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 تشجيع النمو 
 االقتصادي المطرد 

والتنمية المستدامة

موظفو األمم املتحدة يقفون خارج ركن العمل من أجل 
أهداف التنمية املستدامة يف مرج مقر األمم املتحدة. ويمثل 

هذا الركن فرصة جديدة إلعادة تشكيل املشاركة املتعددة 
 األطراف خالل األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة

)نيويورك، 20 أيلول/سبتمرب 2019(

الربامج الرئيسية

دعم األجهزة العاملية لتقرير السياسات  •

التعاون الدويل ألغراض التنمية  •

التعاون اإلقليمي ألغراض التنمية  •

املوارد اإلرشادية 

1,6 بليون دوالر  
483 مليون دوالر من األنصبة املقررة يف امليزانية العادية و 1,1   

بليون دوالر من التربعات

واليات مختارة 

اإلعالن السيايس لالستعراض الرفيع املستوى ملنتصف املدة   •

بشأن تنفيذ برنامج عمل فيينا، قرار الجمعية العامة 15/74 

اإلعالن السيايس لالجتماع الرفيع املستوى الستعراض التقدم   •

املحرز يف معالجة أولويات الدول الجزرية الصغرية النامية من 

خالل تنفيذ إجراءات العمل املعجل للدول الجزرية الصغرية 

النامية )مسار ساموا(، قرار الجمعية العامة 3/74

ل للدول الجزرية الصغرية  متابعة وتنفيذ إجراءات العمل املعجَّ  •

النامية )مسار ساموا( واسرتاتيجية موريشيوس، قرار الجمعية 

العامة 217/74 

إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنمائية يف سياق االستعراض   •

الشامل  الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية 

التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، قرار 

الجمعية العامة 279/72 

اإلعالن السيايس للمنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني   •

بالتنمية املستدامة، قرار الجمعية العامة 4/74 

إعالن شالالت فيكتوريا بشأن عقد األمم املتحدة للعمل واإلنجاز   •

ECA/RFSD/2020/16 من أجل التنمية املستدامة يف أفريقيا

كيانات مختارة

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  •

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  •

مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نمواً والبلدان النامية غري   •

الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية

اللجان اإلقليمية  •

موئل األمم املتحدة  •

برنامج األمم املتحدة للبيئة  •
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األمني العام أنطونيو غوترييش يتحدث يف افتتاح قمة األمم املتحدة للعمل املناخي، التي تهدف إىل تعزيز الطموح وترسيع العمل لتحقيق أهداف اتفاق 
باريس )نيويورك، 23 أيلول/سبتمرب 2019( 

السياق

عىل  والعمل  الخامس  عامه   2030 عام  خطة  تنفيذ  دخل  لقد 

أحٌد  يرتك  أال  الخطة  بوعد  مسرتشدا  حاليا  يتسارع  مواصلته 

خلف الركب.

التزامها  جديد  من  األعضاء  الدول  أكدت   ،2019 عام  ففي 

املشرتك بخطة عام 2030، حيث دعا القادة إىل عقد للعمل من 

وقد   .2030 عام  بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل 

يف  املحرز  التقدم  وترية  أهمية ترسيع  كوفيد-19  جائحة  أكدت 

مظاهر  من  والحد  األساسية،  الحرمان  أوجه  عىل  القضاء 

التنوع  وفقدان  املناخ  تغري  مسار  وعكس  الالمساواة، 

البيولوجي، وكلها تطلعات محورية يف الخطة.

املواءمة مع أهداف التنمية املستدامة

تايمز  ساحة  يف  املستدامة  التنمية  بأهداف  تعّرف  إعالنية  لوحات  صورة 
املستوى  الرفيع  األسبوع  انطالق  قبل  ُعرضت  نيويورك،  بمدينة  سكوير، 

للجمعية العامة لألمم املتحدة )نيويورك، 19 أيلول/سبتمرب 2019( 

 االنتعاش بشكل أفضل يقتيض إيجاد 
اقتصادات أكثر استدامة وبناء مجتمعات قادرة 
عىل الصمود للحفاظ عىل بيئتنا وعدم ترك أحد 

خلف الركب. 

 لييو جنمن، وكيل األمني العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية
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األهداف الرئيسية

تقدم املنظمة حلوالً لتعزيز عالقات التعاون والرشاكة الدولية يف 

متابعة تنفيذ الخطط العاملية التحويلية، ومن ضمنها خطة عام 

مخاطر  من  للحد  سنداي  وإطار  باريس،  واتفاق   ،2030

أبابا،  أديس  عمل  وخطة   ،2030-2015 للفرتة  الكوارث 

للعقد  نموا  البلدان  أقل  لصالح  اسطنبول  عمل   وبرنامج 

اإلقليمية  اللجان  بقيادة  اإلقليمي  الدعم  ويقدَّم   .2020-2011

املتحدة  األمم  منظومة  لكيانات  التابعة  اإلقليمية  واملكاتب 

الالتينية  وأمريكا  الهادئ،  واملحيط  وآسيا  أفريقيا،  يف  اإلنمائية 

أرض  وعىل  آسيا.  وغرب  وأوروبا،  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 

عىل  وإقليما  بلدا   162 يف  املقيمون  املنسقون  يساعد  الواقع، 

املقيمة يف منظومة  املقيمة وغري  الكيانات  تنسيق خربات جميع 

األمم املتحدة اإلنمائية دعما للجهود الوطنية.

