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 2017دورة عام 
 ٢٠١٧متوز/يوليه  ٢٧-٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٨

 من جدول األعمال  5البند 
    اجلزء الرفيع املستوى

 :2017دراسة احلالة االقتصادية واالجتماعية يف العامل لعام   
 التأمل يف سبعني سنة من حتليل السياسات اإلمنائية   

  
 *حملة عامة  

 

 موجز 
ســبضس ســنا مــن  ريــ   ٢٠١٧دراســا الالــا اادتةــاديا وااجتماعيــا ل الضــا  لضــا  تســتض    

هذا املنشور ال ئيسي، وهو أدد  تق ي  من نوعه يةدر دون انقطاع. واهلدف من هذا ااسـتض ا  هـو أن 
 .٢٠٣٠ُتستخلص من املاضي دروس مفيدة ل تنفيذ خطا التنميا املستداما لضا  

 ـــوها هياليـــا إىل فهــم للتنميـــا رعتبارهــا الدراســـا فضلــم مـــدة ســبضا عقـــود، اســتند   لـــي    
 توجهه الق ارا  الوطنيا ل جمال السياسا الضاما وتؤث  فيه البيئا اادتةاديا الضامليا.

أمهيا  قيق التنميا املستداما ل ادتةـاد عـاملي مسـتق  يقـو  علـم  الدراساوُتربز هذه الطبضا من  
الدوليــــا، وعلــــم ازــــ ا  اليــــز إجــــ اعا  عامليــــا منســــقا، ونءــــم جيــــدة األداع ل ا ــــال النقــــد  والت ــــارة 

 املافول للسياسا  الوطنيا، والتضامن الدويل، وتضزيز القدرا  الوطنيا ل التخطيط اإلمنائي.
فاملهمـــا الضاجلـــا اليـــو ، والضـــا  يواجـــه نـــضويا ل  قيـــق النمـــو، هـــي تضزيـــز القـــدرة علـــم ا ـــا   

عودة اادتةاد الضاملي إىل زالا من النمـو إج اعا  منسقا ل جمال السياسا  علم الةضيد الضاملي تتيح 
الةـحي، مـم مـا يةـحك  لـإ مـن إ زـا لفـ و الضمـا وتنميـا اجتماعيـا رعتبارمهـا هـدفس مـن أهـداف 

 اخلطا الضامليا للتنميا املستداما.

 
 

 .٢٠١٧دراسا الالا اادتةاديا وااجتماعيا ل الضا  لضا  توجز هذه اللمحا الضاما ااستنتاجا  ال ئيسيا الواردة ل  * 
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 مقدمة - أوال 
املنادشا  املتضلقا رلتنميا  ٢٠١٧دراسا الالا اادتةاديا وااجتماعيا ل الضا  لضا  تستض    

، علم الدراسا، املشار إليها فيما يلي يـ(١)دراسا الالا اادتةاديا وااجتماعيا ل الضا الواردة ودائضها ل 
ة والـدروس الـ  ناـن أن تضـود  مدة السبضس سنا املاضيا. والغايا من  لإ هي اسـتخ و األفاـار النـة و

. وهلذا ااسـتض ا  أمهيـا خانـا اليـو  والبلـدان (٢)٢٠٣٠ يا املستداما لضا رلفائدة علم تنفيذ خطا التنم
 ، يغيا  قيق التنميا املستداما.“ ويا عاملنا”ل مجيم أحناع الضال تش ع ل تنفيذ اخلطا الطموزا، 

املنشور الوزيد املا َّس للتحليـا  ١٩٤٧لف ة طويلا يضد أول إندار هلا ل عا  الدراسا وكانت  
، ١٩٧٨واإلي غ سنواي يشأن تطور اادتةاد الضاملي والتنميا الضامليا. و  يُبذل أ  جهد مماثا زىت عا  

املتوخــاة منهــا ، وفقــا لدهــداف الدراســا. وتقــد  تق يــ  التنميــا الضامليــاعنــدما نشــ  البنــإ الــدويل ألول مــ ة 
مــن ميقــا   55، استض اضــا للءــ وف اادتةــاديا الضامليــا، متشــيا مــم املــادة ١٩٤٧رلةــيغا املقــ رة ل عــا  

تيسة اللول للمشاكا اادتةاديا الدوليا، و سس املستوة املضيشي، ”األمم املتحدة ومم املسؤوليا عن 
 .“ةاد  وااجتماعيوالضمالا الااملا، والنهو  يء وف النمو والتقد  اادت

ــــا املســــتداما ٢٠١5ول عــــا    ــــا الضامــــا، خطــــا التنمي ، أدــــ  ا تمــــم الضــــاملي، مــــن خــــ ل اتمضي
املذكورة أع ه هبدف القضاع علم الفق  و سس الء وف ااجتماعيا، مم  قيق ااستداما  ٢٠٣٠ لضا 

القالـ  لتمويـا التنميـا )خطـا عمـا البيئيا. وإىل جانك خطا عما أديس أرر الةادرة عن املؤمت  الـدويل 
ــندا  للحــد مــن وــاط  الاــوار  للفــ ة  (٣)أديــس أرر( ، (5)واتفــا  رريــس (٤)٢٠٣٠-٢٠١5وإطــار سو

التـــزا جمل ا تمـــم الـــدويل رلقضـــاع علـــم الفقـــ  والتنميـــا البشـــ يا  ٢٠٣٠ مـــا خطـــُا التنميـــا املســـتداما لضـــا  
 وااستداما البيئيا.

وإبدــ ار أهــداف التنميــا املســتداما، أُعيــد إىل الواجهــا مبتغــم  قيــق التــوازن يــس األيضــاد املختلفــا  
للتنميـــا الـــذ  كـــان متـــوخم فيمـــا مضـــم ل يـــ  ما عمـــا األمـــم املتحـــدة ل جمـــال التنميـــا، وا ســـيما ل 

ــــا ااســــ اتي يا  اإلمنائيــــا الدوليــــا لضقــــود األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــا، وُوضــــم ل الةــــ ميم مــــن خطــــا التنمي
املستداما. واانتقـال حنـو ااسـتداما يتطلـك تغيـةا  هياليـا عميقـا تـدعم الـ وايط يـس النمـو اادتةـاد  
والتنميـــا البشـــ يا، فضـــ  عـــن الـــ وايط يـــس النمـــو اادتةـــاد  والبيئـــا. ول ســـيا  البضـــد اادتةـــاد   اتـــه، 

ادتةــاد  وتقــو  منــو اإلنتاجيــا ل دطــاعي الزراعــا يتضــس املــ ور يتحــوا  هياليــا عميقــا تيســ  التنويــم ا
والةناعا علم حنٍو يتسىن مضه خلق ف و الضما و سس املستوة املضيشي، علم النحو املطلوب ل إطار 

مـــن أهـــداف التنميــا املســـتداما. ومـــن املهــم للغايـــا رلنســـبا إىل أدــا البلـــدان منـــوا التض يـــا  ٩و  ٨اهلــدفس 
__________ 

، كانـــت تُضـــ ف ١٩٤٧تســـميا  وتلفـــا. ففـــي عـــا  الدراســـا ديـــد ااســـتض ا ، أُطلقـــت علـــم  ٧٠علـــم مـــدة الســـنوا  الــــ (١) 
، أعيــد  تســميا ١٩55. ول عــا  التق يــ  اادتةــاد  الضــاملي، رســم ١٩5٤و  ١٩٤٨يـــالتق ي  اادتةــاد ني ويــس عــامي 

 .دراسـا الالــا اادتةــاديا وااجتماعيــا ل الضــا ، ُُسيــت ١٩٩٤. ومنــذ عــا  دراســا الالــا اادتةـاديا ل الضــا هـذا املنشــور 
يضـــ   اااهـــا  اادتةـــاد  الالـــا والتودضـــا  اادتةـــاديا ل الضـــا أُطلـــقجمل منشـــور ُمواكوـــك للدراســـا يضنـــوان  ١٩٩٩ول عـــا  

 ، ل سيا  هذه اللمحا الضاما، إىل أٍ  من هذه التقاري .الدراساالالي. ونان أن يشة مةطلح 

 .٢٠١5أيلول/سبتمرب  ٢5املؤرخ  ٧٠/١د ار اتمضيا الضاما  (٢) 

 ، يةيغتها الواردة ل م فق  لإ الق ار.٢٠١5متوز/يوليه  ٢٧املؤرخ  ٦٩/٣١٣أد هتا اتمضيا الضاما ل د ارها  (٣) 

 ، يةيغته الواردة ل امل فق القاين لذلإ الق ار.٢٠١5ززي ان/يونيه  ٣ؤرخ امل ٦٩/٢٨٣أد ته اتمضيا الضاما ل د ارها  (٤) 

 ، امل فق.٢١-/  أ١، املق ر FCCC/CP/2015/10/Add.1انء   (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/313
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/FCCC/CP/2015/10/Add.1
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ادتةـــاد  املطـــ د. ودـــد تةـــدر  كـــا هـــذه املواضـــيم املنادشـــا  الـــ  أُدرجـــت رل فـــم مـــن مضـــدل النمـــو ا
ودائضها ل الطبضا  السايقا للدراسا، كما روعيت ل نـوغ ااسـ اتي يا  اإلمنائيـا الدوليـا لضقـود األمـم 

 املتحدة اإلمنائيا.
د الضــاملي علــم مــدة ســبضس ســنا مــن التحليــا املنه ــي ل دتةــاالدراســا واملــدارا الــ  أ زتهــا  

والسياسـا  اإلمنائيــا  مـا أفاــارا ُيسـتفاد منهــا ل تنفيـذ اســ اتي يا  التنميـا املســتداما. فـذلإ التحليــُا 
يســلط الضــوعجمل علــم ااســ اتي يا  والسياســا  الــ  أســهمت ل النهــو  رلتنميــا فيمــا مضــم، وكــذلإ 

تتطلــك املزيــد مــن ااهتمــا ، يوجـــه  علــم ا ــاا  الــ  ا تــزال التحــداي  تض ضــها. ومــن ا ــاا  الــ 
خاو، ال فم من مستوة التنسيق ل السياسا  الدوليـا اـا يتـيح هتيئـا ييئـا مواتيـا لنمـو مسـتق  ل دتةـاد 
الضــاملي ولنءــا  اــار  دينــامي متضــدد األطــ اف ولــزايدة تــدفقا  املــوارد املاليــا ألئــ ا  التنميــا. وإن هتيئــا 

رلغ األمهيا لاـي ُحفـل للبلـدان هـامف كـاف لسياسـتها الضامـا يتسـىن هلـا ل ييئا دوليا مواتيا للتنميا أم  
، علــم النحــو املطلــوب ل الغايــا “تنفيــذ سياســا  للقضــاع علــم الفقــ  و قيــق التنميــا املســتداما”إطــاره 
مـــن أهـــداف التنميـــا املســـتداما. وسيســـهم اســـتض ا  املنادشـــا الـــ  تناولـــت التنميـــا  ١٧مـــن اهلـــدف  ١5

 ل إث اع التفاة ل هذه املسائا.الدراسا ودائضها ل الطبضا  السايقا من  واملتازا
علم مدة السنوا  السبضس من إندارها تناد  يفهم التنميا اضىن أوسـم،  الدراساولقد ظلت  

مشـددة علــم أمهيــا املضــي ل التحويــا اهليالــي ل دتةــاد، وإزــ از التقــد  ل التنميــا ااجتماعيــا، و قيــق 
  تان فحسك توثق علم الدوا  لتزايد ااعتماد املتبادل يـس البلـدان وتنـاد  فالدراسا داما البيئيا. ااست

إبنشــاع املؤسســا  الضامليــا امل ئمــا ال زمــا إلنــ ق ااخــت ا  اادتةــاديا واملاليــا الــ  كقــةا مــا تقــو  
ارد املاليــا والتانولوجيــا مــن البلــدان النمــو والتنميــا، يــا ظلــت أيضــا تــدعو يــ  كلــا إىل التض يــا ينقــا املــو 

