدها وتقييمها. ويف 

الل مة ـــســـا  أصـــحاب املاـــلحة املتعدلين اليت أنشـــيت  لدان أصرا، شـــار  أصـــحاب املاـــلحة من ص
أو مة ـــــــســـــــا  كانت موجولة  ـــــــا قات، مال ا ال  الوطنية للتنمية املســـــــتدامة.  2030لتنفيذ ص ة عام 

وعحقد  اجتماعا  أو حمالل  ااة م  ا تم  املدت، تا يف ذلك منظما  الشباب وحركا  الشباب 
وأ حت املشـــــاورا  العامة لرصـــــة النضـــــمام اجلمهور إىل األلرقة وشـــــبتا  الشـــــباب، أو ق اع األعمال. 

 العاملة الرمسية واج الرمسية، وا ال  اال تشارية واجها من احملالل املعنية ابملوقوع.
وا ـــــتنالات إىل الدور ااا ـــــم الذا اقـــــ لعت  ه اجلها  الفاعلة يف ا تم  املدت من  ي  أحناء  - 69

، وجهت هذه اجلها  الفاعلة اهتمامها إىل لعم 2015، منذ عام 2030ام العامل يف وقـــــــــــــــ  ص ة ع
تنفيذها ءصالن. وقد أ ــهم العديد منها إ ــهامات مباشــرات يف تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة، على  ــبيل 
املاال من صالل  رامج لدعم الفيا  األشـــد لقرات وقـــعفات. ولعت أيضـــات ااتوما  مرارات إىل  لوج ال مومج 
الذا تت ل  إليه ا  ة و ـــــــعت إىل مســـــــاءلة ااتوما  عندما ال تبلع هذا ال مومج. وتســـــــاعد منظما  
ا تم  املدت الشعبية يف الوصول إىل الفيا  املهمشة والضعيفة، وا ذ العديد من البلدان ص وا  صوب 

من الاـــعب الوصـــول إىل هذه اجلهول وإشـــرا  تلك الفيا  تا يتفق م  ظرولها الوطنية. ويف الوقت ذاته، 
الفيا  األكار وميشــــات وهشــــاشــــة، ويرج  ذلك أ ــــا ــــات إىل اجتاه حنو إشــــرا  منظما  اج حتومية أكرب 

 ح مات  دالت من املنظما  ا تمعية الا جة واأللرال. 
وقد اقــ لعت األو ــاط األكالميية والعلمية أيضــات  دور هام يف تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة،  - 70

من صالل تواصــلها م  واقــعز الســيا ــا  وشــرائح ا تم  األصرا. و ــعى العديد منها إىل توجيه عمله 
إىل ااال  تت اوز ن اق األهداف، من صالل وقـــــــــــــــ  حلول وتتنولوجيا مســـــــــــــــتدامة من أجل مواجهة 

اج حتد   معينة، وإجراء حبوث تتزايد أليتها. وعملت  عض املة ــــــــــــســــــــــــا  األكالميية أيضــــــــــــات على إلم
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األهداف يف صــــــــــــــلب  رااها للدرا ــــــــــــــا  اجلامعية والعليا، مما يســــــــــــــاعد على كفالة إلماج من ق التنمية 
 املستدامة على حنو متزايد يف أذهان الوالدين على  وق العمل ويف حزمة مهاراوم.

يذ و ذلت العديد من البلدان ومنظومة األمم املتحدة جهولات لتعبية الق اع ا ان من أجل تنف - 71
أهداف التنمية املســـــــتدامة، وأشـــــــار العديد منها إىل اااجة إىل ممار ـــــــا  جيدة ومناذج من أجل تو ـــــــي  
ن اق املشاركة. وجيب أن يابح الق اع ا ان شريتات طويل األجل يف تسري  وتجة التقدم احملرز يف تنفيذ 

وإجيال حلول جديدة للمضــــــز األهداف، وال ــــــيما من صالل لوره يف حفز اال تتار والت ور التتنولوجز 
يف املائة  80قدمات س ة أهداف التنمية املســــــتدامة. ومتت تعبية قوية للعديد من األعمال الت ارية. ويعمل 

من الشـــــــــــــــركا  األعضـــــــــــــــاء يف االتفاق العاملز لألمم املتحدة على ا اذ إجراءا  ترمز إىل تعزيز أهداف 
نفيذيل ليها  شــــــتل متزايد على لمج مفهوم اال ــــــتدامة على التنمية املســــــتدامة، ويعمل كبار املوظفل الت

مســــتوا الشــــركا  يف ا ــــااتي يا  شــــركاوم وعملياوا ويلتزمون  ه صــــراحةت. وم  ذلك، ال يزال الشــــوط 
طويالت وينب ز إقناع مزيد من الشــــــــركا  ابلفوائد اليت ميتن أن جتنيها الشــــــــركة وا تم  كتل والتوكب من 

 واألهداف. 2030الت ارية م  ص ة عام مواءمة ممار اوا 
 

 دور   ظ    األ م املتح ة اإلمنائي   
من  ي  اجلها  الفاعلة اإلمنائية ت يجات يف النهج. ويف هذا الاـــــــدل،  2030تســـــــتلزم ص ة عام  - 72

 شــــــأن اال ــــــتعراض الشــــــامل الذا جيرا كل أر    ــــــنوا   71/243توجب قرارين  ر يل، ولا القرار 
 شأن  72/279لسيا ة األنش ة التنفيذية اليت تض ل  هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية والقرار 

إعـــالة تنظيم منظومـــة األمم املتحـــدة اإلمنـــائيـــة، لعـــت اجلمعيـــة العـــامـــة إىل جعـــل منظومـــة األمم املتحـــدة 
تتســــــــــم تزيد من ال ا   اال ــــــــــااتي ز واملســــــــــاءلة والشــــــــــفالية والتعاون والتفاءة والفعالية والتوجه  اإلمنائية

 حتقيق النتائج. حنو
، أحرز  منظومة األمم املتحدة اإلمنائية تقدمات كبجات 72/279و  71/243ومنذ ا اذ القرارين  - 73

يف إعالة تنظيمها من أجل حتســـــــــــــــل ما تقدمه من لعم للبلدان يف جهولها الرامية إىل حتقيق ص ة عام 
التنمية املستدامة. وجيرا إنشاء جيل جديد من ألرقة األمم املتحدة الق رية،  قيالة نظام  وأهداف 2030

ذ  تدا ج ترمز إىل تعزيز  منســــــــــــقل مقيمل مســــــــــــتقل و ول، و دعم من تنشــــــــــــيط النهج اإلقليمز. وا  
  األمم التوجيه اال ــــــــااتي ز والشــــــــفالية واملســــــــاءلة. وأحطلقت عدة مســــــــارا  عمل من أجل كفالة امتال

ر تو ــــــــي  ن اق  املتحدة  موعة املهارا  واآلليا  احملســــــــنة ملســــــــاعدة البلدان على إقامة شــــــــراكا  تيســــــــيه
 التمويل ومواءمته  عيات إىل حتقيق األهداف يف كل متان.