النتائج الرئيسية

أهداف  صعيد  عىل  املحرز  التقدم  تقييم 
التنمية املستدامة والتعجيل بتنفيذها

بعد خمس سنوات من وضع أهداف التنمية املستدامة، أصبحت 

للناس  أفضل  عالم  بناء  يف  الجماعية  للرغبة  مرآة  األهداف  هذه 

وللكوكب. وتؤدي األمم املتحدة دورا رئيسيا يف دعم تنفيذ الدول 

خططا  بلدا   168 وضع   ،2016 عام  فمنذ  لألهداف.  األعضاء 

املنتدى  يف  طوعية  وطنية  استعراضات  وقدمت  األهداف  لتنفيذ 

السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة، مما يدل عىل 

التزامها بتكييف السياسات واملؤسسات مع متطلبات التنفيذ.

التنمية  أهداف  من  بعض  يف  املحرز  التقدم  من  الرغم  وعىل 

بالفقر  املتعلقة  املؤرشات  ذلك  يف  بما  عرش،  السبعة  املستدامة 

املناخ  وتغري  البيولوجي  والتنوع  الشباب  وعمالة  والجوع 

والوصول إىل العدالة، فإن العالم ال يسري عىل الطريق الصحيح 

لتحقيقها بحلول عام 2030. وتبعا لذلك، اجتمع قادة العالم يف 

املتحدة  األمم  تعقدها  قمة  أول  إطار  يف   2019 أيلول/سبتمرب 

بشأن خطة عام 2030 منذ اعتمادها. وكان من نتائج القمة أن 

التزمت الدول األعضاء بالتعجيل بالتنفيذ من خالل تسخري عقد 

للعمل يف هذا الصدد. ومنذ ذلك الحني، دعوت إىل زيادة التعبئة 

تقييم بلوغ أهداف التنمية املستدامة لعام 2019

اجتماع 

أكثر من 125 
من كبار املسؤولني الحكوميني باألمم املتحدة يف عام 2019

... مع أكثر من 

 2 000
ممثل يف مختلف القطاعات...

... لبحث التقدم املحرز يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة يف 

 47
بلداً )+1 يف 2018( ...

وسيستكملون استعراض التقدم املحرز يف 

 168
بلدا بحلول عام 2020

بقضايا  يتعلق  فيما  سيما  وال  والحلول،  والتمويل  والطموح 

الفقر واملناخ واملساواة بني الجنسني.

توافر  عىل   2030 خطة  تنفيذ  أجل  من  ل  املعجَّ العمل  ويعتمد 

بيانات وإحصاءات مصنفة عالية الجودة. وتهدف مبادرة “آنية 

البيانات” إىل اإلرساع باالستخدام املستدام للمعلومات الجغرافية 

التقليدية.  غري  املصادر  من  وغريها  الضخمة  والبيانات  املكانية 

عىل  باألرايض،  املتعلقة  للمؤرشات  العاملية  املبادرة  خالل  ومن 

جمع  عىل  خبري   200 من  أكثر  تدريب  جرى  املثال،  سبيل 

البيانات واإلبالغ عنها.

 البعد اإلقليمي للتنمية يحقق أكثر مما تحققه 
فرادى اإلجراءات املتخذة عىل الصعيد الوطني؛ 

فقضايا التنمية تتطلب نهجاً عابراً للحدود. 

 أليسيا بارسينا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي

 إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنمائية - 
باالعتماد عىل جيل جديد من املنسقني املقيمني 

التابعني لألمم املتحدة، الذين يقودون أفرقة 
األمم املتحدة يف امليدان - أمٌر رضوري لوفاء األمم 

املتحدة بمسؤولياتها يف دعم الدول األعضاء 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

روبرت بايرب، األمني العام املساعد للتنسيق االسرتاتيجي

 مشاركون ومشاركات يتحدثون أثناء املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة املعقود تحت رعاية الجمعية العامة 
)نيويورك، 24 أيلول/سبتمرب 2019(
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خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

ملحة عامة

التعجيل بالتقدم املحرز 

ال يظهر بعد مرور خمس سنوات من انطالق تنفيذ 
أن بلوغها ممكن بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف 
بعض  يف  املحرز  التقدم  من  بالرغم   ،2030 عام 
بسبب  التقدم  تباطأ  ذلك،  عىل  وعالوة  املجاالت. 
بعض  يف  تراجع  حصل  بل   - كوفيد-19  جائحة 
يجعل  وهذا  الـ17.  األهداف  جميع  يف   - الحاالت 
عقد العمل أكثر إلحاحا، ويتطلب تنفيذه الدعم من 

الدول األعضاء والرشكاء اآلخرين. 