دور متميـز ل توجيـه ااهتمـا  إىل للدراسـا املتقدما النمو إىل البلدان الناميا من أجا تضزيز التنميا. وكـان 
مشــالا النقــا الســلا للمــوارد مــن البلــدان الناميــا إىل البلــدان املتقدمــا النمــو، وعارضــت اإلفــ ا  ل أموجمللجملــا 

ســـبادا إىل التنبـــؤ إبماانيـــا ودـــوع مـــا ر  يُضـــ ف رألزمـــا املاليـــا  الدراســـا كانـــتم أن اادتةـــادا . والوادـــ
مق زا  مفةلا تبس فيها كيف نان للسياسا  املنسقا علم الةضيد الضـاملي  الدراسا الضامليا. وددمت

اليــا. ول أن تســاعد ل تســ يم وتــةة النمــو البطــيع الــذ  ظــا يــ ز  اادتةــاد الضــاملي يضــد تلــإ األزمــا امل
ــــا اتمــــم يفضاليــــا يــــس أيضــــاد التنميــــا  الدراســــاالســــنوا  األخــــةة،  لــــت   لــــي   مســــتنةة يشــــأن كيفي

 املستداما، اادتةاد  وااجتماعي والبيئي.
يستض   الف ع القـاين أد ه اااـاه القـائم منـذ أمـد طويـا حنـو تزايـد اانـدماد وااعتمـاد املتبـادل  

الدراسـا مـن  ليـا للسياسـا  ال سائا ال ئيسيا ال  نان استخ نها ممـا تضـمنته ل اادتةاد الضاملي، و 
علــم مــدة الســبضس ســنا املاضــيا. ويســتض   الفــ ع القالــ  إبمــاز تطــور يــ  ما عمــا األمــم املتحــدة ل 

يشـــــأن مفهـــــو  التنميـــــا ودور الدولـــــا والتخطـــــيط لـــــدراس اجمـــــال التنميـــــا وال ســـــائا ال ئيســـــيا الـــــ   ملهـــــا 
ســ اتي ي للتنميـــا املســـتداما. ويتنـــاول الفـــ ع ال ايـــم رلبحـــ  الالـــا ال اهنـــا ل اادتةـــاد الضـــاملي وحـــدد اا

أريضـــــا جمـــــاا  مقـــــةة ل نشـــــغال يتضـــــس مضاتتهـــــا لافالـــــا الـــــدعم الـــــ ز  للتنميـــــا املســـــتداما، هـــــي النمـــــو 
ن الفــــ ع اخلــــامس  مــــ   اادتةـــاد ، وأســــوا  الضمــــا، وااســــتقمار والت ــــارة، ومتويــــا التنميــــا. ويتضــــم

 الدراسا.ختاميا تتضلق إبسهاما  
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الرفععععع مععععن مسععععتوى انسععععيل السياسععععات علعععع  الصعععععيد الععععدو  يف عععععامل  تعععع   - اثنيا 
 املتبادل االعتماد
رلتحليا منذ كانـت تزايـد ااعتمـاد املتبـادل ل اادتةـاد  الدراساتتناوهلا من القضااي ال ئيسيا ال   

 تزايد أمهيا تنسيق السياسا  علم الةضيد الدويل لتحقيق النمو والتنميا املط دين.الضاملي، ومن مث 
فبضــد الــ ب الضامليــا القانيــا، ملــهد الضــا  تزايــدا ل اانــدماد اادتةــاد   ــم إىل زــد كبــة عــن  

كــربة علــم   تنــامي الت ــارة والتــدفقا  املاليــا عــرب الــدود. وكــان لتزايــد ااعتمــاد املتبــادل يــس البلــدان   ر
اإلنتــاد والتمويــا ل مجيــم أحنــاع الضــا . وزاد  زةــا الت ــارة اخلارجيــا ل الــدخا القــومي اضءــم البلــدان، 
وزسَّـن   يــُ  السياســا  املاليــا مــن فــ و الونــول إىل أســوا  رلوس األمــوال الدوليــا، األمــ  الــذ  أســهم 

 ل  قيق النمو اادتةاد  ل الضديد من البلدان الناميا.
ييــد أن هــذا اانفتــاق املتزايــد علــم  ليــا  عمــا اادتةــاد الضــاملي  ــا مضــه أيضــا دــدرا أكــرب مــن  

دواعي اارتياب. ففي جمال الت ارة، أسهمت األسوا  األكق  انفتازا ل تس يم النمو اادتةاد  وخلـق 
عـــرب الـــدود، فـــ و الضمـــا، ئـــة أيفـــا ع  ضـــت ل الودـــت عينـــه البلـــدانجمل لتقلبـــا  تـــدفق الســـلم واخلـــدما  

وأد   إىل فقـــد الضمـــال وظـــائفهم ل القطاعـــا  األدـــا دـــدرة علـــم املنافســـا. وظـــا تقلهـــك أســـضار الســـلم 
 لـإ يـدعام مـن طبضاهتـا الةـادرة ل اخلمسـينا  مـن القـ ن الدراسـا األساسيا مشالا متا رة، ودـد وث قـت 

القــوة الضاملــا عــرب الــدود إىل   ر الضشــ ين. ول انونــا األخــةة، أفضــت التحــوا  الســ يضا ل اإلنتــاد و 
 ادتةاديا واجتماعيا وسياسيا واضحا ل مجيم أحناع الضا ، اا ل  لإ ل البلدان املتقدما النمو.

ويشــــاٍا عــــا ، جــــاع  الضوملــــا الت اريــــا واملاليــــا مةــــحويا يءهــــور وتطــــور املؤسســــا  الضامليــــا،  
ف واســـم النطـــا  للتضـــاون الضـــاملي. ييـــد أن وتـــةة وااتفادـــا  الدوليـــا، ورســـتحدا  نءـــا  متضـــدد األطـــ ا

، وتةة تطوهر املؤسسا  امل ئما لـددارة الضامليـا. الدراساااندماد اادتةاد  الضاملي  طت، كما ورد ل 
وعليـــه،   ياـــن اإلطـــار املؤسســـي الـــايل يـــتمان أزيـــا  مـــن تودـــم ودرع ااخـــت ا  الضامليـــا الاامنـــا ل 

 ود.التدفقا  عرب الد
تـــدفقا مقلقـــا للمـــدخ ا  مـــن البلـــدان الناميـــا إىل البلـــدان املتقدمـــا الدراســـا واـــ ور الودـــت، وثَّقـــت  

النمـــو. ودـــد أســـهمت عـــدة عوامـــا ل هـــذا اااـــاه، يينهـــا التفـــاو   يـــس البلـــدان ل نســـبا الضائـــدا  لقـــاع 
طيــا  األجنبيــا التحوطيــا. وظــا املخــاط ، والتغــةا  ل التودضــا  املتضلقــا صســضار الةــ ف، وتــ اكم اازتيا

ااخـــت ل الطويـــا األمـــد ل تـــدفق املـــدخ ا  عـــام  يقيـــد ااســـتقمارا  ل البـــىن التحتيـــا والتنميـــا البشـــ يا، 
ظهـور  لسيما ل البلـدان الناميـا الفقـةة. ول م ازـا زمنيـا عـدة، أسـهم عاـُس ااـاه تـدفق املـوارد أيضـا  وا

 الناميا. البلدانأزما  ماليا عامليا وإدليميا مةحويا يتااليف ادتةاديا واجتماعيا ضخما تتابدها 
وخ ل الف ا  ال  أماـن فيهـا تضبئـا اسـت ار  عامليـا جيـدة التنسـيق ملواجهـا األزمـا ، أُزـ ز   

ب الضامليا القانيا، ويفضا جهود نتائا إماييا للغايا ا ذ  ملاا منو وانتضاش أس ع وتةةم. ففي أعقاب ال  
اســتقنائيا، جــ ة زشــد دعــم دويل إلعــادة اإلعمــار ل يلــدان أورور الغ ييــا. وخــ ل هــذه الفــ ة، اســتحد  
ا تمــم الــدويل أيضــا مؤسســا  عامليــا لتنءــيم املنءومــا الدوليــا للضمــ   واملــدفوعا . ول املقايــا، أدة ل 

ار إىل انليـــا  الدوليـــا امل ئمـــا لتةـــحيح ااخـــت ا  الضامليـــا وزـــا القمانينـــا  مـــن القـــ ن الضشـــ ين اافتقـــ
مشــاكا الــديون، وفــ   يــ اما مؤملــا لتح يــ  الت ــارة واخلةخةــا والتقشــف املــايل إىل تبديــد مــا ا يقــا عــن 

 وأف يقيا. ال تينياعقٍد من زمن التنميا )الضقد الضائم( ل الضديد من يلدان أم ياا 
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 الدراسةاليت حتملها الرسائل الرئيسية   
 

 االندماج العاملي يتطلب انسيل السياسات عل  الصعيد العاملي  
، كــان هنـــاا اعـــ اف (٦)١٩٤٨ الةـــادرة ل كــانون القاين/ينـــاي  الدراســـامنــذ الطبضـــا األوىل مــن  

نــــ يح يضــــ ورة ا ــــا  إجــــ اعا  عامليــــا منســــقا لتســــ يم وتــــةة منــــو اإلنتــــاد الضــــاملي، وتيســــة تــــدفق الســــلم 
واخلدما  عرب البلـدان، ودعـم ااسـتخدا  الفضـال للمـوارد داخـا كـا يلـد ل سـيا  ادتةـاد عـاملي متوسـم 

ااملــا، وهتيئــا الءــ وف املواتيــا لتحقيــق ال فــم مــن مســتواي  املضيشــا، و قيــق الضمالــا ال”ومنــدما هبــدف 
 من ميقا  األمم املتحدة. 55، متشيا مم املادة “التقد  اادتةاد  وااجتماعي والتنميا

ول الســبضينا  والقمانينــا  مــن القــ ن الضشــ ين، أدة ئيــاب التضــاون الــدويل الفضــال إىل ارتفــاع  
مضدا  التضخم وعـد  اسـتق ار اادتةـاد الالـي، مـم اسـتتبضه  لـإ مـن عوادـك الـت ل ارتفـاع مضـدل 

أعــ ه، ل  البطالــا ل البلــدان املتقدمــا النمــو، وتضــييم مــا ا يقــا عــن عقــد مــن زمــن التنميــا، كمــا  ُكــ 
تنـاد  يضـ ورة التنسـيق اادتةـاد   الدراسـامناطق الضا  ال ئيسيا. وطوال السبضينا  والقمانينا ، ظلـت 

زايدة التضــاون اادتةــاد  يــس البلــدان مطلــك مشــ ا لتحقيــق ”، ازءــت أن ١٩٨٣الــدويل، ول عــا  
 .(٧)“انتضاش مط د ل اادتةاد الضاملي

ةــاد  الضــاملي منــذ التســضينا  دــد اــاوز الــوتةة الــ  تتطــور هبــا وئــة خــاف أن اانــدماد اادت 
املؤسســا  وال تيبـــا  الضامليـــا ال اميـــا إىل  قيـــق اإلدارة الســـليما للنءـــا  اادتةـــاد  الضـــاملي. ففـــي مطلـــم 
الضقد األول من الق ن الاد  والضش ين، أدة اافتقار إىل  ليا  دوليا فضالا لتنسيق سياسـا  اادتةـاد 

لـــي، واـــذر أوجـــه القةـــور ل اهلياـــا املـــايل الـــدويل، إىل متهيـــد الط يـــق أمـــا  اســـتفحال ااخـــت ا  الا
 .٢٠٠٨الاربة ال  أسهمت ل األزما املاليا الضامليا لضا  

مــ ارا الاجــا إىل إنشــاع  ليــا  دوليــا مناســبا لتنســيق السياســا ، كمــا هــو  الدراســاودــد أكــد   
 -مــن أهــداف التنميــا املســتداما، مــم التمقيــا الاــال للبلــدان الناميــا ١٧مــن اهلــدف  ١٣حمــدد ل الغايــا 

توســيم وتضزيــز مشــاركا البلــدان ”، الــ  ت مــي إىل ٨-١٦وهــو ملــ   حمــور  مضــ ف يــه يوضــوق ل الغايــا 
 .“الناميا ل مؤسسا  الوكما الضامليا

 
 ضمان االستقرار يف النظام النقدي والتجاري الدو    

التقلبـا  الابـةة ل أسـضار السـلم األساسـيا. فـبن ئيـاب انليـا   الدراساتا رة ل من الشوائا امل 
ال زما إلدارة هذه التقلبا  ل األسضار وما يقايلها من تقلبا  ل إيـ ادا  النقـد األجنـا كـان ُسـا  يتـا ل 

مشالا دائما إىل اليو . وتؤد   اادتةاد الضاملي منذ السنوا  األوىل ال  تلت ال ب الضامليا القانيا وا يزال
التقلبا  املف طا ل األسـضار ل أسـوا  السـلم األساسـيا إىل تضطيـا التنميـا، ا سـيما رلنءـ  إىل  ثةهـا ئـة 
املتناســـك علـــم الـــدخا والةـــحا والالـــا التغذويـــا للفقـــ اع مـــن املســـتهلاس ونـــغار املـــزارعس. ودـــد تضـــمنت 

دــ اق ي مــي إىل إنشــاع نــناديق دوليــا لتقبيــت أســضار الســلم األساســيا عــددا مــن التونــيا ، منهــا ا الدراســا
__________ 

 (٦) United Nations, Department of Economic Affairs, Economic Report: Salient Features of the World 

Economic Situation 1945-47 (Lake Success, New York, January 1948). 