وتعمل اموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعال تنشي ها على توجيه ا اذ القرار ليما يتعلق  - 74
 ااتي يا  والسيا ا  والعمليا  من أجل اعتمال  ج شامل على ن اق املنظومة. ويف إطار العمل ابال

عن كاب م  هذه ا موعة، تعتمد منظومة األمم املتحدة اإلمنائية   ات أكار طموحات يف تعزيز ا دما  
وارل لألنشـــــ ة اإلمنائية املشـــــاكة وز لة كفاءة العمليا  يف البلدان من أجل قـــــمان  اـــــي  مزيد من امل

 دالت من  اــــــــــياــــــــــها للهياكل اإللارية. وابإلقــــــــــالة إىل ذلك، جيرا اقاامج إقامة اتفاق متويل  ل الدول 
األعضـــــــــاء ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية من أجل تيســـــــــج حتول جذرا يف طريقة متويل املنظومة، وإعالة 

 من إمتاانوا التاملة والعولة إىل حقبة من الاقة املت دلة. مواءمة نظام ااوالز املدتل، وا تفالة املنظمة

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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وألضى ا تعراقان وا عا الن اق للمتاتب املتعدلة األق ار وأصول األمم املتحدة على الاعيد  - 75
اإلقليمز أيضـات إىل  ـلسـلة من التوصـيا  ترمز إىل حتسـل قدرا  األمم املتحدة والدعم ليما يتاـل س ة 

تمر املضــــــز قدمات  عملية إعالة التنظيم إىل أن تا ــــــخ  ي  الت يجا  وينتقل النظام . و ــــــيســــــ2030عام 
 ابلتامل إىل طريقة عمل أكار تعاوانت.

  
 التص ي للثغرات والتملجيل دلت فيذ -رابملا  

ياان  يرل يف هذا التقرير وص  االة التقدم احملرز يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ا تنالات إىل الب - 76
ذ  اموعــة من اإلجراءا   املتــاحــة لألمم املتحــدة حىت اليوم. وتتبل أيضــــــــــــــــات أنــه إىل جــانــب البيــاان ، ا ــ 

للنا   2030. ويتضــــــــــح من املعلوما  أن حتقيق الوعد املتر  يف ص ة عام 2030ا ــــــــــت ا ة   ة عام 
ب أن  وض املنظمة والتوكب على حد  ــــــــــــــواء يســــــــــــــتلزم من األمم املتحدة أن تتون أكار طموحات. وجي

 ت يجا  هيتلية أعمق، وجيب أن تتا  التعاون الدويل وعمل أصحاب املالحة املتعدلين.
وا ـــــتنالات إىل املعلوما  املنباقة من اال ـــــتعراقـــــا  الوطنية ال وعية والعديد من احملالل ااتومية  - 77

ستوا، يتعل إجراء ت جا  جوهرية يف الدولية األصرا اليت  الت يف املنتدا السيا ز السنوا الرلي  امل
عدل من ا اال  العامة والشاملة لق اعا  متعدلة. ويرل ألانه مثانية من هذه ا اال  اليت يرتبط  عضها 

  بعض، إىل جانب عدل من اإلجراءا  يف اال السيا ا .
 

 ع م ترك أي أح  خلف الركب - ألف 
ويندرج يف  2030إن االلتزام  عدم تر  أا أحد صل  الركب أحد الســــــــــــــما  املميزة   ة عام  - 78

صميم اجلهول العاملية الرامية إىل إعمال حقوق اإلنسان لل مي . وقلما  تل  اآلراء  شأنه من حيث املبدأ، 
 لتن كاجات ما ال يحعاف تا ليه التفاية  تعقيد تنفيذه العملز وال ا   السيا ز للمسائل اليت يت رق إليها. 

نيـة حتقيق تقـدم كبج حنو االلتزام  عـدم تر  أا أحد وم  ذلك، تبل جتارب  عض البلـدان إمتـا - 79
صل  الركب يف اضـــــــــون لاا  زمنية قاـــــــــجة نســـــــــبيات. ويســـــــــتلزم  لوج هذا ا دف ت يج النظم الرا ـــــــــدة 

تا يف ذلك النظم االقتاــــــــــــــالية واالجتماعية والســــــــــــــيا ــــــــــــــية، وهياكل ااوكمة، ومناذج األعمال  - عميقات 
على توزي  اج متتالئ للاروة و ــل ة صــن  القرار. وابإلقــالة إىل ما يرل يف  اليت االبا ما تقوم -الت ارية 

 هذا الفال من إجراءا  معينة، ميتن اتباع ا  وا  الوارلة ألانه. 
ينب ز العمل  عناية وا تنالات إىل األللة على حتديد ا يارا  السيا اتية الوطنية األكار لعالية من  • 

لركب. وابإلقـــــــــــــــالة إىل الربامج احملدلة األهداف، ينب ز اتباع أجل عدم تر  أا أحد صل  ا
اموعة من الســـــيا ـــــا  اليت تفضـــــز إىل حتقيق منو عالل ومســـــتدام، وتنمية القدرا  اإلنتاجية، 
واملشاركة العامة وإعمال حقوق اإلنسان. ومن األلية تتان أيضات ا اذ إجراءا  شاملة وحمدلة 

لصول األ ـــــــــــــــواق ولاصلها و عد ا روج منها. لال ريق إىل حتقيق  األهداف، وإعالة التوزي  قبل
هــدف عــدم تر  أا أحــد صل  الركــب حمــاط تفــاقـــــــــــــــال   ل عــدة صيــارا  يتعل لهمهــا 

 معها. والتعامل
إن النهوض اباقوق االقتاـــــــالية واالجتماعية والاقالية من صالل كفالة حاـــــــول أشـــــــد الفيا   • 

عالية اجلولة، مال ااماية االجتماعية والرعاية الاحية والتعليم قعفات على ا دما  األ ا ية ال
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واملياه والاـــــرف الاـــــحز وال اقة واإلنانت،  ـــــيدتاـــــر شـــــوطات طويالت حنو ااد من أوجه عدم 
املســـــــــــــــاواة.  يد أنه لتحقيق ذلك، جيب أن تعات ااتوما  واجلها  الشـــــــــــــــريتة الف وا  يف 

ملتعلقة ابلبا التحتية املالية و وء اإللارة والفسال وانعدام القدرا  والتمويل، وكذلك التحد   ا
 املساءلة يف تقدمي ا دما .

وجيب أن تتفل ااتوما ، من صالل  ــــيا ــــا  ماــــممة لدعم أشــــد الفيا  قــــعفات، اإلقرار  • 
والتاــدا ألوجه اارمان املتعدلة واملتداصلة وماــالر التمييز اليت يعزز كل منها اآلصر وتزيد من 

عو ة اإللال  من  راثن الفقر والعيش  ترامة والتمت  حبقوق اإلنســـان. وتتون الفتيا  اللوات صـــ
ربن على الزواج املبتر، على  ــبيل املاال، أكار عرقــة لالنق اع  يولدن يف أ ــر معيشــية لقجة وجيح

عن  عن الدرا ــــــــة، والواللة يف  ــــــــن مبترة، واملعاانة من مضــــــــاعفا  أثناء الواللة، والتعرض لل
 مقارنة ابلفتيا  من أ ر معيشية ذا  لصل أعلى اللوات يتزوجن يف  ن متأصرة.