يف املحرز  التقدم  عن  مفصل  تقرير  عىل   للحصول 
 تحقيق أهداف التنمية املستدامة، يرجى زيارة املوقع
www.un.org/sustainabledevelopment/
progress-report/
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الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية

اإلنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة مئوية 
من الناتج املحيل اإلجمايل 

عقد الرشاكات لتحقيق األهداف

صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية )النسبة 
املئوية من الدخل القومي اإلجمايل املحدد 

من قبل لجنة املساعدة اإلنمائية( 

العمل الالئق ونمو االقتصاد 

معدل البطالة يف العالم 

السالم والعدل واملؤسسات القوية

البلدان التي أنشأت مؤسسات حقوق 
اإلنسان يف إطار االمتثال ملبادئ باريس 

الحياة تحت املاء

متوسط نسبة مناطق التنوع البيولوجي 
البحري الرئيسية املشمولة باملناطق املحمية 

املساواة بني الجنسني 

 حصة املقاعد التي تشغلها النساء 
يف الربملانات 

الحياة يف الرب

املناطق الغابوية الخاضعة لخطة شهادات 
اإلدارة الحرجية املؤكدة

املياه النظيفة والنظافة الصحية

خدمات  يستخدمون  الذين  السكان  نسبة 
الرصف الصحي املدبَّرة بأمان 

العمل املناخي

قيام األطراف بإرسال تقارير إىل األمم 
املتحدة عن مساهماتها املقررة وطنيا

التعليم الجيد

 معدل إتمام الدراسة االبتدائية 
)للفئات العمرية املعنية( 

الحد من أوجه عدم املساواة

حصة العمالة من إجمايل الناتج املحيل

القضاء عىل الفقر

الخط  تحت  يعيشون  الذين  السكان  نسبة 
الدويل للفقر، املجموع 

االستهالك واإلنتاج املسؤوالن

 البصمة املادية للفرد الواحد

 )عدد األطنان املرتية لكل شخص( 

الصحة الجيدة والرفاه

 معدل وفيات املواليد 
)عدد الوفيات من بني  000 1 مولود حي( 

ازدادت البصمة املادية العاملية لكل شخص.  شهد معدل وفيات املواليد انخفاضا مطردا.

يلزم بذل املزيد من الجهود لحفظ الغابات وإصالحها يف جميع 
أنحاء العالم. 

حصول املزيد من الناس حاليا عىل خدمات الرصف 
الصحي املدبَّرة بأمان.

أصبحت أنشطة البحث والتطوير تحظى باألولوية عىل نحو 
متزايد يف جميع أنحاء العالم.

ُسّجل انخفاض مطرد يف عدد السكان الذين يعيشون يف 
مستوطنات حرضية عشوائية. 

بعد إحراز تقدم واسع، أصبح ثمة تزايد يف عدد 
األشخاص الذين يعانون من الجوع. 

يجب بذل املزيد من الجهود لحماية مناطق التنوع 
البيولوجي الرئيسية. 

 إحراز تقدم كبري صوب سد النقص يف تمثيل املرأة 
يف الربملان.

لم يتحقق بعد عىل املستوى الجماعي بلوغ نسبة 0,7 يف املائة 
 من املعونة/الدخل القومي اإلجمايل املخصصة للمعونة الدولية.

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

انخفضت نسبة البطالة يف العالم مقارنة بما كانت عليه يف 
عام 2000.

شهدت حصة الدخل القومي املوجهة لقطاع العمالة اتجاها 
تنازليا. 

حتى عام 2019، كان 8 يف املائة تقريبا من سكان العالم 
يعيشون يف فقر مدقع. 

أبلغ 186 من بني 189 طرفا موقعا عىل اتفاق باريس األمَم 
املتحدة بمساهماتها املقررة وطنيا. 

لم يتحقق بعد توفري التعليم االبتدائي للجميع وعىل قدم 
املساواة.

ال تتجاوز نسبة البلدان التي لديها مؤسسات لحقوق اإلنسان 
تمتثل ملبادئ باريس 50 يف املائة. 

مدن ومجتمعات محلية مستدامة

 نسبة سكان الحرض الذين يعيشون يف 
أحياء فقرية

القضاء التام عىل الجوع

انتشار نقص التغذية 

الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة

نسبة السكان الذين يحصلون عىل الكهرباء 

األغلبية الساحقة من سكان العالم أصبحت حاليا تنتفع 
بالكهرباء.
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عدم ترك أحد خلف الركب