 (٧) World Economic Survey 1983: Current Trends and Policies in the World Economy (United Nations 

publication, Sales No. E.83.II.C.1), p. 18. 
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لغــ   مســاعدة البلــدان املنخفضــا الــدخا علــم التايــف مــم التقلبــا  الابــةة ل األســضار. وهــذه األفاــار 
علم ددر من األمهيا اليو  ل ظ وف ملهد  فيها أسضار السلم األساسيا تدهورا عقك الطفـ ة الـ  زـدثت 

 ساسيا ل السنوا  األوىل من هذا الق ن، علم سبيا املقال. ل السلم األ
رسـتم ار إىل األخـذ رلـنها التضـدد  وزـذر  مـن وـاط   الدراسـاوفيما يتضلق رلت ارة، دعـت  

النزعا المائيا ل مواجها ارتفاع مضـدا  الض ـز الت ـار . وورد  اإلملـارة إىل الشـوائا القويـا للدراسـا 
ا ل مجيـم إنـداراهتا تق يبـا ل القمانينـا  مـن القـ ن الضشـ ين. فضلـم سـبيا املقـال، خبةوو واط  المائيـ

، أن اادتةـــاد الضـــاملي دـــد متاـــن مـــن (٨)١٩٨٢-١٩٨١، دراســـا الالـــا اادتةـــاديا ل الضـــا لـــوزل ل 
، “الـــــ وب الت اريـــــا مـــــن النـــــوع الـــــذ  ملـــــهدته الضشـــــ ينا  والق ثينـــــا  مـــــن القـــــ ن الضشـــــ ين”تفـــــاد  

جهــود التح يــ  دــد اســتم   علــم يضــغ اتبهــا ، ورئــم  لــإ كــان التبــاطؤ ل النمــو اادتةــاد  ل  وأن
ــــذ منتةــــف الســــبضينا  دــــد نــــازبه  ــــدان الةــــناعيا من ــــا وزايدة الل ــــوع إىل ”البل ــــد الضــــغو  المائي تزاي

قـــا ]مـــن الوثي ٨٠)الةـــفحا  “ال تيبـــا  الت اريـــا اخلانـــا كوســـيلا للتخفيـــف مـــن زـــدة التـــوت ا  ا ليـــا
مــن وــاط  النزعــا  المائيــا مــن زيــ  مــا ناــن أن  الدراســااإلناليزيــا.(. ول انونــا األخــةة، زــذر  

 ياون هلا من أث  يؤد  إىل تباطؤ اإلنتاجيا والنمو اادتةاد  ونش  التانولوجيا.
ودد ثبت أن إطـار النقـد الـدويل الـذ  نشـأ يضـد ايفيـار نءـا  ي يتـون وودز ل السـبضينا  متقلـك  

ومض   لدزما . فـ  يـزال النءـا  النقـد  الـدويل متم كـزا زـول دوار الـوااي  املتحـدة، مـم ئيـاب أ  
 ليا للتةد ، علم حنو منءم، ل خت ا  الضامليا ال  تنشأ عندما تندلم األزما . وددمت الدراسا ل 

ي: أزـدمها يشـأن الاجـا إىل مناسبا  وتلفا مق زـا  إلجـ اع إنـ زس رئيسـيس ل النءـا  املـايل الضـامل
جضـــا النءـــا  املـــايل الضـــاملي أدـــا اعتمـــادا علـــم عملـــا وازـــدة وأكقـــ  اعتمـــادا علـــم جممضـــا  اازتياطيـــا  
املشـ كا و سـس السـيولا الدوليـاني وي كـز انخـ  علـم ضـ ورة ضـمان الفضاليـا ل التنءـيم واإلملـ اف املـاليس 

مضاتا هذه املسـائا علـم مـ  الـزمن، ونـلت الدراسـا إىل إدراا ملنم املضاريا والفقاعا  املاليا. ول إطار 
صن  ســس الوكمــا اادتةــاديا واملاليــا الضامليــا يتطلــك ديــادة سياســيا ورليــا مشــ كا للتنميــا، مــم االتــزا  

 فيها.  التنميايتحقيق التوازن يس مسؤوليا  التسويا يس البلدان وفقا ملستوة 
 

 للسياسات الوطنية للبلداناحرتام احليز املكفول   
ل أودـــا  األزمـــا  والتايفـــا  الاـــربة، تاـــوزن امل ونـــا أمـــ ا رلـــغ األمهيـــا ل تيســـة اانتضـــاش  

اادتةــاد  والتنميــا. ففــي أوائــا اخلمســينا  مــن القــ ن الضشــ ين، ُمنحــت البلــدان األوروييــا ودتــا إضــافيا 
الســـار  اتاريـــا، و لـــإ أزـــد االتزامـــا   للقضـــاع تـــدرميا علـــم ديـــود الةـــ ف األجنـــا ودايليـــا  ويـــا

اوجـك اتفاديــا  سـيس نــندو  النقــد الـدويل. وكانــت امل ونــا الـ  أيــداها نــندو  النقـد الــدويل، ل مــنح 
كانــت مضءــم يلــدان أورور   ١٩5٨البلــدان الودــت الــ ز  ل متقــال، عــام  حمــددا لن ازهــاني و لــول عــا  

 ف األجنا وأرست دايليا  ويا السار  اتاريا.الغ ييا دد أزالت رلفضا ديود الة  
ول اخلمســــــــينا  مــــــــن القــــــــ ن الضشــــــــ ين، كانــــــــت امل ونــــــــا ل  فيــــــــف أعبــــــــاع الــــــــديون )ألورور  
ال تينيـــــا( أمـــــ ا هامـــــا ل تيســـــة اانتضـــــاش والنمـــــو الســـــ يم. ول تنـــــادغ زـــــاد مـــــم  لـــــإ، أد   وأم ياـــــا

  إىل تقـويغ التقــد  اادتةـاد  وااجتمــاعي )ل يلــدان ااسـت ايا الدوليــا ألزمـا  الــديون ل القمانينــا

__________ 
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وأف يقيا(، يا أد  إىل زدو  ت اجم. وأدة التقشف املـايل، وهـو عنةـ  ضـمن الشـ و   أم ياا ال تينيا
الةــارما إلعــادة هيالــا الــديون، علــم النحــو ا ســد ل توافــق  راع واملــنطن، إىل تقلــيص هــامف التحــ ا 

ديويفـــا اخلارجيـــا يشـــاا تـــدرمي وتضيـــد إرســـاع التـــوازن ل ادتةـــاداهتا وفـــق املافـــول للبلـــدان لاـــي تســـو  
ســياداهتا وأولوايهتــا الوطنيــا. وعــ وة علــم  لــإ، لــو أن الــدائنس مارســوا دــدرا أكــرب مــن امل ونــا لاــان  لــإ 
أسهم ل توزيم أكق  عدا للتااليف املتابـدة ل زـا أزمـا  الـديون، ئـة أن ئيـاب  ليـا لتسـويا الـديون 
أدة إىل إلقـــاع تاــــاليف التســـويا كاملــــا علـــم البلــــدان املدينـــا. وكــــان نتي ـــا  لــــإ ل القمانينـــا  وأوائــــا 

 البلدان. منالتسضينا  من الق ن الضش ين هو فقدان عقد من زمن التنميا رلنسبا للضديد 
وأُثة  ملوائا مماثلا تتضلق يض ورة أن يتاق للبلدان هامف للتة هف لتقـو  يتخفيـف اخت اهتـا  

اادتةاديا، و لإ ل سيا  تطورا  أزد  عهدا، ل اليو ن وئةها من البلدان املققلا رلديون. ويينما 
إىل إيـ ع ااهتمـا  إىل إج اعا  تايف لاا من يلدان الض ز والفائغ، فهـي تـدعو أيضـا  الدراساتدعو 

 الواجك للتااليف ااجتماعيا ال  تن م عن السياسا  ال  ت مي إىل  فيغ الض ز يس عا.
ومــن مث فــبن تنفيــذ خطــا طموزــا للتنميــا املســتداما يتطلــك تــ ا هــامف تةــ ف أكــرب للبلــدان  

ام كافيــا مـــن لتماينهــا مــن  ديــد السياســا  الـــ  ت ئــم يشــاا أفضــا ســيادها الـــوط ، كمــا يتطلــك دــدر 
مـن  ١5امل ونا لافالا التضال السلس من زاا  اإلجهاد اادتةاد ، علم النحو املسـتهدف ل الغايـا 

 من أهداف التنميا املستداما. ١٧اهلدف 
 

 التضامن الدو  ميكن أن يؤدي دورا هاما  
الضامليـــا  لقـــد كـــان للتضـــامن الـــدويل دور هـــا  ل التنميـــا وإعـــادة اإلعمـــال. ففـــي أعقـــاب الـــ ب 

ل املائــا مــن النــاتا القــومي اإلمجــايل للــوااي  املتحــدة  ١القانيــا، تلقــت يلــدان ئــ ب أورور مــوارد تضــادل 
مــن خــ ل يــ  ما اإلنضــاش األورو ،  ١٩5٢إىل  ١٩٤٨األم يايــا ل كــا ســنا مــن ســنوا  الفــ ة مــن 

ل إنفـا  االتزامـا  الدوليـا البلـدان  املض وف أكق  خبطا مارملال. ودد ساعد الدعم املايل السـخي وامل ونـا
علــم اســتضادة ااســتق ار املــايل و قيـــق مزيــد مــن الافــاعة ل  ةـــيص املــوارد والتض يــا يتح يــ  الت ـــارة. 