وال حتظى الفيا  املاـــــنفة يف املســـــتو   الدنيا تا يتفز من االهتمام. ويتعل أيضـــــات التاـــــدا  • 
لاكز الاروة والدصل و ــل ة صــن  القرار على مســتوا القمة، والتدفي  من الاــلة  ل اإلقاــاء 

 لا واالجتماعز و ل ة صن  القرار. االقتاا
ومن أجل عدم تر  أا أحد صل  الركب وإعمال ااق يف التنمية، من األلية تتان أيضـــــــات أن  • 

يســـــتهدف العمل الدويل البلدان اليت تعات من أكرب قدر من التحد   وأوجه الضـــــع . وجيب 
على وقــــــــــ  ا ــــــــــااتي ياوا اإلمنائية أن يدعم التعاون اإلمنائز، على  ــــــــــبيل املاال، قدرة البلدان 

 ومتويلها واملضز قدمات حنو القضاء على الفقر وحتقيق  ائر أهداف التنمية املستدامة.
 

 تملبئ  التم يل الكايف وامل جه ت جيها  حس ا   - دء 
حيث تااومج تقديرا   -هنا  حاجة إىل ا ــــــتامارا  قــــــدمة لبلوج أهداف التنمية املســــــتدامة  - 80

امل لو ة  ل الباليل والايليوان . لعلى  بيل املاال، ميتن أن يااومج التمويل امل لوب لسد الف وة املبالع 
يف البنية التحتية يف ااال  املياه والاــــــــــرف الاــــــــــحز والنقل وال اقة والرا والوقاية من الفيضــــــــــاان   ل 

، ا ـــــتنالات إىل صيارا  2030لول عام يف املائة من الناتج احمللز اإل ايل  ـــــنو ت حب 8يف املائة و  2 نســـــبة
الســيا ــة اليت تعتمدها البلدان. وعلى الرام من عالما  التقدم، ال تزال اال ــتامارا  يف األهداف تعات 

 من نق  يف التمويل.
ومن املهم لل اية أن تتدذ لرالا ااتوما  واجلها  الشـــــــــــــــريتة الدولية التدا ج الالزمة لتولج  - 81

  واملنا ب للتنمية املستدامة، تا يتماشى م  ص ة عمل ألي  أاباب.التمويل التايف
على الاعيد الوطين، ينب ز ا اذ ص وا  ملواءمة التمويل م  اال ااتي يا  واألولو   الوطنية  • 

يف اال التنمية املستدامة. ويشمل ذلك وق  أطر متويل وطنية متتاملة واعية ابملداطر تتضمن 
  تلفة للتمويل العام وا ان وتدمج اعتبارا  ااد من  اطر التوارث. يا ا  وألوا  

وتنمية القدرا  أمر أ ـــــــا ـــــــز أيضـــــــات ملســـــــاعدة البلدان على حتســـــــل مواءمة النفقا  العامة م   • 
اال ــــااتي يا  الوطنية للتنمية املســــتدامة وحتفيز النمو الشــــامل. وجيب أيضــــات تعزيز القدرا  من 

ل الوطنية وتو ــــــــــي  اايز املايل، ومن  التدلقا  املالية اج املشــــــــــروعة ومعاجلتها، أجل تعبية املوار 
 والوصول إىل التمويل املتامج، وكذلك يف اجلوانب املتعلقة ابلت ارة، ال  يما يف أقل البلدان منوات. 
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وينب ز أن تعزز ااتوما  أيضــــــات البيية التمتينية لال ــــــتامارا   ســــــبل منها وقــــــ   ــــــيا ــــــا   • 
تســــــــــــقة ميتن التنبة هبا، ولرض شــــــــــــروط متعلقة ابلشــــــــــــفالية، والتشــــــــــــ  عن األثر يف التنمية م

املســـــــتدامة. وميتن أن يســـــــاعد ذلك يف ااد من  اطر اال ـــــــتامار، إىل جانب ااوالز اإلجيا ية 
 لألنش ة الشاملة واملستدامة. 

وجيب أن تزيد الســـــيا ـــــا  واإلجراءا  تركيزها على الفيا  األكار  لفا عن الركب. وميتن أن  • 
يةلا الســـعز إىل ت بيق الشـــمول املايل، إىل جانب التتنولوجيا املالية واإللارة املنا ـــبة للمداطر 

يا  وواية املستهلك إىل حتسل حاول ماليل األشدان على االئتماان ، مما يوليد منال  للف
األكار قـــــعفات. وتتمت  رقمنة التمويل أيضـــــات ابلقدرة على ز لة الشـــــفالية  اـــــورة جذرية وتيســـــج 
أنواع جديدة من تدلقا  اال ـــــتامار. وميتن أن يعزز متويل املســـــاواة  ل اجلنســـــل ومتتل املرأة 

 النمو االقتاالا أيضات ابإلقالة إىل مواجهة أوجه عدم املساواة وعدم التمتل. 
وميتن أن يةلا التعاون الدويل لورات لاعمات إىل حد كبج ليما يتعلق جبمي  هذه التدا ج واجها.  • 

ويلزم ا ــاذ مزيــد من اإلجراءا  لــدعم ااتومــا  من أجــل تعبيــة املوارل الوطنيــة، والتاــــــــــــــــدا 
املالية  للتهرب الضــــرير والتدلقا  املالية اج املشــــروعة، ومواءمة الســــيا ــــا  االقتاــــالية والنظم

، واملســــــــاعدة على ااد من املداطر املتوقعة لال ــــــــتامار ا ان يف 2030العاملية م  ص ة عام 
البلدان النامية. وابإلقــــــــــــــالة إىل ذلك، ينب ز لل ها  اليت تقدم املســــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية أن 

من الــدصــل القومز يف املــائــة  0.7تبــذل مزيــدات من اجلهول للولــاء ابلتزامهــا  بلوج ال ــايــة البــال ــة 
. وينب ز أيضــــات أن تزيد جهولها الرامية 70/1اإل ايل، على النحو املبل يف قرار اجلمعية العامة 

إىل كفالة أن يولر هذا اال ــــــتامار الدعم للبلدان األكار قــــــعفات، وال  ــــــيما أقل البلدان منوات اليت 
 متويل التنمية يتتسز ألية ابل ة ابلنسبة إليها. يزال ال

ب ابملبــالرا  املتعلقــة  ز لة التعــاون ليمــا  ل  لــدان اجلنوب والتعــاون الاالثز،  وصـــــــــــــــفهــا  •  ورححــيه
وذلك يف وثيقة  وين   2030تتملة للمســـــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية، من أجل النهوض س ة عام 

ة الرلي  املســـــــــــــــتوا الاات املعين ابلتعاون ليما  ل  لدان اجلنوب تير  ا تامية ملةمتر األمم املتحد
. ونظرات إىل أن هذا الشـــتل من التعاون يســـت يب لالحتياجا  2019الاـــالرة يف تذار/مار  

 املت ورة للبلدان النامية، ينب ز ا اذ ص وا  لتحسل النظم واأللوا  والشفالية ذا  الالة.
 