القضاء عىل الفقر والحد من مظاهر الالمساواة هما صلب خطة 

هم  ممن  حاليا  شخص  بليون   1,3 ثمة  يزال  وال   .2030 عام 

عرضة لخطر اإلقصاء من بلوغ أهداف التنمية املستدامة بسبب 

املبادرات  تدعم  املتحدة  األمم  فإن  ولذلك،  األبعاد.  املتعدد  الفقر 

مبدأ  أساس  عىل  الضعيفة،  والشعوب  البلدان  لصالح  املتخذة 

يف  اشرتكنا  املثال،  سبيل  فعىل  الركب”.  خلف  أحد  ترك  “عدم 

الطاقة  من  االستفادة  بتعزيز  املعني  العاملي  املؤتمر  تنظيم 

2019، حيث إن الحصول  والتمويل يف أقل البلدان نمواً يف عام 

أهداف  تنفيذ  يف  مساعد  رئييس  عامل  املستدامة  الطاقة  عىل 

التنمية املستدامة. وباإلضافة إىل ذلك، ساعدنا يف إنشاء التحالف 

العمل  قمة  مؤتمر  يف  املستدامة  الطاقة  عىل  الحصول  أجل  من 

الريفية  املناطق  استفادة  تعميم  لترسيع   2019 لعام  املناخي 

والضعيفة من الطاقة املستدامة. وكان استعراض منتصف املدة 

 التحرض هو حقا من عوامل تحقيق التحول: 
فلدينا اآلن فرصة قلما تتاح لتصحيح األمور. 

ومستقبلنا يتوقف عىل جعل مدننا أكثر إنصافا 
وقدرة عىل مقاومة آثار تغري املناخ ومكانا 

يحتضن الجميع. 

ميمونة مهد رشيف، املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة

 يجب أن نضمن ألضعف البلدان - أقل البلدان 
نموا، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول 

الجزرية الصغرية النامية - القدرة عىل إسماع 
صوتها بقوة ووضوح والنهوض بخططها 

لتحقيق التنمية املستدامة. 

 فيكيتامولوا كاتوا أتواكامانو، املمثلة السامية ألقل البلدان نمواً
والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية

صورة لطالب مركز التعليم الوطني يف سانت إسربي دي غران شومان، أثناء البعثة التي قام بها إىل هايتي الفريق االستشاري املخصص التابع 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة )غران شومان، هايتي، 23 أيار/مايو 2019(

 ييتنبريش نيغويس، املحامية واملناضلة من أجل حقوق ذوي اإلعاقة، والفائزة بجائزة نوبل البديلة لعام 2017، تقدم إحاطة للصحافة 
 عن قضية النساء ذوات اإلعاقة، عىل هامش الدورة الثانية عرشة ملؤتمر الدول األطراف يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

)نيويورك، 12 حزيران/يونيه 2019(

ل للدول الجزرية الصغرية النامية )مسار  إلجراءات العمل املعجَّ

التزامها  األعضاء  الدول  فيها  عززت  مناسبة  أيضا  ساموا( 

باحتياجات الدول الجزرية الصغرية النامية.

املستدام، أصدرت  العمراني  للتوسع  املتحدة  األمم  ويف إطار دعم 

مذكرتي التوجيهية بشأن األرايض والنزاعات، واملبادئ التوجيهية 

األكثر  البرشية  واملستوطنات  املدن  بشأن  املتحدة  األمم  ملنظومة 

وإطار  توجيهية  مبادئ  الريفية:   - الحرضية  “الروابط  و  أمانا، 

يف  تسهم  التي  املتكاملة”،  العمرانية  التنمية  أجل  من  للعمل 

بها  املتعلقة  املنازعات  وتسوية  األرايض  حيازة  تأمني  تحسني 

وتركز عىل 1,2 مليون شخص من الفئات الضعيفة يف 13 بلدا.

ويف مجال التجارة، أيدنا السياسات التي تتيح للمرأة االستفادة من 

الفرص املتاحة يف إطار التبادل الدويل، وذلك مثال من خالل مبادرة 

التجارة عرب الحدود يف ست مقاطعات حدودية يف مالوي وجمهورية 

عىل  النظاميات  غري  التاجرات  تدرب  التي  وزامبيا،  املتحدة  تنزانيا 

طرق إضفاء الطابع النظامي عىل أعمالهن التجارية.

اسرتاتيجية األمم املتحدة إلدماج منظور اإلعاقة عنرٌص رئييس 

اسرتاتيجية  أول  تمثل  وهي  الركب،  خلف  أحد  ترك  عدم  يف 

عىل اإلطالق وضعت عىل نطاق منظومة األمم املتحدة لصالح 

1 بليون شخص من ذوي اإلعاقة. وتهدف االسرتاتيجية، التي 

بدأ تنفيذها يف عام 2019، إىل تعميم مراعاة اعتبارات اإلعاقة 

يف جميع أنحاء منظومة األمم املتحدة.

اإلعاقة
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العمل املناخي

العاملية،  االنبعاثات  بلغتها  التي  القياسية  املستويات  إىل  بالنظر 

عام  من  أيلول/سبتمرب  يف  املناخي  العمل  قمة  إىل  القادة  دعوت 

2019، التي أسفرت عن التزام 70 بلدا بخطط وطنية أكثر طموحاً. 