 الذها. ال أُساليامهد  هذه الضواما جمتمضا لف ة طويلا من اازدهار اادتةاد  ُع فت يضة   ودد
دور هـا  ل دعـم اتهــود اإلمنائيـا للبلـدان الناميـاني كمـا كـان هلــا وكـان للمسـاعدة اإلمنائيـا ال ُسيـا  

م دود م تفم من زي  تيسة ديناميا إدماد البلدان ل اادتةاد الضاملي. وازداد الزخم السياسي للتض يـا 
يتقـــــدا املســـــاعدة اإلمنائيـــــا ال ُسيـــــا يضـــــد فـــــ ة وجيـــــزة مـــــن ااتفـــــا  علـــــم األهـــــداف اإلمنائيـــــا لدلفيـــــا ل 

 “توافــــــق  راع مــــــونتة ”، واســــــتم  ل النمــــــو ل أعقــــــاب ااعــــــ اف الةــــــ يح ل ٢٠٠٠/ســــــبتمرب أيلول
. ييــد أن اهلــدف ا ــدد منــذ أمــد (٩)ل املســاعدة اإلمنائيــا ال ُسيــا “كبــةة”رلاجــا إىل زايدة  ٢٠٠٢ عــا 

دخلهــا القــومي ل املائــا مــن  ٠.٧طويــا لاــي تقــد  لبلــدان املتقدمــا النمــو مســاعدة إمنائيــا رُسيــا تضــادل 
من أهداف  ١٧من اهلدف  ٢اإلمجايل إىل البلدان الناميا   يتحقق يضد. ودد أدرد هذا اهلدف ل الغايا 

 .٢٠٣٠التنميا املستداما، و لإ ضمن االتزاما  الواردة ل خطا التنميا املستداما لضا  

__________ 

)منشورا  األمم املتحدة، ردم  ٢٠٠٢  ار/مارس  ٢٢-١٨تق ي  املؤمت  الدويل لتمويا التنميا، مونتة ، املاسيإ، انء :  (٩) 
 .٤١، امل فق، الفق ة ١(، الفةا األول، الق ار A.02.II.A.7املبيم 
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نـاخ والتايـف مضـه، أع يــت وفيمـا يتضلـق اسـألا إ زـا التمويـا الـ ز  للتخفيــف مـن   ر تغـة امل 
عن القلق إزاع عـد  زايدة التـدفقا  املاليـا اسـامها  مـن أجـا تغـة املنـاخ، زيـ  أدة  ةـيص  الدراسا

ل طبضتهـا  الدراسـااملسامها  لتغة املناخ إىل  ويـا املـوارد يضيـدا عـن املشـاريم اإلمنائيـا التقليديـا. ودامـت 
يتحليـا عـدة مق زـا   مـم مئــا  الب يـس مـن الـدوارا  ال زمـا للتخفيـف مــن   ر  (١٠)٢٠١٢ لضـا 

تغــة املنــاخ والتايــف مضــه، موضــحا ل هــذا الةــدد أن هنــاا ل الوادــم جمــاا لتضبئــا املزيــد مــن املــوارد مــن 
املـوارد  املةادر اخلانا والضاما. ومم  لـإ، وكمـا دـال األمـس الضـا  ل تقدنـه للم لـد، لاـي تةـبح تلـإ

يلز  اتفا  دويل دو ، إىل جانك  ليا  مناسبا للحوكما، إلدارة  ةيص موارد إضافيا للتنميا ”جمديا، 
 ‘(.٣’)الةفحا  “واملنافم الضاما الضامليا

وســـياون ينـــاع اإلرادة السياســـيا و ليـــا  الوكمـــا ال زمـــا لتضبئـــا املـــوارد الضـــ وريا لتنفيـــذ خطـــا  
 يفضاليا أم ا زاُسا لتحقيق رليا التنميا املستداما. ٢٠٣٠التنميا املستداما لضا  

  
 اطور برانمج عمل األمم املتحدة يف جمال التنمية - اثلثا 

هـــي أدـــد  منشـــور يةـــدر دون انقطـــاع يضـــد الـــ ب الضامليـــا القانيـــا، وُياـــ س لتوثيـــق  إن الدراســـا 
و ليا أداع اادتةاد الضاملي والتنميا علم الةضيد الضاملي، مم تقدا التونيا  ل جمال السياسـا   ا  

ـــــــا الضامـــــــا  الدراســـــــاالةـــــــلا. وتُنشـــــــ    تشـــــــ ين األول/ ٣١( املـــــــؤرخ ٢-)د ١١٨اســـــــت ايا لقـــــــ ار اتمضي
 ، الذ  أونت فيه اتمضيا الضاما ا لس اادتةاد  وااجتماعي اا يلي:١٩٤٧ توي أك

أن ينءـــ  ل إجـــ اع دراســـا لدزـــوال وااااهـــا  اادتةـــاديا الضامليـــا ال اهنـــا  )أ(”  
مـــن  55ســـنواي، وعلـــم فـــ ا  أخـــ ة زســـبما يـــ اه ضـــ وراي، ل ضـــوع مســـؤوليته اوجـــك املـــادة 

حــــدة. للمســــاعدة ل زــــا املشــــاكا اادتةــــاديا الدوليــــا، وال فــــم مــــن امليقــــا  ]ميقــــا  األمــــم املت
مســـتواي  املضيشـــا، و قيــــق الضمالـــا الااملــــا، وهتيئـــا ظـــ وف التقــــد  اادتةـــاد  وااجتمــــاعي 

 والتنميا،
ــــــــي  ل خــــــــت ا  ال ئيســــــــيا ل اازتياجــــــــا   )ب(”   أن يشــــــــما هــــــــذا النءــــــــ   ل

 واإلمدادا  ل اادتةاد الضاملي،
يقـــد  تونـــيا  يشـــأن التـــداية املناســـبا الـــ  ينبغـــي أن تتخـــذها اتمضيـــا  أن )د(”  

 .“الضاما وأعضاع األمم املتحدة والوكاا  املتخةةا املضنيا
، اــــا يتســــق مــــم األهــــداف املتوخــــاة منهــــا، التحلــــي  و واملشــــورة ل جمــــال الدراســــاودــــد  لــــت  

السياســـا  كـــي تس ملـــد هبـــا املنادشـــاُ  الدوليـــا يشـــأن التنميـــا، ومـــن أجـــا التةـــد  للتحـــداي  املتةـــلا 
يتنفيـذ يـ  ما عمـا األمـم املتحـدة ل جمـال التنميـا. ويقـد  هـذا الفـ ع  ـام مـوجزة عـن تطـور يـ  ما عمـا 

ملتحــدة ل جمــال التنميــا عــن ط يــق ال كيــز علــم عقــود األمــم املتحــدة اإلمنائيــا، وكــذلإ األهــداف األمــم ا
اإلمنائيا لدلفيا وأهداف التنميا املستداما ال  اعتمـد  ازقـا. واهلـدف هنـا هـو عـ   السـيا  التـار ي 

 .الدراساللتحلي   ال  تناولت السياسا  ضمن 
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 اإلمنائيــــــا األول والقــــــاين والقالــــــ  وال ايــــــم الفــــــ ا و التاليــــــا: لقــــــد ئطــــــت عقــــــود األمــــــم املتحــــــدة  
ـــــــــم التـــــــــوايل. وأدة ٢٠٠٠-١٩٩١ ، و١٩٩٠-١٩٨١ ، و١٩٨٠-١٩٧١ ، و١٩٧٠-١٩٦١ ، عل

، ٢٠٠٠/ســبتمرب أيلول ٨، املــؤرخ 55/٢اعتمــاد اتمضيــا الضامــا إعــ ن األمــم املتحــدة لدلفيــا ل د ارهــا 
. واعتمـــد  أهـــداف التنميـــا املســـتداما ل ٢٠١5-٢٠٠٠إىل نـــيائا األهـــداف اإلمنائيـــا لدلفيـــا للفـــ ة 

ل إطــــار االتـــزا  الضــــاملي رلتنميـــا املســــتداما، علــــم النحـــو املاــــ س ل دـــ ار اتمضيــــا الضامــــا  ٢٠١5عـــا  
 .٢٠٣٠اف حمددة يتوخم  قيقها  لول عا  ، مم رسم أهد٧٠/١
 

 عقود األمم املتحدة اإلمنائية األربعة  
ردئ األمــ ، كـان يضـ  مفهومــا واسـضا مــن الدراسـا ، علــم حنـو مـا اعتمدتــه “التنميـا”إن مةـطلح  

 “التغيـــة اهليالـــي”. وهـــذا مفهـــو  يت ـــاوز كقـــةا جمـــ د النمـــو اادتةـــاد  ليشـــما عمليـــا “النمـــو والتغيـــة”
، ال زما ل مجا النمو اادتةاد  ل زد  اته إىل ارتفاع ل مستواي  املضيشا و قيق “التحول اهليالي” أو

 من ميقا  األمم املتحدة. 55الضمالا الااملا والتقد  ااجتماعي والتنميا، وفق ما تناد  يه املادة 
ــم للتنميــا يوضــوق ل يــ  ما عمــا األ  مــم املتحــدة ل جمــال التنميــا ودــد الــم هــذا املفهــو  املوس 

علـــم مـــ  الـــزمن مـــن خـــ ل ال كيـــز القـــو  علـــم السياســـا ااجتماعيـــا والتنميـــا البشـــ يا يونـــفهما الغـــ   
األُسم للسياسا اإلمنائيا. ويُض ف ل ي  ما عما التنميـا صهـداف التنميـا ااجتماعيـا، زيـ  أدمـا كـا 

ملا أكقـ  فـأكق  مـن األهـداف ااجتماعيـا لتسـ يم وتـةة عقد من عقود األمم املتحدة اإلمنائيا جمموعـا ملـا
اتهود املوجها حنو التةد  للفق  واتوع وسوع التغذيا واألميا والسان انمن وامليسور وامل  ، من يس 
مسائا أخ ة. وزءي أيضا تضزيز التضليم يوجه عا  والتـدريك املهـ  والتقـ  ي كيـز متوانـا طـوال الضقـود 

 يضا.اإلمنائيا األر 
لقـد دخلـت الضنانـ  البيئيـا ضـمن يـ  ما عمـا التنميـا ايتـداع مـن ااسـ اتي يا اإلمنائيـا الدوليــا  

ــــاين )  ٢٦٢٦(، الــــ  أد هتــــا اتمضيــــا الضامــــا ل د ارهــــا ١٩٨٠-١٩٧١لضقــــد األمــــم املتحــــدة اإلمنــــائي الق
تهــود الوطنيــا يتاقيــف ا”. فقــد تضهــد  الاومــا  ١٩٧٠تشــ ين األول/أكتــوي   ٢٤(، املــؤرخ ٢5-)د

ـــداية مـــن أجـــا  ســـينها”و  “والدوليـــا ال اميـــا إىل ودـــف تـــدهور البيئـــا البشـــ يا (. ٧٢ الفقـــ ة) “ا ـــا  ت
وظلــت ااســ اتي يا  اإلمنائيــا الدوليــا للضقــود اإلمنائيــا ال زقــا تؤكــد الاجــا إىل كفالــا ااســتداما البيئيــا 

 لتلو  واند ر الغار  والتةح  وتدهور ال يا.عن ط يق توسيم نطا  ت كيزها ليشما دضااي من دبيا ا
وا ور الودت،  قـق إدراد مفهـو  للتنميـا واضـح وملـاما ل يـ  ما عمـا األمـم املتحـدة للتنميـا  

اــا يت ــاوز نطــا  النمــو اادتةــاد  وزــده. ومــن  زيــا أخــ ة، اعــُ ف يــدور النمــو اادتةــاد  ل زايدة 
زتياجــا  البشــ يا. ودــد اعــُ ف رُسيــا صمهيــا اادتةــاد ل ااســ اتي يا  املــوارد املتازــا للبلــدان لتلبيــا اا

اإلمنائيـا الدوليــا لضقــود األمـم املتحــدة اإلمنائيــا مــن خـ ل إدراد أهــداف كميــا متضلقـا، علــم ســبيا املقــال، 
ة رلنمــــو اادتةــــاد  وزايدة اادخــــار وااســــتقمار، وتوســــيم دــــدرا  التةــــدي  وزايدة اانــــدماد ل الت ــــار 

الدوليــا. وُســلط الضــوع أيضــا علــم التةــنيم والتنويــم اادتةــاد  والزراعــا املنت ــا رعتبارهــا عنانــ  زاُســا 
 لتحقيق التنميا اادتةاديا والد من الفق .