 ال  والشا ل   ن أجل ت فيذ حل ل  تكا ل تملزيز املفلسات الفمل - جيم 
نظرات إىل أوجـــه الاا ط القويـــة القـــائمـــة  ل أهـــداف التنميـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة، يت لـــب تنفيـــذ ص ـــة  - 82
ا ـاذ إجراءا  تســـــــــــــــتنـد إىل أوجـه التـلزر  ل األهـداف، ومتتل إحراز تقـدم يف العـديـد من  2030 عـام

ملفاقال   ل ال ا   وااال  السيا ا . وهنا  قدر كبج األهداف )عوامل متتل التنمية(، ومعاجلة ا
من املعرلة  شــــــــــــأن أوجه الاا ط  ل أهداف التنمية املســــــــــــتدامة واا وا، ولتن املة ــــــــــــســــــــــــا  وااوكمة 
واموعــا  املهــارا  مل تتتيي   عــد لتحويــل هــذه املعلومــا  املتعلقــة ابلاا ط إىل  ج لعــالــة على ن ــاق 

 .2030تم  أب ره وإىل إجراءا  شاملة لعدة ق اعا  متوائمة م  ص ة عام ااتومة أب رها وا 
ويســـــتلزم لاـــــل التدهور البييز عن النمو االقتاـــــالا، على  ـــــبيل املاال، مزيدات من املمار ـــــا   - 83

املســـــتدامة القائمة ومن التحوال  اجلوهرية يف الســـــبل اليت يتبعها النا  إلنتاج الســـــل  واملوال وا ـــــتهالكها 
والتدل  منها على ن اق ا تم . ولتن يرجح أن تتون هذه التحوال  أكار لعالية إذا كانت مدعومة 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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  ا   طويلة األجل وشـــــــــاملة وقائمة على العلم، األمر الذا يت اوز قدرة العديد من اإللارا . وتنشـــــــــأ 
اـــــولة، مال التدا ج حتد   مماثلة عندما تســـــفر الســـــيا ـــــة االقتاـــــالية عن تاثر اجتماعية  ـــــلبية اج مق

الســــــيية التاــــــميم لتاــــــحيح أوقــــــاع املالية العامة ا اللة إىل صفض ا ــــــتحقاقا  و دال  إعالة األ ــــــرة 
 وال فل اليت تسفر عن حرمان األطفال املستضعفل من ااماية االجتماعية.

 العامة. وميتن أن تةلا اإلجراءا  التالية اتمعة إىل ت يج حتويلز يف ااوكمة والسيا ة - 84
ملواءمـة ص  هـا ال ويلة  2015ينب ز أن تســـــــــــــــتمر اجلهول اليت  ـذلتهـا  لـدان عـديـدة منـذ عـام  • 

األجل م  أهداف التنمية املســــــتدامة وأن يتواصــــــل ت ويرها. وجيب أن تراعز عمليا  التد يط 
  اليت ال بيعة املاا  ة لألهداف، وكذلك أوجه التلزر واملفاقــــــلة ليما  ينها، وحتديد الســــــيا ــــــا

 تةثر يف عدة أهداف  اورة متزامنة. 
وينب ز أن تبــذل البلــدان مزيــدات من اجلهول الراميــة إىل ر ط عمليــا  ميزانيــاوــا أبهــداف التنميــة  • 

املســـــتدامة، من أجل كفالة أن يعت  اإلنفاق العام أولو   التنمية املســـــتدامة اليت تدعم أيضـــــات 
 رصد األهداف وتقييمها. 

تةلا ال ريقــة اليت تحنظلم هبــا ااتومــا  وتنفــذ أعمــا ــا من صال ــا إىل تيســـــــــــــــج  ج  وينب ز أن • 
متتاملة وشــــاملة لعدة ق اعا  وإىل تعبية اجلها  املتعدلة صــــاحبة املاــــلحة مال املة ــــســــا  
الت ارية، من أجل القيام  عمل متســــق. وميتن أن تحســــتلهم هذه النهج من اموعة من الاتيبا  

 بينة يف الفال الاالث أعاله.املة سية امل
و ـــــــــيتتســـــــــز تعزيز تنمية قدرا  القوا العاملة يف الق اع العام ألية ابل ة ل رض كفالة وقـــــــــ   • 

الســـــــــــــيا ـــــــــــــا  وتنفيذها على حنو متتامل ولعال، تا يف ذلك ليما يتعلق تســـــــــــــائل مال تقدمي 
ا  مال كليا  اإللارة ا دما  والتد يط املتتامل وتعبية املوارل الوطنية، ومن صالل مة ـــــــســـــــ

العـــامـــة. وميتن أن تتون اإلجراءا  اليت يتدـــذهـــا  عض ااتومـــا  إلذكـــاء الوعز أبهـــداف 
 التنمية املستدامة وتاثرها يف ا دما  العامة تاا ة مادر إ ام اتوما  أصرا. 

ليا   وينب ز أن يســـــتمر تعزيز املة ـــــســـــا  الســـــيا ـــــية واإللارية  ســـــبل منها كفالة مشو ا جلمي  • 
ا تم . وتتضـــــــــــمن هذه اآلليا  ا ال  الوطنية للتنمية املســـــــــــتدامة، والتد يط وامليزنة القائمل 

 على املشاركة، واإللارة ا تمعية للموارل ال بيعية، وتليا  عديدة أصرا. 
وينب ز للحتوما  أن تواصــــــــل  ذل اجلهول الرامية إىل تعزيز الشــــــــفالية واملشــــــــاركة العامة. وعلى  • 

الرام من أن ال البية العظمى من البلدان اعتمد  أطرات قانونية متعلقة ابلوصــــــــول إىل املعلوما ، 
يلزم ا اذ مزيد من ا  وا  لتز تزلال هذه األطر لعالية. لعلى الاعيد احمللز، يشتل الوصول 

عامة إىل املعلوما ، عندما يقان ابملشـــــــــــــاركة، عامالت حامسات يف حتســـــــــــــل ا ـــــــــــــت ا ة ا دما  ال
وجولوا. وينب ز اعتمال ألوا  أصرا للشـــــــــــــــفالية مال التشـــــــــــــــ  اإللزامز والبياان  ااتومية 
املفتوحة لدعم تعزيز مســـاءلة ااتوما  واملســـاعدة على متالحة الفســـال، من  ل لوائد أصرا. 

 ويشتل التمتل واملشاركة عنارين أ ا يل يف اجلهول املتعلقة أبهداف التنمية املستدامة. 
ويشج حتليل أوجه الاا ط  وقومج إىل أن اموعة واحدة من اجلها  الفاعلة ال تست ي  تفرلها  • 

لل  ع لة التقدم وأن عمل اجلها  صــاحبة املاــلحة جوهرا. لعلى  ــبيل املاال جيب تشــ ي  
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ق اع األعمال الت ارية، تا يف ذلك املشــــــــــــاري  الاــــــــــــ جة واملتو ــــــــــــ ة، على ا تتار التتنولوجيا 
 ويرها وتبنيها من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.وت 

ويســتلزم تعزيز مســاءلة ااتومة، تا يف ذلك ليما يتعلق  تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة، تليا   • 
رقا ة مالئمة. وتةلا الربملاان  لورات حامسات يف هذا الاــــــــدل. ومن املهم أيضــــــــات كفالة ا ــــــــتقاللية 

ملراجعة ااسـااب  وقدروا على إرشـال التقييما  الوطنية للتقدم احملرز يف تنفيذ املة ـسـا  العليا 
 أهداف التنمية املستدامة  اورة مفيدة.