ولبى الدعوة أيضا قادة مؤسسات األعمال، حيث تعهد بضع من أكرب 

املؤسسات املديرة لألصول يف العالم - املسؤولة عن توجيه أكثر من 

تريليوني دوالر من االستثمارات - باالنتقال إىل حافظات استثمارية 

أيضا  2020، اختتمنا  2050. ويف عام  محايدة كربونيا بحلول عام 

عقد األمم املتحدة للتنوع البيولوجي، الذي قطعت خالله 63 حكومة 

عىل نفسها التزامات يف إطار حملة البحار النظيفة.

وقد دقت األوساط العلمية مراراً وتكراراً ناقوس الخطر بشأن حالة 

مما جعل  البيولوجي،  التنوع  انهيار  ذلك  بما يف  املناخية،  الطوارئ 

عام 2020 فرصة سانحة جدا للعمل. ويف حني أُّجلت عدة مناسبات 

تغري  فإن  الجائحة،  بسبب   2020 عام  يف  تنظيمها  املزمع  من  كان 

الطويل.  املدى  يف  البرشية  يواجه  تهديد  أكرب  يشكل  يزال  ال  املناخ 

تغري  قضية  بشأن  والعمل  الطموح  زيادة  إىل  بحاجة  فإننا  ولذلك، 

املناخ، ألن الفريوس إنما يزيد من ضعفنا أمام التهديدات العاملية.

التي  املناخي  العمل  قمة  انعقاد  قبيل  املتحدة،  األمم  بمقر  الزوار  املناخ يف ساحة  أجل  من  العاملي  تأييدا لإلرضاب  يحتشدون  وأفراد أرسهم  املتحدة  األمم  موظفو 
عقدتها األمم املتحدة بأيام قليلة )نيويورك، 23 أيلول/سبتمرب 2019(

يؤديه  الذي  األسايس  الدور  العالم  يف  الشباب  تقرير  أبرز 

الشباب  ولتعبئة   .2030 عام  بخطة  النهوض  يف  الشباب 

للعمل املناخي، وفرت قمة الشباب بشأن املناخ لعام 2019 

منرباً للقادة الشباب من 140 بلداً وإقليماً.

الشباب

غريتا ثونربغ )الثانية من اليمني(، ناشطة يف مجال املناخ، تتحدث يف افتتاح قمة األمم املتحدة للشباب بشأن املناخ. من اليسار إىل اليمني: 
 انيوهي نيوروغ، ناشطة يف مجال املناخ؛ األمني العام أنطونيو غوترييش؛ السيدة ثونربغ؛ برونو رودريغيز، ناشط يف مجال املناخ 

)نيويورك، 21 أيلول/سبتمرب 2019( 

 التحدي البيئي الذي نواجهه قادر عىل أن 
يغري مجرى التاريخ. والقرار لنا وحدنا يف تغيري 
مسارنا إما صوب االتجاه الصحيح وإما صوب 

نقيضه. 

إنغر أندرسن، املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة للبيئة
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مبادرة تسليط  الضوء

 رصد 124 مليون دوالر 
 من األموال املخصصة 

 للربامج يف امليزانية 
ملنظمات املجتمع املدني

قانونا يف 15 بلدا

توقيع أو تعزيز 

41
50 يف املائة

شخص بواسطة الحمالت 
املناهضة لألعراف 

االجتماعية الضارة والقوالب 
النمطية الجنسانية

توعية 42 مليون

مراهق من برامج التعليم

استفادة ما يقرب من 

من هيئات حقوق املرأة من 000 350
استخدام عمليات املراجعة 
التي يقوم بها املواطنون، 

والتقارير املوازية، وغري ذلك 
من آليات املساءلة

مشاركة أكثر من 

 شخص بانتظام يف 
 أنشطة التعبئة 

املجتمعية

500 000

 من البلدان املستهدفة 
 تصنُّف اإلحصاءات الوطنية 
لكي تعكس عىل نحو أفضل 

أشكال التمييز املتعددة

يف عدد الحاالت التي 
أبلغت عنها الرشطة، 
مقارنة بالعام املايض

10 يف املائة
38 يف املائة

املساواة بني الجنسني

والعرشين  الخامسة  السنوية  الذكرى   2020 عام  يصادف 

العتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني. ويف الفرتة التي سبقت دورة 

األعضاء  الدول  أجرت   ،2020 لعام  املرأة  وضع  لجنة 

بمنهاج  املتصلة  والتحديات  املحرز  للتقدم  وطنية  استعراضات 

اختتمت الدورة الثالثة والستون للجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة أعمالها بعد أسبوعني من الحوار بالتزام قوي من الدول األعضاء بحماية وتحسني استفادة 
النساء والفتيات من نظم الحماية االجتماعية والخدمات العامة والبنية التحتية املستدامة )نيويورك، 22 آذار/مارس 2019( 

مبادرة “تسليط الضوء” )Spotlight Initiative( هي برنامٌج 

متعدد السنوات يحظى بدعم االتحاد األوروبي ويهدف إىل إنهاء 

العنف ضد النساء والفتيات. وتعزز املبادرة، بواسطة برامجها 

القائمة عىل الحقوق، تعاون األمم املتحدة ورشاكتها مع املجتمع 

التنمية  أهداف  تنفيذ  يف  الحكومية  الجهود  لدعم  املدني 

املستدامة.