وكانــــت ال مســــاواة أيضــــا موضــــوعا متاــــ را طــــوال عقــــود األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــا. ففــــي إطــــار  
( املؤرخ ٢٦-)د ١٧١٠ئي األول، ال  أد هتا اتمضيا الضاما ل د ارها اس اتي يا عقد األمم املتحدة اإلمنا

، ورد اإلعـــ اب عــــن القلـــق رلفضــــا إزاع تزايـــد الف ــــوة ل الـــدخا يــــس ١٩٦١كـــانون األول/ديســــمرب   ١٩

https://undocs.org/ar/A/RES/55/2
https://undocs.org/ar/٧٠/١
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ة البلدان املتقدما النمو والبلدان الناميا )انء ، علم سبيا املقال، الفق ة ال ايضا من ديباجا القـ ار(. وعـ و 
، ل ااســ اتي يا ١٩٧٠البلــدان منــذ عــا   داخــاعلــم  لــإ، ُســلط الضــوع علــم ااخــت ا  ل التوزيــم 
اهلدف النهائي للتنميـا ]كـان. تـوفة فـ و متزايـدة ”اإلمنائيا الدوليا للضقد اإلمنائي القاين، زي   ك  أن 

م أكقـــــــ  عـــــــدا مـــــــن الضـــــــ ور   قيـــــــق توزيـــــــ”(، وأنـــــــه ١٨)الفقـــــــ ة  “تميـــــــم النـــــــاس ل زيـــــــاة أفضـــــــا
ـــــــ وة للـــــــدخا ـــــــة ل ااخـــــــت ا  “والق ـــــــد، دعـــــــت ااســـــــ اتي يا إىل تقلـــــــيص كب . وعلـــــــم وجـــــــه التحدي

 )امل جم نفسه(. “والقطاعيا وااجتماعيا اإلدليميا”
وكــــان ال كيــــز علــــم التنميــــا رعتبارهــــا عمليــــا طويلــــا األمــــد تتطلــــك يــــذل جهــــود منســــقا ل جمــــال  

للموارد ا ليا، مدعومـا رالتزامـا  الدوليـا، زاضـ ة يقـوة ل مجيـم عقـود السياسا ، وتستند إىل تضبئا دويا 
األمــم املتحــدة اإلمنائيــا األريضــا. ومــن املوضــوعا  ال ئيســيا الــ  زءيــت رل كيــز أثنــاع الضقــود اإلمنائيــا، الــ  

متااملــا وفقــا للبنيــا أدـ   اســ اتي ياهُتا صوجــه الــ ايط يــس وتلـف أيضــاد التنميــا، إنشــاع خطــط إمنائيـا وطنيــا 
اادتةـــاديا ا ـــددة للبلـــدان وم زلـــا التنميـــا الـــ  يوجـــد فيهـــا كـــا يلـــد. وفيمـــا يتضلـــق يتمويـــا  - ااجتماعيـــا

التنميــا، أكــد  اســـ اتي يا  الضقــود اإلمنائيــا ضـــ ورة أن تتحمــا البلــدان الناميـــا املســؤوليا ال ئيســيا ل هـــذا 
رلنســبا للتنميــا. ويوجــه  -الضامــا واخلانــا  -املاليــا اخلارجيــا الةــدد، فقــد ملــدد  أيضــا علــم أمهيــا املــوارد 

خاو، تضمنت اس اتي يا  مجيم الضقود اإلمنائيا، رستقناع الضقد األول، هـدف أن تقـد  البلـدان املتقدمـا 
 ل املائا من  اها القومي اإلمجايل. ٠.٧النمو للبلدان الناميا مساعدة إمنائيا رُسيا تبلغ أو تت اوز 

ورلنســــبا لتوســــيم نطــــا  التضــــاون الــــدويل، دعــــت اســــ اتي يا  عقــــود األمــــم املتحــــدة اإلمنائيــــا  
رستم ار إىل تضزيز التضاون الدويل وتنسيق السياسا  من أجـا دعـم اتهـود اإلمنائيـا الوطنيـا. فقـد أيـد  

ـــدول ادتناعهـــا يضـــ ورة القيـــا  يضمـــا موزـــد إلثبـــا  ”( ١٦-)د ١٧١٠اتمضيـــا الضامـــا ل د ارهـــا  عـــز  ال
)الفقــ ة السادســا مــن الديباجــا(. وزــدد  “األعضــاع علــم يــ  زخــم جديــد ل التضــاون اادتةــاد  الــدويل

 لإ مسار الضقود اإلمنائيا التاليا، ال  دفضت اس اتي ياهُتا اإلمنائيا الدوليا حنو التضاون الـدويل الفضـال ل 
ا، واخلــدما  ااجتماعيــا األساســيا، و ايــا البيئــا، الضديــد مــن ا ــاا ، اــا فيهــا الت ــارة، ومتويــا التنميــ

وأنشـطا البحــ  والتانولوجيــا. ورت ااعــ اف نــ ازا رلاجـا إىل تقــدا مســاعدة خانــا إىل أدــا البلــدان 
منوا والبلدان الناميا ئـة السـازليا ل الضديـد مـن تلـإ ا ـاا ، وكـذلإ رلاجـا إىل زايدة الـدعم الـدويل 

ن الناميــا ل تيســة زةــوهلا علــم التانولوجيــا، وتطــوي  اهلياكــا األساســيا، وتضزيــز  ليــا  املقــد  إىل البلــدا
 التخطيط من أجا تنفيذ اخلطط اإلمنائيا الوطنيا، و سس اإلزةاعا .

 
 األهداف اإلمنائية لأللفية  

مشـــوا مـــن   تاـــن ااســـ اتي يا  اإلمنائيـــا الدوليـــا لضقـــود األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــا األريضـــا أدـــا  
األهـداف اإلمنائيـا لدلفيــا، إا أن اعتمـاد هــذه األهـداف كــان حماولـا لل كيــز علـم مســائا التنميـا البشــ يا 
ال  كانت زينها تضترب أكق  املشاكا إلازا. وكان هذا التحول الانا ل توجه يـ  ما الضمـا ل جمـال 

ديـــد مـــن البلــدان الناميـــا، وا ســـيما ل أف يقيـــا التنميــا راجضـــا إىل زـــد يضيــد إىل الت  يـــا الـــ  مـــ   هبــا الض
وأم ياــا ال تينيــا، أثنــاع الضقــد الضــائم مــن زمــن التنميــا الــذ  امتــد مــن القمانينــا  زــىت أوائــا التســضينا  
مــن القــ ن الضشــ ين، زيــ    يــ جم النمــو اادتةــاد  الــذ  رلغــت السياســا  ل ال كيــز عليــه إىل الــد 

البشــ يا األوســم نطادــا. وجــاع  نــيائا األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا مضــربة عــن  مــن الفقــ  و قيــق التنميــا
ــــا الــــ  نءمتهــــا األمــــم املتحــــدة ل  ــــديت ل عــــدد مــــن مــــؤمت ا  القمــــا واملــــؤمت ا  الدولي الشــــوائا الــــ  أُي
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القمانينــا  والتســـضينا  مــن القـــ ن املاضــي، وكـــان موضــوعها هـــو نتــائا التنميـــا البشــ يا. وأدة  لـــإ إىل 
الفق  واتوع ل ندارة ي  ما عما األمم املتحدة ل جمال التنميا، إىل جانك التضليم واملساواة يس  وضم

 اتنسس والةحا.
ودــدمت األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا، جمتمضــا، يفضــا ت كيزهــا علــم الفقــ اع يوجــه خــاو، منءــورا  

أدـا علـم البيئـا والتحـول اهليالـي الـذ  متاام  يشأن تنفيذ الـرب ما ااجتمـاعي، إا أيفـا ركـز  يدرجـا 
ياــون ةــ ة للنمــو. ونتي ــا لــذلإ، زءيــت دضــااي مــن دبيــا الضمالــا واإلنتاجيــا وااســتقمار والتغــةا  ل 
أمنــا  اإلنتـــاد رهتمـــا  أدــا رملقارنـــا مـــم ال كيــز الـــذ  زءيـــت يــه خـــ ل عقـــود األمــم املتحـــدة اإلمنائيـــا. 

س اتنســس رعتبارهــا مــن األهــداف اامنائيــا، ورت ريــط الــد مــن وعــ وة علــم  لــإ، أُدرجــت املســاواة يــ
الفقـــ  اضاتـــا عـــد  املســـاواة، ئـــة أن التفـــاو   اادتةـــاديا وئةهـــا مـــن أوجـــه التفـــاو  الاقـــةة   تُـــدرد 
ضــمن األهــداف اإلمنائيــا إدراجــا نــ حا. ووانــلت األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا ل نفــس املســار الــذ  درد 

 ٨ما عمــا األمــم املتحــدة ل جمــال التنميــا مــن زيــ  املنــاداة رلتضــاون الــدويل، إ  جــاع اهلــدف عليــه يــ  
منهـــا يـــدعو إىل إدامـــا ملـــ اكا عامليـــا مـــن أجـــا التنميـــا، اـــا ل  لـــإ خبةـــوو مســـائا مـــن دبيـــا الت ـــارة 

والـــدول اتزريـــا واملاليـــاني وتلبيـــا اازتياجـــا  اخلانـــا ألدـــا البلـــدان منـــوا والبلـــدان الناميـــا ئـــة الســـازليا 
الةــغةة الناميــاني والقــدرة علــم  مــا الــدين اخلــارجيني وإماانيــا الةــول علــم الضقــادة األساســيا صســضار 

 مضقولاني والتانولوجيا  اتديدة.
 

 2030خطة التنمية املستدامة لعام   
، خطــــــا التنميــــــا ٧٠/١، اعتمــــــد  اتمضيــــــا الضامــــــا، ل د ارهــــــا ٢٠١5أيلول/ســــــبتمرب  ٢5ل  

ئايــا م تبطــا هبــا.  ١٦٩هــدفا مــن أهــداف التنميــا املســتداما و  ١٧الــ  تتضــمن  ٢٠٣٠املســتداما لضــا  
رئــيس دولــا وزاومــا وممــق  رفيــم املســتوة علــم الةــضيد الــدويل يتحقيــق التنميــا  ١٩٣وتضهــد مــا جمموعــه 

اسـُتاما  لـإ ي زيـك اتمضيــا . و ٢٠٣٠املسـتداما مـن خـ ل التنفيـذ الاامـا خلطـا التنميــا  لـول عـا  
يبـــدع نفـــا  اتفـــا  رريـــس، و ييـــد  ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب   ٢١املـــؤرخ  ٧١/٢٢٨الضامـــا ل د ارهـــا 

اتمضيــا الضامــا لاــا مــن خطــا عمــا أديــس أرر الةــادرة عــن املــؤمت  الــدويل القالــ  لتمويــا التنميــا، ل 
، ٢٠٢٠-٢٠١5، وإطـــــــــار ســـــــــيندا  للحـــــــــد مـــــــــن وـــــــــاط  الاـــــــــوار  للفـــــــــ ة ٢٠١5متوز/يوليـــــــــه  ٢٧
. وكانت هذه ااتفادـا  الدوليـا ةـ ة عمليـا طويلـا مـن املفاوضـا  يـس الـدول ٢٠١5ززي ان/يونيه  ٣ ل

األعضـــاع ل األمـــم املتحـــدة، ومـــن املشـــاورا  مـــم منءمـــا  ا تمـــم املـــدين والقطـــاع اخلـــاو واألكـــادنيس 
 تمــم اإلمنــائي علـــم نطــا  أوســـم. ولــذلإ فـــبن التوافــق الــدويل اتديـــد يشــأن التنميـــا املســتداما مســـد وا

 تطلضا  جمموعا  واسضا من الشضوب ل مجيم أحناع الضا .
ــــا  ٢٠٣٠و يــــي خطــــا التنميــــا املســــتداما لضــــا    التقليــــد الــــذ  انته تــــه ااســــ اتي يا  اإلمنائي

اما للتنميــا علــم الةــضيد الضــاملي. وتضاــس أهــداف التنميــا املســتداما، الســايقا عــن ط يــق تــوفة إطــار ملــ
يةــيغتها الاليــا، األيضــاد املختلفــا للتنميــا، يــا واألهــم مــن  لــإ، تشــدد هــذه األهــداف علــم الــ ايط يــس 
األيضـــاد اادتةـــاديا وااجتماعيـــا والبيئيـــا للتنميـــا. فضلـــم ســـبيا املقـــال، يشـــما هـــدف النمـــو اادتةـــاد  

أليضـــاد ااجتماعيـــا، مقـــا ااســـتداما البيئيـــا واانفتـــاق علـــم اتميـــم، مـــم تـــوفة الضمالـــا الااملـــا وتلـــف ا
واملنت ـــا والضمـــا ال ئـــق لل ميـــم. وناـــن م زءـــا ت كيـــز مماثـــا، يـــربز الـــ ايط يـــس وتلـــف أيضـــاد التنميـــا 

تنميـا املسـتداما إىل املستداما، ل نيائا مجيم األهـداف األخـ ة. ويـدعو هـذا البضـد مـن أيضـاد أهـداف ال
 اتسا  السياسا  لضمان أخذ وتلف أيضاد التنميا ل ااعتبار لدة تةميم التدخ   السياساتيا.