وميتن للم تم  املدت ز لة تعزيز املســــاءلة والفهم ليما يتعلق  تنفيذ أهداف التنمية املســــتدامة،  • 
لرام من أن هنا  حاجة إىل ا اذ  ســــــــــــــبل منها العمل م  مة ــــــــــــــســــــــــــــا  الرقا ة الرمسية، على ا

 إجراءا  اماية الفضاء املدت واار   األ ا ية اليت تعتمد عليها أنش تها.
 

 وأه اف الت مي  املست ا   على الصملي  احمللي 2030التملجيل بت فيذ خط  عام  - دال 
اتوما  احمللية يف يف كاج من ااال  الســـــيا ـــــا  املتعلقة أبهداف التنمية املســـــتدامة، تتون ا - 85

أالب األحيان هز األقدر على قيالة التنفيذ  ــــــواء من حيث تقدمي ا دما  األ ــــــا ــــــية أو واية النظم 
 البييية أو التعامل مباشرة م  التحد   والفرن املرتب ة اب  رة.

ويتعل على ويتعل على ااتومــا  الوطنيــة العمــل ابلتعــاون م  ااتومــا  احملليــة واإلقليميــة.  - 86
ااتوما  الوطنية واحمللية على حد  ـــــــــواء إشـــــــــرا  ا تمعا  احمللية واجلها  صـــــــــاحبة املاـــــــــلحة األعلم 
ابالحتياجا  والقدرا  الفرلية واجلماعية ابعتبارها جها  شـــــــــــريتة أ ـــــــــــا ـــــــــــية يف تنفيذ أهداف التنمية 

أتثجات كبجات يف حتقيق أو عدم حتقيق املســــــــــــــتدامة وحتقيقها. و ــــــــــــــتةثر القدرة على تعزيز لعالية العمل احمللز 
 العديد من أهداف التنمية املستدامة واا وا. وميتن ا اذ عدل من اإلجراءا  يف هذا الادل.

ينب ز أن تتنا ــب موارل وقدرا  ااتوما  احمللية م  مســةولياوا، أل ا تتحمل مســةولية كبجة،  • 
ا  العامة األ ـا ـية. ولذلك، جيب على البلدان لهز على  ـبيل املاال مسـةولة عن تولج ا دم

 أن تض  األطر القانونية واملالية املنا بة لتمتل ااتوما  احمللية واإلقليمية. 
ــــاء مهــــارا  وقــــدرا  املســـــــــــــــةولل املنتدبل واملوظفل  •  ــــدا ج لبن ويتعل على البلــــدان اعتمــــال ت

 تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.ااتوميل على املستوا احمللز ليتونوا اهزين لدعم 
يلزم  ذل جهول إقــــــالية لضــــــمان أن اإلجراءا  املتدذة على  تل  مســــــتو   ااتومة يتمل و  • 

كل منها اآلصر وتةلا إىل التلزر. لفز العديد من البلدان، قد يستلزم تتب  النفقا  العامة املتعلقة 
واءمة نظم امليزانية على  تل  مســـتو   أبهداف التنمية املســـتدامة  ذل جهول من أجل حتســـل م

ااتومة. وينب ز للبلدان أن تنظر يف طريقة إجيال  ــبل ملواءمة نظم رصــد أهداف التنمية املســتدامة 
 يف  ي  مستو   ااتومة،  و ائل منها تليا  الرصد املشاكة عند االقتضاء.

ال الســــــيا ــــــة العامة نظرات إىل عدلها وتشــــــتل ااتوما  احمللية ماــــــدرات رئيســــــيات لال تتار يف ا • 
التبج وتنوعها. و ــــــــتســــــــتلزم ز لة اإلجراءا  احمللية الفعالة ا ــــــــتمرار ااوار والتعاون من صالل 
عمليا  تشــاركية  ل ااتومة جبمي  مســتو وا واجلها  احمللية صــاحبة املاــلحة. ومن املهم أن 

راءا  والتدا ج الدولية. وت ور  شبتا  حتال اجلهول احمللية  اورة  لسة على لعم من اإلج
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ااتوما  احمللية اليت تعمل يف ااال  الســـــــــــــــيا ـــــــــــــــة العامة مال ت ج املناخ وا  رة واجها من 
 املواقي  يف السنوا  األصجة، وينب ز أن تدعم تبالل ونشر املمار ا  املبتترة   ريقة لعالة. 

 
 ب اء الق رة على الصم د - هاء 

التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة يف عامل  ــــــــري  الت ج على القدرة املتعلقة  ــــــــيتوق   - 87
 توق  الت جا  املفاجية واال ــــــــــتعدال  ا والتتي  معها. ومتتد الاــــــــــدما  يف من قة من املناطق لتحدث 

القتاــــــــــالية يحعتقد أن املداطر املرتب ة ابل ق  هز الســــــــــبب األكرب للدســــــــــارة ا -تاثرات يف مناطق أصرا 
املباشــــرة النا ة عن التوارث وتدمج املدار  واملنازل واألراقــــز الزراعية والبنية التحتية، م  ما ياتب على 
ذلك من عواقب على النظم الاــــــحية واالقتاــــــالية واالجتماعية الســــــيا ــــــية. وال تزال قا لية التضــــــرر من 

ان املندفضــــة واملتو ــــ ة الدصل، وال  ــــيما يف التوارث وا ــــعة االنتشــــار، وتاكز  اطر التوارث يف البلد
 الدول اجلزرية الا جة النامية.

وابإلقــــــــــــــــالــة إىل التوارث، تةثر الت يجا  التــدرجييــة يف لرجــا  اارارة وأمنــاط التســــــــــــــــاق ــا   - 88
ومسـتو    ـ ح البحر النا ة عن ت ج املناخ يف العديد من أهداف التنمية املسـتدامة. وهنا  حاجة إىل 

ت ا ة شـــاملة من صالل تدا ج التتي  والتدفي . ولذلك ميتن أن يشـــتل  ناء القدرة على الاـــمول ا ـــ
ألاة قوية ملتالحة الفقر واال تبعال و بيالت قو ت ملن  األزما  وتفاقم املداطر. والتقدم احملرز يف العديد من 

ملاال، يهدل االلتقار إىل التعليم األهداف هو  دوره  بيل أ ا ز لبناء القدرة على الامول. لعلى  بيل ا
 لرن النا  يف اااول على عمل الئق حيام حقوق اإلنسان األ ا ية وحقوق العمال أيضات. 