اإلقليمي، جاها  الصعيد  للمرأة عىل  املتحدة  األمم  لهيئة  الحسنة  النوايا  سفرية 
دوكوريه )عىل اليسار( ونصرية مبادرة تسليط الضوء املمثلة سيسيليا سواريز 
)عىل اليمني( وهما تحمالن الفتة خالل مناسبة عقدت يف إطار مبادرة تسليط 
الضوء تحت شعار: “القضاء عىل العنف ضد النساء والفتيات: التقدم املحرز 

والتوقعات” )نيويورك، 26 أيلول/سبتمرب 2019( 

160 دولة استعراضاتها حتى الحني،  العمل. وقد أتم أكثر من 

يف  املعتمد  السيايس  لإلعالن  أساسا  االستعراضات  هذه  وشكلت 

تزال هناك  ال  تقدم،  أحرز من  مما  وبالرغم  اللجنة.  أثناء دورة 

 25 البلدان استطاع، بعد  ثغرات كبرية من بينها أن ال أحد من 

عاما من اعتماد املنهاج، أن يحقق املساواة التامة بني الجنسني، 

وهي اآلن من بني أولويات عقد العمل.

يف عدد ضحايا العنف الالئي 
يلتمسن املساعدة من مصالح 

الدعم

15 يف املائة
زيادة بنسبةزيادة بنسبة حوايل

77 زاد
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زيادة تمويل التنمية

يف  ثغرة  النامية  البلدان  تواجه   ،2030 عام  خطة  لتحقيق 

أثر  أخذ  دون  سنوياً،  دوالر  تريليون   2,5 عن  تقل  ال  التمويل 

 ،2019 أيلول/سبتمرب  ويف  االعتبار.  بعني  كوفيد-19  جائحة 

تمويل  بشأن  املستوى  رفيع  حوار  أول  العامة  الجمعية  عقدت 

من  أكثر  عن  أسفر  أبابا،  أديس  عمل  خطة  اعتماد  منذ  التنمية 

والجهات  الحكومات  جانب  من  جديدا  والتزاما  مبادرة   20

املعنية ذات املصلحة للمساعدة عىل سد تلك الثغرة.

إنشاء  عن  أيضاً  أعلنُت   ،2019 األول/أكتوبر  ترشين  ويف 

الذي  املستدامة  التنمية  أجل  من  للمستثمرين  العاملي  التحالف 

التحالف،  ويدير  مالية.  مؤسسة   30 قادة  عضويته  يف  يضم 

ويقدم  األصول  من  دوالر  تريليون   16 نحو  جماعي،  بشكل 

بلدا.   160 من  أكثر  يف  عميل  مليون   700 عدده  ملا  خدماته 

تشكيل  بإعادة  املقبلني،  العامني  مدى  عىل  املجموعة،  وستقوم 

الحلول االستثمارية لتوفري املزيد من التمويل للتنمية املستدامة، 

التجارية  ممارساتها  ومواءمة  األحوج،  البلدان  لفائدة  وخاصة 

مع خطة عام 2030.

الدعم اإلقليمي

الحدود  تتجاوز  أصبحت  نواجهها  التي  العظمى  التحديات  إن 

تساعد  اإلقليمية  اللجان  فإن  ولذلك  مىض.  وقت  أي  من  أكثر 

التنمية  لتحقيق  سياسات  وتنفيذ  صياغة  عىل  الحكومات 

أعدت  املثال،  سبيل  فعىل  الخمس.  املناطق  جميع  يف  املستدامة 

العمل  لعقد  إقليمية  اسرتاتيجية  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة 

أهداف  من   7 الهدف  بشأن  أفريقيا  لفائدة  مبادرة  ووضعت 

الخاص نحو  القطاع  إىل توجيه تمويل  املستدامة ترمي  التنمية 

مشاريع الطاقة املستدامة يف القارة.

واملحيط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  وساعدت 

الهادئ، باالشرتاك مع مرصف التنمية اآلسيوي وبرنامج األمم 

رفيعة  إقليمية  سياسية  منتديات  تنظيم  يف  اإلنمائي،  املتحدة 

نائبة األمني العام أمينة ج. محمد )الوسط من الجانب األيرس( تجتمع بكل من )من اليسار إىل اليمني(: فريا سونغوي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا؛ 
وأليشا بارسينا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ وروال داشتي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 
االقتصادية  للجنة  التنفيذية  األمينة  ألغايريوفا،  وأولغا  الهادئ؛  واملحيط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية  للجنة  التنفيذية  األمينة  أليسجابانا،  سالسيا  وأرميدا  آسيا؛ 

ألوروبا )نيويورك، 21 شباط/فرباير 2019( 

 التحدي البيئي الذي نواجهه قادر عىل أن يغري 
علينا أن نواجه التحديات التي تواجه التجارة 

واالستثمار الشاملني للجميع بوصفهما محركني 
للنمو وأن نذكي روح تعددية األطراف من جديد. 