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/٧١/٢٢٨
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، اا ل  لإ أهداف التنميا املستداما، من ٢٠٣٠وزس النء  إىل خطا التنميا املستداما لضا   
هـي تـدعو إىل القضـاع التـا  علـم الفقـ  زي  الطموق فيها، يءه  أيفا تت اوز اخلطط اإلمنائيـا السـايقا. ف

واتـــوع واألميـــا والتمييـــز علـــم أســـاس نـــوع اتـــنس وئـــة  لـــإ مـــن أملـــاال التفـــاو  ااجتمـــاعي. وي مـــي 
إىل الد مـن انضـدا  املسـاواة داخـا البلـدان وفيمـا يينهـا. وعـ وة علـم  لـإ، أدرجـت يشـاا  ١٠اهلدف 

مـن األمــور منهـا اإلدمــاد والقضـاع علــم القـوانس التمييزيــا جيـد ل أهــداف التنميـا املســتداما املنـاداة يضــدد 
والمايا ااجتماعيا وزايدة متقيا البلدان الناميا وإُساع نـوهتا ل املؤسسـا  الضامليـا. ويسـتند هـذا ال كيـز 
ا علم الد من عد  املساواة إىل االتزاما  السـايقا، علـم النحـو الـوارد ل ااسـ اتي يا  اإلمنائيـا الدوليـ

 .(١١)ااجتماعيا التنميالضقود األمم املتحدة اإلمنائيا، ويتفق مم روق إع ن كوينهائن يشأن 
وتشدد أهداف التنميا املستداما يشاا خاو علم ااستداما البيئيا وأوجه ت ايطها مم األيضـاد  

ا يطـــا   األخـــ ة للتنميـــا. وت كـــز عـــدة أهـــداف نـــ ازا علـــم البيئـــا، مقـــا ماافحـــا تغـــة املنـــاخني و ايـــا
ـــنءم اإلياولوجيـــا األرضـــيا. كمـــا أدرجـــت املســـائا املتةـــلا رلبيئـــا ل  والبحـــار والبيئـــا البح يـــاني و ايـــا ال

 األهداف ال  تتضلق رلنمو اادتةاد  والتنميا ااجتماعيا.
ت كــز علــم األهــداف ااجتماعيــا والبيئيــا، فهــي  ٢٠٣٠وإ ا كانــت خطــا التنميــا املســتداما لضــا   
هتما  ل الودت نفسه حنو أمهيا النمو اادتةاد ، والتنويم اادتةاد ، والتةنيم، ويناع اهلياكا توجه اا

وهــي األمــور الــ  تةــدر  اســ اتي يا  عقــود األمــم  -األساســيا، وا ســيما ل ســيا  أدــا البلــدان منــوا 
 املتحدة اإلمنائيا األريضا.

، زيـ  تنطبـق علـم البلـدان املتقدمـا النمـو رلضامليـا ٢٠٣٠تونف خطا التنميا املستداما لضا   
والناميا علم زد سـواع. ييـد أن دور البلـدان املتقدمـا النمـو ا يقتةـ  علـم تـوفة املسـاعدة املاليـا والتقنيـا 
للبلدان الناميا، إ  من املسل م يه أن علم كا يلد أن ينفذ ما ي اه مـن السياسـا  لتحقيـق أهـداف التنميـا 

 ق مم سياده الوط .املستداما اا يتواف
وأخةا، تربز أهداف التنميا املستداما أمهيا ااع اف صن البلـدان يتضـس عليهـا أن تقـو  يتحديـد  

أولوايهتـــا وسياســـاهتا إلزـــ از تقـــد  فضـــال ل وتلـــف أيضـــاد التنميـــا املســـتداما. ول هـــذا الةـــدد، ياتســـي 
الن اق. وهذا يلقي علم عاتق البلدان مسـؤوليام،   إمساُا اتها  الوطنيا يزما  األمور أمهيا رلغا لتحقيق

كمــا ننحهــا ف نــا، لتاييــف األهــداف والغــااي   يــ  ت ئــم وادضهــا الــوط ، ولتحديــد ااســ اتي يا  
والسياســــا  الـــــ  تناســــك علـــــم أفضـــــا وجــــه تقـــــدمَّها علــــم مســـــارا  التنميـــــا املســــتداما. ويـــــربز  ليـــــا 

خلــربا  اإلمنائيــا الســايقا الــ  ا تــزال نــالا ل ســم مســارا  ا الدراســاالسياســا  الــذ  أجــ   ل إطــار 
 التنميا املستداما هذه.

 
 الدراسة  الرسائل الرئيسية اليت حتملها  

علـم ع دـا جدليـا مـم تطـور يـ  ما  الدراسـا لقد زافل  ليا السياسا  الـذ  ُمـ ة ل إطـار 
الدراسـا عما األمم املتحدة ل جمال التنميا وئةها من االتزاما  الدوليا. وهذا يض  أن اختيـار مواضـيم 
الدراسـا  ث  علم م  الزمن يتطور ي  ما عما األمم املتحدة ل جمال التنميـا، وأن التحلـي   الـواردة ل 

__________ 

)منشـورا  األمـم املتحـدة، ردـم املبيـم  ١٩٩5  ار/مـارس  ١٢-٦تق ي  مؤمت  القما الضاملي للتنميا ااجتماعيـا، كوينهـائن،  (١١) 
A.96.IV.8 امل فق األول.١(، الفةا األول، الق ار ، 
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، مــن يــس الدراسـاالضمــا. ول هـذا الةــدد، يغطــي جمـاان أســهمت فيهمــا  يــدورها ل تطـور يــ  ماأثـ   
 جماا  أخ ة، مفهو جمل التنميا نفسه وأمهيا التخطيط ودور الدولا ل التنميا، علم النحو املبس أد ه.

 
 غاية التنمية إحداث التغيري، وهي متعددة األبعاد وختتلف ابختالف الظروف  

ـــزمن زقـــه مـــن التحليـــا. ففـــي أواخـــ  مفهـــو جمل التنالدراســـا أعطـــت   ميـــا الـــذ  تطـــور علـــم مـــ  ال
مشالا التنميا اادتةاديا ا تقتة  علـم جمـ د إزـدا   ـوا  ”تسل م صن الدراسا اخلمسينا ، يدأ  

هامشـــيا ل توزيـــم املـــوارد يـــس فـــ وع النشـــا  اادتةـــاد  القائمـــاني يـــا تتمقـــا ل إدخـــال تغيـــةا  واســـضا 
 .(١٢)“ياا اادتةاد النطا  وأساسيا علم اهل

فقد سلمت الدراسا صن التنميا اادتةاديا عمليا تـؤد ، مـن خـ ل التحـول اهليالـي للبلـدان،  
إىل التنويــم اادتةــاد ، والنمــو املســتق  الــذ  يضاــس تــواز  يــس القطــاعس الزراعــي والةــناعي، و ســس 

د مـن البلـدان الناميـا اليـو  مفادهـا أن خ نا  ا  أمهيا كبـةة للضديـ الدراسامستواي  املضيشا. وسادت 
وأن  “التفاــــــإ الســــــ يم للقطــــــاع التقليـــــــد  لــــــيس م جحــــــا زدوثــــــه وا مـــــــن الامــــــا أن يُنةــــــح يـــــــه”
األمقـــا ل دتةـــاد يتطلـــك، علـــم الضاـــس، تـــواز  يـــس   يـــ  عوامـــا اإلنتـــاد مـــن دطـــاع الافـــاف  النمـــو”

 لـــإ، كـــان هنـــاا أيضـــا تســـليم واضـــح  . ورإلضـــافا إىل(١٣)“وإ زـــا فـــ و الضمـــا ل القطـــاع التســـويقي
املشــالا اليــو  الــ  تتمقــا ل النــدرة والضــوز ”يضــ ورة  فيــز النمــو امل تفــم واملســتق ، ول هــذا الةــدد، فــبن 

. (١٤)“هــي مشــالا هائلــا إىل درجــا ا ناــن مضاتتهــا ا ــ د إعــادة توزيــم الاميــا  املوجــودة و ســينها
ســيما ل أدــا البلــدان منــوا، أمهيــا أساســيا، وهــو أمــ  مســلم يــه  وياتســي التض يــا رلنمــو اادتةــاد ، وا

، الـ  تـدعو إىل  قيـق منـو ١-٨مـن أهـداف التنميـا املسـتداما، وا سـيما الغايـا  ٨متاما ل إطـار اهلـدف 
 ل املائا سنواي ل أدا البلدان منوا. ٧ل الناتا ا لي اإلمجايل ينسبا ا تقا عن 

األهـــداف ااجتماعيــا واادتةـــاديا م ايطـــا ضــمن مفهـــو  التنميـــا.  ومنــذ م زلـــا مباــ ة، كانـــت 
وأُدجمـــت املســـائا املتةـــلا إبدارة املـــوارد الطبيضيـــا والتـــدهور البيئـــي وتغـــة املنـــاخ ونـــ هتا رأليضـــاد األخـــ ة 

 علم م  الزمن، مم ت كيز أكرب ل مطلم الق ن الايل. الدراساللتنميا ل 
دراســا لقــدر الابــة مــن األمهيــا رلنســبا إىل املنادشــا  الاليــا، أدــ    وفيمــا يتضلــق اســألٍا هبــذا ا 

التنميـا ليســت مســارا ”صمهيــا الســيا  عـن ط يــق التأكيــد أن  ١٩٧٠-١٩٦٩الالـا اادتةــاديا ل الضـا  
جـــرباي علـــم مجيـــم البلـــدان أن تســـلاه: فهـــي عمليـــا متنوعـــا وئـــة يقينيـــا تضاـــس ثقافـــا وأفضـــليا  النـــاس 

 (.١)الةفحا  “رد املتازا هلم وتضاس تانولوجيا دائما التغةوكذلإ املوا
 

 من املهم التخطيط للتنمية وأن متلك الدول القدرات الالزمة  
إن تضزيـــــز دـــــدرة الـــــدول علـــــم التخطـــــيط ااســـــ اتي ي مســـــألا  ا  أمهيـــــا خانـــــا رلنســـــبا إىل  

 يـــس األيضــاد اادتةــاديا وااجتماعيـــا التحــداي  الــ  تط زهـــا التنميــا املســتداما. فتضزيـــز الــ ايط اإلمــا 
والبيئيـــا للتنميـــا يتطلـــك التنســـيق الســـليم يـــس وتلـــف جمـــاا  السياســـا  ويـــس وتلـــف اتهـــا  الفاعلـــا، 

__________ 

 (١٢) world Economy Survey 1959 (United Nations publication. Sales No. 60.II.C.1), p. 7. 