ولتن  ناء القدرة على الامول ال يزال يشتل حتد ت للعديد من البلدان ألنه يستلزم   ات شامالت  - 89
ن اقا  عاملية وإقليمية ووطنية ولون وطنية وحملية،  يقوم على أ ا  أن أحدااثت  لبية عديدة حتدث على

وتةثر  اـــــــــــــورة اج مباشـــــــــــــرة يف النظم االجتماعية املاا  ة، وااوكمة، والنظم االقتاـــــــــــــالية واإليتولوجية 
 .2030واملالية. وميتن ا اذ اموعة من اإلجراءا  لتعزيز القدرة على الامول يف  ياق ص ة عام 

ااالية، يلزم أن تتون  ي  الســيا ــا  واال ــتامارا  واعية ابملداطر، ويســتلزم يف البيية العاملية  • 
ذلك  اـــي  معارف وقدرا  من جانب املة ـــســـا  العامة واجلها  الفاعلة األصرا. ويتعل 
على ااتوما ، ابلتعاون م  اجلها  املعنية صــــــــــــــاحبة املاــــــــــــــلحة، ا اذ تدا ج لتقليل املداطر 

 اطر جديدة. ااالية وجتنب نشوء  
وجيب أن تتمحور  ي  تدا ج إلارة املداطر حول اإلنسان، وأن تضمن اتباع  ج يشمل ا تم   • 

أبكمله. وجيب أن حتالظ هذه التدا ج أيضــــــــــــات على الاكيز  وجه صان على الفيا  األكار لقرات 
واألشـــــد قـــــعفات، وأن تضـــــ  يف االعتبار أن أوجه الضـــــع  قد تنشـــــأ وتت ج وتســـــتمر على مدا 

طويلة، مما يةلا إىل تفاقم الفوارق  ل اجلنســــــــل واألعراق واأل ــــــــر املعيشــــــــية واألوقـــــــاع لاا  
 االجتماعية واالقتاالية. 

وجيب اإل ـــراع أيضـــات ابإلجراءا  الرامية إىل تعزيز القدرة على الاـــمول والقدرة على التتي  يف  • 
درة النظم ال ــذائيــة على ق ــاعــا  واــاال   تلفــة. لعلى  ـــــــــــــــبيــل املاــال، ينب ز متــا عــة  نــاء قــ

الاــــــــمول، إىل جانب إجراءا  تتفل أن تعزز النظم ال ذائية املوارل ال بيعية اب ــــــــتمرار، وحتالظ 
على  ـــــبل املعيشـــــة الريفية وااضـــــرية، وتولر إمتانية اااـــــول على األطعمة امل ذية من اجلها  
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اليت ميتن أن تقلل من  اطر  املنت ة الاـــ جة. وينب ز أيضـــات متا عة اموعة وا ـــعة من ا يارا 
ت ج املناخ، مال صفض ا ـتهال  ال اقة صالل االنتقال إىل ماـالر مندفضـة التر ون أو صالية 
من التر ون، وإعالة التحريج أو التحريج، والزراعة املســــــــــتدامة وإلارة النفا   لتقلي  انبعااث  

مة أو حتال املبات القائمة. ويتتسز املياان، وتشييد مبان جديدة مقاومة لعوامل املناخ ومستدا
ت يج أمناط اال ــتهال  واإلنتاج ألية ابل ة، رام ا ــتمرار االصتاللا   ل البلدان املتقدمة النمو 

 والبلدان النامية يف هذا الادل.
وابلنظر إىل ال بيعــة العــا رة للحــدول للمنــاخ والنظم اإليتولوجيــة ال بيعيــة والتلوث وا ـــــــــــــــتدــدام  • 

رل، هنا  قـــــــــرورة للتعاون واال ـــــــــت ا ة على الاـــــــــعيدين اإلقليمز والعاملز وعلى املســـــــــتوا املوا
الشـــــــــــــــامل لعدة ق اعا  من أجل التاـــــــــــــــدا  فعالية  ذا التحدا،  ســـــــــــــــبل منها اجلهول اليت 

 تستهدف الفيا  الفقجة والضعيفة  اورة صاصة. 

ورا  االقتاـــالية تةلا لورات حيو ت وعلى املســـتوا العاملز، رام أن ألوا  التمويل املعاكســـة للد • 
يف التدفي  من تاثر الاـــــــــــــــــدمـــا  املفـــاجيـــة، تع ز أقـــل البلـــدان منوات والبلـــدان األقـــل منوات اج 
الســـــــاحلية والدول اجلزرية الاـــــــ جة النامية يف أالب األحيان عن اال ـــــــتفالة منها. ويلزم معاجلة 

حق القائمة املعاكسة للدورا  االقتاالية هذه املسألة،  سبل منها قمان أن تليا  التمويل الال
تولر إمتانية الوصول السري  ألقل البلدان منوات، والبلدان األقل منوات اج الساحلية، والدول اجلزرية 

 الا جة النامية، وذلك لتدفي  تاثر التوارث والادما .
  

 ت فيذا  كا ال   2030االلتثمار يف البياانت لت فيذ خط  عام  - واو 
يشــــتل توالر  ياان  وإحاــــاءا  عالية اجلولة وحســــنة التوقيت وماــــنفة ومفتوحة والقدرة على  - 90

ا ـــــتددامها عناـــــرين أ ـــــا ـــــيل للحتوما  واملنظما  الدولية والق اع ا ان وا تم  املدت واجلمهور 
 .2030العام ال اذ قرارا  مستنجة  شأن تنفيذ ص ة عام 

ة حتـديـدات تواجـه حتـد   هـائلـة يف إنتـاج هـذه البيـاان  واإلحاــــــــــــــــاءا . وال تزال البلـدان النـاميـ - 91
وتةلا الا را  يف توالر معلوما  لقيقة وحســــــــــنة التوقيت متعلقة جبوانب معينة من حياة النا  إىل جعل 
العديد من اجلماعا  واأللرال اج مرئيل، مما يســــــــفر عن  ــــــــوء لهم لتحد   إمنائية كاجة. لعلى  ــــــــبيل 

يف ألريقيا جنوب الاـــــحراء التربا اليت تشـــــهد أقاـــــى لرجا  الفقر، يفتقر أكار من ناـــــ  من  املاال،
البلدان إىل  ياان  كالية لرصـــــــــــــــد اجتاها  الفقر. وعلى حنو مماثل، هنا   ياان  قـــــــــــــــييلة تعت   دقة 

تها مال الوقت التحد   اليت تواجهها النســــــــــــاء يف حياون اليومية، تا يف ذلك يف ا اال  اليت تقللل قيم
 الذا تقضيه النساء لرعاية ألرال األ رة. 