موخيسا كيتويي، األمني العام لألونكتاد

 نحن بحاجة إىل إعادة تصور التعاون املعزز 
لضمان التنمية املستدامة والتواصل يف املنطقة. 

 أرميدا أليسجابانا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا واملحيط الهادئ

مواءمة السياسات االقتصادية 
والنظم املالية والرضيبية 

 وتدفقات التمويل مع خطة 
عام 2030

تعزيز اسرتاتيجيات التمويل املستدام 
واالستثمارات عىل املستويني اإلقليمي 

والقطري

اغتنام إمكانات االبتكارات املالية 
والتكنولوجيات الجديدة والرقمنة 

 لتوفري فرص الحصول عىل التمويل 
عىل قدم املساواة

تمويل خطة التنمية املستدامة لعام 2030
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سياساتية  مشورة  ووفرت   ،2030 عام  خطة  بشأن  املستوى 

إطار  املنطقة، ضمن  يف  املحرز  بالتقدم  التعجيل  كيفية  بشأن 

التمكني والشمول.

تغري  مع  التكيف  بإجراءات  الديون  مبادلة  مبادرة  وتعززت 

الالتينية  ألمريكا  االقتصادية  اللجنة  إليها  دعت  التي  املناخ 

الصندوق  حاليا  تضم  وأصبحت  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 

من  املزيد  اكتسب  الذي  الصمود  عىل  القدرة  لتعزيز  الكاريبي 

القوة. وتعالج املبادرة االحتياجات اإلنمائية األكثر إلحاحاً التي 

التأثر  وقابلية  الديون  وهي  الكاريبي  البحر  منطقة  تواجه 

بتغري املناخ. 

وكانت اللجان اإلقليمية آلسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وغربي آسيا، مجتمعة، سباقة 

عىل  املستدامة”  التنمية  أهداف  بيانات  “بوابات  إطالق  إىل 

واملناطق  املناطق  عرب  للبيانات  نافذة  وهي  اإلقليمي،  املستوى 

الفرعية والبلدان. وللمرة األوىل، تساعد البوابات الدول األعضاء 

الصحيح  املسار  عىل  فيها  نتقدم  التي  املجاالت  تقييم  عىل 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وما هي االستثمارات الجديدة 

الالزمة، كما توفر أفضل املمارسات والدروس واألدوات الالزمة 

 إحدى أفراد املجتمع املحيل تستخدم محطة مياه تدعمها األمم املتحدة يف حي ماثاري العشوائي خالل جائحة كوفيد-19 لوضع السياسات.
)نريوبي، كينيا، أيار/مايو 2020( 

 ننشد منطقة متكاملة ومستقرة تعيش يف 
سالم ويتأتى فيها لجميع األفراد التمتع بالكرامة 

داخل مجتمعات عادلة ومتنوعة ومزدهرة. 

  روال داشتي، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا

 لم يعد يفصلنا عن موعد إنجاز أهداف التنمية 
املستدامة سوى عرشة أعوام وعلينا أن نعرتف 

بدور املدن والقادة املحليني يف دفع عجلة التحول 
املستدام. 

أولغا ألغايريوفا، األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألوروبا
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النتائج الرئيسية

نعمل مع الحكومات والرشكاء يف  

162
بلدا وإقليماً من أجل تنفيذ 

خطة عام 2030

أشار

ثلثا
حكومات البلدان املستفيدة من 

الربامج إىل أن املنسقني املقيمني 

أظهروا زيادة يف القدرة عىل 

دعم األولويات اإلنمائية الوطنية

أبرز

72 يف املائة
تحقيق   2019 عام  يف  التعاون  أطر  من 

نتائج جنسانية ضمن نواتجها
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إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنمائية

نطاق  يف  العاملة  للكيانات  بالنسبة  حاسما  عاماً   2019 عام  كان 

املقدم لخطة  الدعم  أعادت تنظيم  إذ  اإلنمائية  املتحدة  منظومة األمم 

عام 2030 من خالل برامج ومشاريع تبلغ قيمتها حوايل 36 بليون 

عن  اإلنمائية  املتحدة  األمم  منظومة  إصالح  أسفر  وقد  دوالر سنوياً. 

واإلقليمي،  العاملي  الصعيدين  عىل  لقدراتنا  تنسيقا  أفضل  استخدام 

ومكن من إعادة تركيز دعمنا امليداني للبلدان يف مستهل عقد العمل.

األمم  أطر  عىل  الرتكيز  مع  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق 

وأنشئ  املستدامة.  التنمية  أجل  من  للتعاون  الجديدة  املتحدة 

أيضا مكتب التنسيق اإلنمائي لدعم نظام املنسقني املقيمني، وتم 

تغيري  أجل  من  األعضاء  الدول  مع  للتمويل  اتفاق  إىل  التوصل 

طريقة تمويل النظام وإدارته.