 (١٣) World Economic Survey, 1969-1970 (United Nations publication, Sales No. E.71.II.C.1), pp. 15-16. 

 (١٤) World Economic Survey, 1971 (United Nations publication, Sales No. E.72.II.C.2), p. 12. 
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ل  لإ القطاع اخلاو والاوما  وا تمم املدين. ولتحقيق اانتقال إىل التنميـا املسـتداما ا يـد مـن  اا
لاومــا  مـــن أجـــا مواعمـــا القــ ارا  السياســـاتيا القةـــةة األجـــا مـــم لقـــدرا  املؤسســـيا داخـــا ا  ســينا

 األهداف اإلمنائيا الطويلا األجا.
منادشــا ا تــزال نــالا إىل اليــو  يشــأن التنميــا املخطــط  ١٩٦٤ل عــا  الدراســا ودــد تضــمنت  

ضـد نءـ ا لضمليـا تس يم وتةة التنميا اادتةاديا وااجتماعيـا يتطلـك مقاريـا أي”أن الدراسا هلا. وازءت 
أنبح من املفهو  أن الق ارا  املتضلقـا رلسياسـا  ال اهنـا   يضـد ممانـا ا ا هـا ”وأنه  “وضم السياسا 

  د ااست ايا لء وف  نيا، يا ينبغي أن تساهم فضليا ل  قيق التغيةا  اهلياليـا واملؤسسـيا الـ  تقـو  
ا  اإلدارة الضامـا لتضبئـا املـوارد ا ليـا وتقـدا اخلـدما  . ويبقـم  سـس دـدر (١5)“عليها التنميا اادتةاديا

 ااجتماعيا اتيدة أم ا أساسيا رلنسبا إىل التنميا املستداما.
وإىل جانــك ااعــ اف صمهيـــا التخطــيط ااســـ اتي ي، هنــاا اعــ اف رلـــدور الاســم للدولـــا ل  

نيــا وأف يقيــا وا يــا يلــدان  ســيويا ل القمانينــا  التنميــا. فاملقايلــا يــس ا يــا عــدد مــن يلــدان أم ياــا ال تي
والتسضينا  من القـ ن الضشـ ين كشـفت الـدور املهـم الـذ  تضـطلم يـه الدولـا ل إدارة اادتةـاد. فالبلـدان 
الـــ  تضمـــا يسياســـا  حمورهـــا الســـو  وفـــق الـــنها الـــذ  رُســـه توافـــق  راع واملـــنطن تض ضـــت التنميـــا فيهـــا 

دان الــ   خــذ يــنها الدولــا اإلمنائيــا األكقــ  تــدخ  زققــت دــدرا أكــرب مــن انتااســا  كبــةة، يينمــا البلــ
إىل الدراســا النمـو والتنويـم اادتةـاد  والـد مــن الفقـ  علـم نطـا  واسـم. ودــد خلـص التحليـا الـوارد ل 

 أن لتضزيز ددرة الدول الوطنيا علم إدارة اادتةاد أمهيا زاُسا رلنسبا إىل التنميا ل املدة الطويا.
، عـــاد التوافـــق الـــدويل إىل زيـــ  كـــان فـــاع ف ٢٠٣٠ورعتمـــاد خطـــا التنميـــا املســـتداما لضـــا   

صمهيا  طيط التنميا وض ورة زايدة ددرا  البلدان علم فهم وإدارة أوجه الـ ايط يـس وتلـف أيضـاد التنميـا 
علــا املتضــددة. فالغايــا املســتداما، علــم مــدة فــ ا  زمنيــا أطــول، ومــم امل اعــاة الااملــا لــدور اتهــا  الفا

دعـم اخلطـط الوطنيـا ”من أهداف التنميا املستداما تناد  ن ازا يتضزيز يناع القدرا  مـن أجـا  ٩-١٧
، وهــي مســألا تت لــم يشــاا جيــد ل أهــداف التنميــا “ال اميــا إىل تنفيــذ مجيــم أهــداف التنميــا املســتداما

 املستداما وئاايهتا األخ ة.
  

 احلالة الراهنة يف العامل والتحدايت اليت اواجهها التنمية املستدامة  - رابعا 
كمــا  كــ  أعــ ه، كــان للءــ وف الســائدة ل الضــا  دور مهــم ل  قيــق يــ  ما الضمــا الــدويل ل  

جمــال التنميــا. فقــد أدة التضــاون الضــاملي املــذها يضــد الــ ب الضامليــا القانيــا واملؤسســا  الــ  أنشــئت مــن 
التضــاون إىل هتيئــا الءــ وف املواتيــا لتنفيــذ اســ اتي يا عقــد األمــم املتحــدة اإلمنــائي األول الــ   خــ ل  لــإ

، وســاهم ل  قيــق الغــااي  الــواردة ل تلــإ ااســ اتي يا دبــا ١٩٦١اعُتمــد  ل كــانون األول/ديســمرب 
للضقود اإلمنائيا ال زقا ظلت  املوعد النهائي. ييد أن التطلضا  الواردة ل ااس اتي يا  اإلمنائيا الدوليا

ئة ملباة إىل زد يضيد، ويضـود  لـإ يدرجـا كبـةة إىل الءـ وف الضامليـا السـلبيا، وعـد  تنسـيق السياسـا  
 والتضاون اإلمنائي امل ئمس علم الةضيد الدويل.

__________ 

 (١5) World Economic Survey 1964 - Part I (United Nations publication, Sales No. 65.II.C.1), p. 2. 
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 ول انونـــا األخـــةة، ســـاعد  الءـــ وف اادتةـــاديا الضامليـــا املواتيـــا خـــ ل الســـنوا  األوىل مـــن 
، كـان دـد  قـق ٢٠١٠األلفيا اتديدة ل إز از التقد  ل  قيق األهداف اإلمنائيا لدلفيا. و لـول عـا  

. ييد أن الضـا  ملـهد ٢٠١5هدف خفغ نسبا الفق  املددم إىل النةف علم الةضيد الضاملي  لول عا  
. ومنــذ  لــإ ١٩٢٩ أملــد أزمــا ماليــا منــذ األزمــا الاــربة الــ  يــدأ  ل عــا  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ل الفــ ة 

الــس، اضفــغ املضــدل الســنو  للنمــو الضــاملي  ــوايل نقطــا مئويــا كاملــا مقارنــا رلضقــد الــذ  ســبق األزمــا 
املاليــا الضامليــا، وظلــت مضــدا  النمــو الفضلــي ويبــا لتودضــا  املتــايضس. ونــتا عــن  لــإ تبــاطؤ التقــد  ل 

 .٢٠١5خةة السايقا لضا   قيق يضغ األهداف اإلمنائيا لدلفيا ل السنوا  األ
 -وتشة الت ارب السالفا الذك  ال  ملهدهتا السنوا  األخةة من فـ ة األهـداف اإلمنائيـا لدلفيـا  

يقـوة إىل أن  قيـق النمـو اادتةـاد  املطـ د والشـاما واملسـتدا ، والضمالـا الااملـا  -وسنوا  مـا يضـد األزمـا 
ســـتق ار املـــايل، هـــي عنانـــ  دعـــم أساســـيا لتحقيـــق أهـــداف التنميـــا واملنت ـــا، واســـتق ار اادتةـــاد الالـــي واا

املستداما. ولذلإ فبن تنشيط النمو اادتةاد  الضاملي أم  ل ئايا األمهيا. ومم  لـإ، ا يـزال الضـا  يضـاين 
مــن تبــاطؤ ل النمــو اادتةــاد  طــال أمــده، ل ظــا ضــضف أســوا  الضمــا واضفــا  مســتواي  ااســتقمار 

نتاجيا. ويضد أكق  من ةـاين سـنوا  علـم األزمـا املاليـا الضامليـا، ا يـزال مقـ رو السياسـا  ل وضضف منو اإل
 مجيم أحناع الضا  يواجهون نضور  هائلا ل  فيز ااستقمار وإنضاش النمو الضاملي. 

  ومم يلوغ أسضار الفائدة ما يقارب الةف  ل اادتةادا  املتقدما النمو ال ئيسيا، كـان ألدوا 
السياسا النقديـا التقليديـا أثـ  حمـدود ل اسـتضادة هـذه اادتةـادا  عافيتهـا الااملـا، األمـ  الـذ  ينطـو  
علــم تــداعيا  مهمــا رلنســبا إىل اادتةــاد الضــاملي. وناــن أن يشــاا ال كــود الطويــا األمــد ل اادتةــاد 

ا  الت اريــــا واملاليــــا، و فــــغ الضــــاملي عائقــــا رئيســــيا أمــــا  النمــــو، وأن يســــبك عــــد جمل ااســــتق ار ل األســــو 
 مستواي  ااستقمار والتمويا امليس  املتاق للبلدان الناميا.

ول هذا السيا ، يشاا األداع اادتةاد  ل دتةاد الضاملي عام  رئيسـيا حمـد ودا لتحقيـق خطـا  
هنــا والتحــداي  . ويبحــ  هــذا الفــ ع ل ااااهــا  اادتةــاديا الضامليــا ال ا٢٠٣٠التنميــا املســتداما لضــا  

 ال  تط زها رلنسبا إىل تنفيذ أهداف التنميا املستداما.
 

 النمو االقتصادي  
إىل أدىن مســـتوة لـــه منـــذ الاســـاد  ٢٠١٦مـــم تبـــاطؤ مضـــدل النمـــو اادتةـــاد  الضـــاملي ل عـــا   

النمــو  ، ا تــزال الءــ وف اادتةــاديا الدوليــا ال اهنــا تشــاا  ــداي، وا تــزال اســتضادة٢٠٠٩الابــة لضــا  
ــــال. وتشــــة التودضــــا  الــــواردة ل  ــــوازن أمــــ ا يضيــــد املن ــــا والتودضــــا  اادتةــــاديا ل الضــــا  القــــو  واملت الال

، ولان ما زال من املتودم ٢٠١٨و  ٢٠١٧إىل انتضاش متواضم ل النمو الضاملي لضامي  (١٦)٢٠١٧ لضا 
 .٢٠٠٧إىل  ١٩٩٨يقاع النمو دون مضدله املتوسط ل الف ة من 

واألســباب الاامنــا وراع تبــاطؤ اادتةــاد الضــاملي هــي ضــضف وتــةة ااســتقمار الضــاملي وتــ نح منــو  
الت ــارة الضامليــا وتــدهور منــو اإلنتاجيــا والــزايدة الابــةة ل مســتواي  الــديون. وهــذه الضوامــا متشــاياا إىل 

نتاجيــا والت ــارة. ودــد زــد يضيــد، األمــ  الــذ  يضاــس اارتبــا  الوثيــق يــس الطلــك الالــي وااســتقمار واإل
تفادمت هذه الضواما يسبك اضفا  أسضار السلم األساسـيا ل الضديـد مـن البلـدان املةـدرة هلـذه السـلم 
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، زيــ  وانــا تشــديد السياســا  اســت ايام إىل تزايــد الض ــز املــايل والض ــز ل ٢٠١٤منــذ منتةــف عــا  
ا زالــت النزاعــا  والتــوت ا  اتيوسياســيا الســار  اتاريــا كــبحجمل تودضــا  النمــو. ورإلضــافا إىل  لــإ، مــ
 تلحق أض ار كبةة رنفا  املستقبليا ل دتةاد ل عدة مناطق. 