ويف حل أن قدرات كبجات من الاكيز واجلهول قد وحظيه ت ملعاجلة هذه الا را  صالل الســــنوا  األر    - 92
 املاقــــــــية، أحرز تقدم حمدول، ومل تـحنـتفلذ  عد أنواع اإلجنازا  امل لو ة. وميتن ا اذ ا  وا  التالية لتســــــــري 

 وتجة التقدم يف هذا الادل.
ز لة اال ـــــــــــتامارا  يف نظم البياان  واإلحاـــــــــــاءا  الوطنية، وز لة تعبية املوارل الدولية واحمللية  • 

أمران ال اا عنهما. ولتحقيق هدف تولج  ياان  ألضـــــــــــــــل لل مي ، ميتن النظر يف تلية متويل 
تون قالرة على اال ـــت ا ة  ســـرعة قائمة على ال لب  ضـــ  إلشـــراف أعضـــاء األمم املتحدة وت
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ولعالية ألولو   النظم اإلحاــــــــــــائية الوطنية على النحو املبل يف إعالن ليب الذا أعلن عنه يف 
منتدا األمم املتحدة العاملز الاات للبياان . وينب ز أن يشــــــــــــمل الدعم وقــــــــــــ  ا ــــــــــــااتي يا  

ورة كالية على واق  الفيا  إحاــــــــــــائية وإعدال ألوا  جلم  البياان  حمدلة األهداف تركز  اــــــــــــ
احملرومة، تا يف ذلك الفيا  ا فية واليت ياـــــــــــــــعب الوصـــــــــــــــول إليها. وهنا  اموعة متنوعة من 
مناا  البياان  والاتيبا  املة سية واملمار ا  املبتترة وميتن اال تفالة منها لتبالل املعارف 

 وا ربا  يف هذا ا ال. 
قانة تاـــــــالر وأ ـــــــاليب قائمة يف اال البياان ، للعامل اليوم لرصـــــــة تتيح التتنولوجيا اجلديدة امل • 

اج مســــــــــبوقة لتلبية ال لب املتزايد على البياان  لرصــــــــــد أهداف التنمية املســــــــــتدامة. ويدل هذا 
ال لب املتزايد على اااجة املا ــــــة إىل كفالة تنســــــيق اجلهول وتعزيز الشــــــراكا  م   ي  منت ز 

اان  والقالة واملبتترين، على أن تتون املتاتب اإلحاـــــــــــــائية الوطنية البياان  ومســـــــــــــتعملز البي
الفعالة واحملدثة يف صميم هذه الشراكا . ويش ل  أعضاء اتم  البياان  يف العامل على التعاون 
من أجل حتســــــل  ــــــهولة الوصــــــول إىل التتنولوجيا اجلديدة واال تتارا  واأل ــــــاليب من صالل 

ملية عالية اجلولة وحســـــــنة التوقيت ومنه يا  مبتترة إلنتاج وحتليل إنشـــــــاء اموعا   ياان  عا
البياان  ميتن ملنت ز البياان  ومستعملز البياان  الوصول إليها  سهولة  وت وير أوجه التعاون 
التقين لبناء املهارا  واملعارف وز لة توحيد أ ـــــــاليب جديدة وا ـــــــتددامها على ن اق وا ـــــــ   

ة يف اال البياان  أو تو ــــــــــي  ن اقها يف اموعة  لدان  تارة من وحتفيز عقد شــــــــــراكا  جديد
 أجل ز لة توالر وا تددام البياان  يف الوقت املنا ب من أجل ا اذ قرارا   شأن األهداف.

  
 حتقيق ف ائ  المللم والتك  ل جيا واالبتكار للجميع -  اي 

ة ال تددام التتنولوجيا يف تنفيذ أهداف إىل جانب حتسل البياان  والرصد، هنا  إمتاان  كبج  - 93
التنمية املســــــتدامة على ن اق أو ــــــ ، يف ااال  تشــــــمل املياه وال اقة، واال ــــــتهال  واإلنتاج املســــــتدامل، 

 والتعلم اإللتاوت، والتو   ااضرا والنقل املستدام، وااوكمة اإللتاونية والقضاء على الفسال. 
  ا حتتية مة ـــســـية للتشـــ ي  على ا تتار ونشـــر وا ـــتددام التتنولوجيا وحتتاج  ي  البلدان إىل - 94

اجلديدة اليت مت ي حاجة التنمية املســتدامة إليها. ويشــتل ذلك ااالت تصر حيث ميتن وجيب القيام ابملزيد 
 . 2030إذا أرال  البلدان أن تسلك مسارات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام 

إىل  ــــــــــــيا ــــــــــــا  وأطر تنظيمية وأطر أصرا لتعزيز اال تتار والتفاءة م  قــــــــــــمان هنا  حاجة  • 
اإلناـــــــــــــــاف والعدالة واألصالق يف ت وير تتنولوجيا  جديدة. ويتعل    اجلها  صـــــــــــــــاحبة 

حة  يعها، ال ااتوما  والشــركا  والعلماء لحســب،  ل أيضــات ا تم  املدت واألو ــاط لاملاــ
. وميتن أن تســاعد النهج املتعدلة اجلها  صــاحبة املاــلحة أيضــات األكالميية، لدعم هذه اجلهول

على كفالة اتساق السيا ا  املتعلقة ابالقتاال والعلم والتتنولوجيا، والتنمية الاناعية، والتنمية 
البشــــــــــرية، واال ــــــــــتدامة. وينب ز ا ــــــــــتددام منتد   األمم املتحدة لل ها  املتعدلة صــــــــــاحبة 

لتعزيز التفاهم  ل  ي  اجلها  الفاعلة  شــــــأن نوع التدصال  اليت  املاــــــلحة ا ــــــتددامات كامالت 
 جيب أن تتدذ على املستويل الوطين والدويل.
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وز لة التعاون الدويل لتيســـــــــــــــج عمليا  نقل التتنولوجيا وتوجيه التتنولوجيا حنو نتائج التنمية  • 
املســـــــــتدامة و في  اآلاثر الســـــــــلبية النا ة عن الت ج التتنولوجز الســـــــــري  هز عوامل ميتن أن 

 تش   على اال تتار الوطين ومواءمة معايج التتنولوجيا. 
وإشـــرا  ا تمعا  احمللية والفيا  الشـــا ة والفيا  الضـــعيفة يف عمليا  اال تتار ميتن أن يدعم  • 

ت وير منت ا  وصدما  جديدة  دمة النا  الذين يعيشــــــــــــــون يف لقر أو يف مناطق انئية. ويف 
هذا الاــــــدل، من املهم الســــــعز لتحســــــل مهارا   ي  النا  على  ي  املســــــتو  ، تن ليهم 

واألطفال والفيا  الشا ة وكبار السني واألشدان ذوا اإلعاقة وليا  أصرا. وجيب أن النساء 
تلقى هذه البا التحتية املة ــــــــســــــــية على الاــــــــعيد الوطين الدعم أيضــــــــات عن طريق الوصــــــــول إىل 
التتنولوجيا الناشـــية واملهارا  الالزمة لنشـــرها  فعالية ولقات للظروف ا اصـــة للبلدان. وينشـــأ عن 

 درة على القيام  ذلك ص ر ازل ل أوجه عدم املساواة لاصل البلدان وليما  ينها. عدم الق
ومن الضــــرورا ا اذ إجراءا  حامسة ألن مهارا  اليوم لن تتنا ــــب م  وظائ  ال د واملهارا   • 

املتتســبة حدياات قد تاــبح قدمية  ســرعة. وينب ز إحداث ثورة يف نظم التعليم والتعليم لال ــت ا ة 
التتنولوجيا. وجيب أيضـــات اال ـــتامار يف قدرا  النا  صالل حياوم املهنية من أجل حتقيق  لاورة

متا ب من التتنولوجيا اجلديدة وجتنب عاراوا. ويلزم أيضات تعزيز املة سا  اليت  تتفل اتباع 
  ج مركز على النا  إزاء التحوال  التتنولوجية يف العامل. 