 95 وقد بدأ التحول نحو تحسني التنسيق يؤتي أكله: فقد أفاد 

أن  املتحدة  لألمم  التابعة  القطرية  األفرقة  جميع  من  املائة  يف 

ثلثا  ويشري  الحكومات،  مع  العالقات  عزز  قد  املوحد  النهج 

يوفرون  املقيمني  املنسقني  أن  إىل  بالفعل  الرشيكة  الحكومات 

واعترب  الوطنية،  اإلنمائية  األولويات  لتنفيذ  القدرات  من  مزيدا 

األمم  منظومة  أن  املضيفة  الحكومات  من  تقريبا  املائة  يف   80

أكثر  أصبحت  حديثا  إصالحها  جرى  التي  اإلنمائية  املتحدة 

اآلن  ونحن  القطرية.  اإلنمائية  باالحتياجات  يتعلق  فيما  جدوى 

اإلصالحات  تلك  تنفيذ  رصد  وسنواصل  السليم  الطريق  عىل 

اإلنمائي  التنسيق  منظومة  بتوطيد  نقوم  وبينما  صارما.  رصدا 

عىل  مصمم  فإنني  مشرتك،  نحو  عىل  أنشأناها  التي  الجديدة 

التنظيم،  إعادة  املتبقية من عملية  الواليات  امليض قدما يف تنفيذ 

واالستعراض  األقطار،  املتعددة  للمكاتب  بالنسبة  سيما  وال 

اإلقليمي، والتقييم عىل نطاق املنظومة.

املنسقني  نظام  تنشيط  إعادة  اإلصالح  عملية  صلب  يف  وتدخل 

ويرشف  أكرب.  وقدرات  وأدوات  سلطات  ليمنحهم  املقيمني 

لألمم  القطرية  األفرقة  من   131 عمل  عىل  املقيمون  املنسقون 

األفرقة  تخطط  منهم،  فبدعم  وإقليما.  بلدا   162 يف  املتحدة 

استجاباتها  وتصمم  تكامال  أكثر  بطريقة  أنشطتها  القطرية 

صوب  مسارها  يف  الخاصة  واحتياجاتها  البلدان  أولويات  وفق 

الغرض
بلوغ أهداف التنمية املستدامة

ترسيع العمل
عدم ترك أحد خلف الركب

التحول االقتصادي
اإلطار املعياري
التحول الهيكيل

 عرض القيمة
التحليل الُقطري امُلشرتك

 إطار األمم املتحدة للتعاون
 من أجل التنمية املستدامة

 تبيان عرض األمم املتحدة
لالستجابة لألولويات الوطنية

القدرات
 تنشيط نظام املنسقني املقيمني

االستعراض اإلقليمي
 استعراض املكاتب املتعددة األقطار

 وضع تدابري متسقة وفعالة ومكيَّفة لدعم
الحكومات الوطنية

  وضع املزيد من مجموعات املهارات
املكيَّفة ألفرقة األمم املتحدة القطرية

املوارد
اتفاق التمويل 

منظومة صناديق التمويل الجماعي املشرتكة 
بني الوكاالت )صندوق أهداف التنمية 
املستدامة، صندوق التعايف من جائحة 

كوفيد-19، صندوق بناء السالم، مبادرة 

تسليط الضوء( 
الصندوق االستئماني املحدد األغراض 

املخصص لنظام املنسقني املقيمني 
 
 

املساءلة
إطار اإلدارة واملساءلة

التقييم عىل نطاق املنظومة
املجلس االقتصادي واالجتماعي

 الشفافية
الرصد واإلبالغ

 األدوار واملسؤوليات
 تسوية املنازعات

الثقافة
 

الرشاكات

 خطة
 عام

2030

تعزيز الدعم عىل الصعيد القطري

القطري  املتحدة  األمم  فريق  بني  نوعه  من  األول  هو  حوار  وبعد  أوغندا،  يف 
التنمية  بأهداف  معنية  جديدة  وطنية  تنسيق  جهة  الحكومة  عينت  والرئيس، 

املستدامة للتواصل مع فريق األمم املتحدة القطري  

بعملية  األوروبي  واالتحاد  القطري  املتحدة  األمم  فريق  غواتيماال، اضطلع  يف 
ثنائياً  السويد  والتزمت  منهما،  بكل  الخاصة  التخطيط  أدوات  ملواءمة  كربى 

بالتواؤم مع إطار التعاون  

إنجاز  القطري يف سجل  املتحدة  األمم  فريق  التزامات  تُرجمت  بنغالديش،  يف 
املساواة بني الجنسني يف إطار خطة العمل عىل نطاق املنظومة إىل إطار تعاون 

القطري  التحليل  يف  الجنساني  التحليل  إىل  ويستند  الجنساني،  املنظور  يراعي 

املشرتك، ألول مرة  