  
 التملاون ال ويل حل التح ايت  ن خالل - حاء 

من املناخ إىل األمراض، ومن الااج  االقتاـــــــــــــــالا إىل ا  رة، ومن الاـــــــــــــــحة إىل التتنولوجيا  - 95
الرائدة، تت لب التحد   القائمة اليوم التزامات قو ت ابلتعاون الدويل ومة ـــــــــــســـــــــــا  متعدلة األطراف أكار 

ااتومـــا  عن العمـــل املتعـــدل األطراف  لعـــاليـــة. ولتن تبل االجتـــاهـــا  يف اآلونـــة األصجة تراج   عض
 وا تياء اجلمهور يف أحناء العامل من  لبيا  العوملة.

وعلى  ــــــــــــبيل املاال، تشــــــــــــتل التدا ج التقييدية املفروقــــــــــــة على الت ارة حتد   ص جة للنظام  - 96
 2018ام  ليون لوالر، أا أكار ممــا كــانــت عليــه يف عــ 588.3الت ــارا املتعــدل األطراف وتبلع قيمتهــا 

 ســـــب  مرا . وترتبط النظم املالية واالقتاـــــالية  بعضـــــها ارتباطات عميقات عا رات للحدول الوطنية ولتن القدرة 
على إلارة هذه النظم العا رة للحدول مل تت ور  عد  شــــــــتل جيد. لعلى  ــــــــبيل املاال، تتزايد واية مناطق 

يف املــائــة من احملي ــا  صــارج ن ــاق  60 احملي ــا  ا ــاقـــــــــــــــعــة لوال   وطنيــة، ولتن ال يزال أكار من
 يف املائة من هذه املساحة.  1الوال   الوطنية وال تح  ى  وا نسبة 

ولتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة ووقـــــــــــــــح حدي لت ج املناخ، جيب أن جتدل البلدان التزامها  - 97
ا  املتعدلة األطراف  تعدلية األطراف، وإجيال  ـــــــــبل جديدة للعمل معات وقـــــــــمان أن تواكب املة ـــــــــســـــــــ

 الت جا  السريعة اليت حتال حو ا.
جيب تنقيح القواعد العاملية للتأكد من أ ا تدعم أهداف التنمية املســـــــــــتدامة وتفضـــــــــــز إىل عوملة  • 

عاللة. وينب ز  ا أن تعزز التوزي  العالل لفرن التنمية والدصل على الاـــــــعيد الدويل. ويســـــــتلزم 
ات ابلضـــــــرائب والتدلقا  املالية العا رة للحدول، و في  الديون والت ارة، ذلك تعاوانت لوليات متعلق

والتتنولوجيا، وا  رة والتحويال  املالية. وجيب أن حتالظ البلدان على نظمها الت ارية املتعدلة 
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األطراف وأن تقاوم إاراء التدا ج التقييدية للت ارة وأن تنفذ تدا ج لدعم الاـــــــــــــــالرا  من أقل 
 ن منوات.البلدا

ومن الالزم أيضــــــــــــــــات تتيي  ااوكمــة وأمنــاط التعــاون اإلمنــائز لتز متاــل وتــدمج اجلهــا  املــاحنــة  • 
واملســـــــــــــــتفيدة وجها  تقدمي ا دما  اجلديدة والتقليدية. وجيب أن تفز األمم املتحدة ابلتزامها 

القرارا .  جبعل  ي  املة ـــــســـــا  الدولية مســـــت يبة وشـــــاملة وتشـــــاركية ومتايلية يف عملية صـــــن 
وينب ز للحتوما  الوطنية وا تم  الدويل أيضــــــــــات إعالة تشــــــــــتيل النظم املالية الدولية والوطنية، 

 يتماشى م  التنمية املستدامة.  تا
وجيــب أن تت ور ال بيعــة ا زأة للتعــدليــة الســــــــــــــــائــدة اليوم لتاـــــــــــــــبح تعــدليــة شـــــــــــــــبتيــة، تتون  • 

 تعاون وثيق  ل املنظما  الدولية واإلقليمية، املتحدة موجولة يف صـــــــــــميمها، إقـــــــــــالة إىل األمم
 يف ذلك ماارف التنمية واالحتال األلريقز واجها. تا
وجيب أن يتون النا  يف صـــــــــميم التعدلية الســـــــــائدة اليوم، على حنو را ـــــــــخ. وينب ز أن يت ور  

تعاون م  ا تم  الاكيز التقليدا الذا ياــــــبي على ااتوما  واملنظما  الدولية لياــــــبح مدعومات من ال
 املدت والشركا  وا تمعا  األكالميية وا جية واجلها  الفاعلة األصرا، وال  يما الفيا  الشا ة.

  
 اخلامت  - خا سا   

انتاــــــارات للتعاون الدويل، ولتن األهم من ذلك هو أنه شــــــتل  2030شــــــتل اعتمال ص ة عام  - 98
، تا يف ذلك 2019الرليعة املســـــــتوا يف أيلول/ ـــــــبتمرب انتاـــــــارات لشـــــــعوب العامل. و ـــــــتتيح االجتماعا  

املنتدا السيا ز الرلي  املستوا املعين ابلتنمية املستدامة، لرصة لألمم املتحدة للتفتج يف السنوا  األر   
األوىل من هذه الرحلة األ ـــــــــــــــا ـــــــــــــــية. وعلى الرام من  طء وتجة التقدم احملرز، ال أزال واثقات أبن املنظمة 

 إحياء الرةية امللهمة للد ة.تست ي  
والعمل املتعدل األطراف أ ـــــــــا ـــــــــز على  ي  اجلبها . لال ميتن للبلدان، إال إذا عملت معات،  - 99

إجيال حلول للفقر وعدم املســـــاواة وت ج املناخ اليت تشـــــتل التحد   ااامسة يف هذا العاـــــر. وال ميتنها، 
ملز القائم على قواعد وتعبية ما يلزم من تتنولوجيا وحلول إال إذا عملت معات، لعم نظامها الت ارا العا

تدامة. وال ميتن للبلدان، إال إذا عملت معات، حتويل اقتاـــــــــــــــالاوا  ومتويل لتحقيق أهداف التنمية املســـــــــــــــ
 واتمعاوا لتمتل  ي  النساء والفتيا  وحتقيق املنال  جلمي  النا  حقات واافا  على صحة التوكب.

البلدان اللقاء العاملز يف شهر أيلول/ بتمرب اظة تست م  ليها ال مومج الالزم يف اال للت عل  - 100
ت ج املناخ، وإعالة تنشــــــــــــيط وتركيز ا ــــــــــــت ا تها ألهداف التنمية املســــــــــــتدامة، والتع يل ابلولاء ابلتزاماوا 

 املتعلقة ابلوصول إىل الفيا  األكار  عدات عن الركب ولعم البلدان األكار قعفات.
إن قــ وط العاــر تصذة يف التاــاعد  لالاقة اليت تر ط العامل تتالشــى. وحتتاج أجيال اليوم وال د  - 101

إىل ألاء ألضـــــــل من العامل. واســـــــن ااظ، ال يزال هنا  وقت لتحقيق املســـــــتقبل املتوصى يف ص ة التنمية 
ات من أجل قــــــــمان ااياة . للي د العامل ااتمة والتضــــــــامن واإلرالة للمضــــــــز قدم2030املســــــــتدامة لعام 

 الترمية واالزلهار لل مي  يف كل متان.
 