ومن الوارد أن يؤث  عد  انتضاش النمو اادتةاد  من عـدة أوجـه علـم اتهـود ال اميـا إىل  قيـق  
وزايدة املـداخيا، ومـن مث أهداف التنميا املسـتداما. فقـد حـد مـن دـدرة اادتةـاد علـم إمـاد فـ و الضمـا 

الــد مــن الفقــ  مــن خــ ل النمــو اادتةــاد . وناــن لضــد  اانتضــاش هــذا أن حــد أيضــا مــن املــوارد املاليــا 
املتازــا ل ســتقمار األساســي الــ ز  ل جمــاا  مــن دبيــا اهلياكــا األساســيا، وال عايــا الةــحيا، والتضلــيم، 

خ، مم أنه أم  رلغ األمهيا لتحقيق أهداف التنميا املستداما. والمايا ااجتماعيا، والتايف مم تغة املنا 
وأخــةا، فــبن عــد  كفايــا املــوارد ناــن أن يضــضف اإلرادة السياســيا للضمــا علــم  قيــق األهــداف اإلمنائيــا 

 .٢٠٣٠واالتزاما  ال  تقو  عليها خطا التنميا املستداما لضا  
 

 سوق العمل  
ضـــضف النمــــو الضـــاملي أثـــ ا ســـلبيا علــــم الضمالـــا. فقـــد أملــــار  لقـــد خل فـــت الفـــ ة الطويلــــا مـــن  

 - الضمالــا وانفــا  ااجتماعيــا ل الضــا التقــدي ا  الــ  أوردهتــا منءمــا الةــحا الضامليــا ل تق ي هــا املضنــون 
، إىل أن عدد الضاطلس عن الضما يت اوز اليو  ما كان عليه ل الفـ ة الـ  (١٧)٢٠١٦ ااااها  ل عا 

الضمالــــا وانفـــــا   مليـــــون عاطــــا. ويتودــــم التق يــــ  املضنــــون ٢٧زمــــا املاليــــا الضامليــــا صكقــــ  مــــن ســــبقت األ
أن يسـتم  عـدد الضــاطلس عـن الضمـا ل الضــا  ل  (١٨)٢٠١٧ ااااهـا  ل عــا  -ااجتماعيـا ل الضـال 

دتةــادا  ، مـدفوعا ررتفـاع مضــدا  البطالـا ل اا٢٠١٧م يــس ملـخص، ل عــا   ٣.٤الـزايدة، اقـدار 
يليـــون  ١.٤الناملـــئا. ول الودـــت نفســـه، ا تـــزال الضمالـــا اهلشـــا متفشـــيا. وعلـــم الةـــضيد الضـــاملي، يواجـــه 

 .٢٠١٧ل املائا من جمموع الضمالا( ظ وف الضمالا اهلشا ل عا   ٤٢ملخص )يشالون 
واململاا  ،وت اجضت مضدا  البطالا ل يضغ كرباي  البلدان املتقدما النمو، اا ل  لإ أملانيا 

واليــارن، إىل املســتواي  الــ    ،والــوااي  املتحــدة األم يايــا ،املتحــدة لربيطانيــا الضءمــم وأي لنــدا الشــماليا
كانت عليها خ ل األزمـا أو مـا دبلهـا. ييـد أنـه خ فـا ألملانيـا واململاـا املتحـدة، يوانـا مضءـم األعضـاع 

ــــا اارتفــــاع ل  ــــا. ول الودــــت نفســــه، ظلــــت األجــــور انخــــ ين ل اا ــــاد األورو  مغالب مضــــدا  البطال
القيقيـــا علـــم زاهلـــا أو مــــا فتئـــت تـــنخفغ ل الســـنوا  األخــــةة، ممـــا أســـهم ل اســـتفحال التفــــاو  ل 

 الدخا ل كقة من البلدان املتقدما النمو.
وســـاع  أيضـــا، ل مضءـــم املنـــاطق الناميـــا، أزـــوال ســـو  الضمـــا ل الســـنوا  األخـــةة. ويواجـــه  

املنــــاطق التحــــد  املتمقــــا ل ارتفــــاع مضــــدا  البطالــــا و/أو الضمالــــا اهلشــــا. فمضــــدا  البطالــــا،  مضءــــم
تـزال  مل   وجنوب  سيا، منخفضا عموما، ييد أن الضمالا اهلشا والضمالـا ئـة ال ُسيـا وفقـ  الضمـال ا ل

الاـــاريا، تـــدهور  تشـــاا  ـــداي  كبـــةة رلنســـبا ملضءـــم البلـــدان. ول أم ياـــا ال تينيـــا ومنطقـــا البحـــ  
األوضــــاع ل ســــو  الضمــــا ل الســــنوا  األخــــةة ل أعقــــاب األزمــــا  اادتةــــاديا الــــادة الــــ  عةــــفت 
رلضديد من البلدان. ول أف يقيا جنوب الةح اع الاربة، ا تزال الضمالا ال ديئا النوعيا تشاا أكرب  د 
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ين يلغـــوا ســـن الضمـــا. كمـــا تشـــهد لســـو  الضمـــا، ودـــد ازداد  ملـــدة يفضـــا النمـــو الســـ يم للســـاان الـــذ
 منطقتا مشال أف يقيا وئ ب  سيا أيضا ارتفاعا ل مضدا  البطالا.

وتشـاا يطالـا الشـباب، ل كقـة مــن املنـاطق، املتقدمـا النمـو والناميــا علـم السـواع، مةـدر دلــق   
املتضلقـــــا رلشـــــباب ل ااااهـــــا   - الضمالـــــا وانفـــــا  ااجتماعيـــــا ل الضـــــا كبـــــة. وكمـــــا ورد ل تق يـــــ  

، كـــان مــــن املتودـــم، يضـــد عــــدة ســـنوا  مــــن التحســـن، أن ي تفـــم املضــــدل الضـــاملي لبطالــــا (١٩)٢٠١٦ عـــا 
. ونان أن يـ ا ارتفـاع مضـدا  يطالـا الشـباب   را خطـةة ٢٠١٦ل املائا ل عا   ١٣.١الشباب إىل 

ون لــه علــم الفــور ول األجــا الطويــا علــم التقــد  حنــو  قيــق أهــداف التنميــا املســتداما، إ  ناــن أن تاــ
  ر مــن دبيــا عــد  املســاواة وفقــ  الضمــال، وانســحاب الضــاطلس مــن القــوة الضاملــا، واهل ــ ة إىل اخلــارد، 

 والتودف عن موانلا التضليم، والق دا ااجتماعيا.
 

 االستثمار والتجارة  
للتبــاطؤ الــذ  ملــهده النمــو لقــد كــان ضــضف ااســتقمار ل الســنوا  األخــةة الســبك األساســي  

اادتةاد  الضاملي، من خ ل ن ته رلطلك، واإلنتاجيا، والت ارة الدوليا. ودد جضلت ظ وف ضـضف 
الطلــك، يفادمهـــا الغمـــو  الشـــديد الـــذ  اكتنـــف الوضــم اادتةـــاد  والسياســـي علـــم الةـــضيد الضـــاملي، 

و  النقديــــا امليســــ ة علــــم الةــــضيد الشــــ كا    ــــم عــــن ااســــتقمار ل رأس املــــال اإلنتــــاجي. ورئــــم الشــــ  
الضاملي،   يتمان منو ااستقمارا  ال أُساليا من اانتضاش ل أعقاب األزما املاليا الضامليـا، وتباطـأ يشـاا 

 .٢٠١٤ملحوظ منذ عا  
ويفســــ  طــــول فــــ ة ضــــضف ااســــتقمار التبــــاطؤ ل منــــو اإلنتاجيــــا الــــذ  لــــوزل ل اادتةــــادا   

ادتةــادا  الناميــا. وناــن أن يــؤث  اضفــا  ااســتقمار  ثــةا ســلبيا علــم مضــدل املتقدمــا ول الاقــة مــن ا
اايتاـــار وجـــودة اهلياكـــا األساســـيا، الضـــاملس ا ـــ كس للتغيـــة التانولـــوجي وزايدة الافـــاعة اللـــذين يســـتند 

يا، مــن إليهمــا منــو اإلنتاجيــا ل األجــا املتوســط. وناــن أن تــؤد  دلــا ااســتقمارا  ل اهلياكــا األساســ
 دبيا امل افق الضاما والنقا ومشاريم الطادا املت ددة، إىل تقويغ  فا  النمو والتنميا املستداما.

وأدة أيضــا اضفــا  الطلــك علــم الســلم ال أُساليــا املــ تبط يضــضف ااســتقمار إىل تقييــد الت ــارة  
ن الت ـارة الضامليـا ل البضـائم. ومــن ل املائـا تق يبـا مــ ٣٩الضامليـا. ول الوادـم، متقـا السـلم ال أُساليــا نسـبا 

مث فقـــد زـــال ااضفـــا  امللحـــوظ ل ااســـتقمارا  يشـــاا كبـــة، ل كقـــة مـــن البلـــدان، دون  قيـــق منـــو 
ل املائــا ل  ١.٢اــار . ول ظــا هــذه الءــ وف،   تتوســم أز ــا  التبــادل الت ــار  الضــاملي ســوة ينســبا 

  الق ثــــون املاضــــيا. وتتســــم التــــدفقا  الت اريــــا ، وهــــو  لــــ  أدىن مضــــدل ملــــهدته الســــنوا٢٠١٦عــــا  
رلضـــضف علـــم نطـــا  واســـم وناـــن م زءـــا  لـــإ ل اادتةـــادا  املتقدمـــا والناميـــا والـــ  متـــ  ا زلـــا 
انتقاليا. وع وة علم  لإ، فبن النمو الت ـار  ضـضيف لـيس مـن منءـور  ر ـي فحسـك، يـا أيضـا مـن 

ضـــت نســـبا منـــو الت ـــارة الضامليـــا إىل منـــو النـــاتا اإلمجـــايل زيـــ  نـــلته رلنمـــو اادتةـــاد  الشـــاما. واضف
 ل املائا. ١ل املائا إىل  ٢.5الضاملي رط اد منذ التسضينيا  من الق ن املاضي، من 

وناـــن أن يـــؤد  تبـــاطؤ منـــو الت ـــارة الضامليـــا إىل ضـــضف النمـــو ل اإلنتاجيـــا، نءـــ ا ألن الت ـــارة  
ـــن الافـــاعة ل  ةـــيص املـــوارد. وتبـــس الدوليـــا ناـــن أن تســـ ع وتـــةة نشـــ  التا نولوجيـــا يـــس البلـــدان و س 
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اخلــربا  املاتســبا مــن املاضــي يوضــوق أن الت ــارة الدوليــا تــدر مااســك ادتةــاديا كبــةة لبلــدان كقــةة مــن 
خــ ل  ســس الافــاعة ل  ةــيص املــوارد علــم الةــضيد الضــاملي. ئــة أن الت ــارة الدوليــا تــؤد  أيضــا إىل 

ة عنـــدما تةـــبح دطاعـــا  ادتةـــاديا مضينـــا أدـــا دـــدرة علـــم املنافســـا ل ييئـــا عامليـــا أوســـم اخـــت ا  كـــرب 
نطادــــاني وتضــــزة تلــــإ ااخــــت ا  إىل اتســــاع التفــــاو  ل دخــــا الضــــاملس ل تلــــإ القطاعــــا  وفقــــدان 

 أعماهلم واضفا  أجورهم.

ا  التقودم علم الـنفس ل ول انونا األخةة، نار ما يبدو جا ييا متناميا للنزعا المائيا وسياس 
يلدان كقةة تضبةا عن ارتفاع مستوة السخط من الط يقا ال  تـوزَّع هبـا التاـاليف والفوائـد املتأتيـا مـن تضميـق 
التاامـــا اادتةـــاد  الضـــاملي. ووجـــود نءـــا  اـــار  عـــاملي متضـــدد األطـــ اف يقـــو  علـــم دواعـــد ومنفـــتح وئـــة 

ناـن  -مـن أهـداف التنميـا املسـتداما  ١٧مـن اهلـدف  ١٠غايـا علم حنو ما تناد  يـه ال -متييز  ومنةف 
أن يســـهم يشـــاا كبـــة ل تســـ يم اتهـــود اإلمنائيـــا ل يلـــدان كقـــةة، ملـــ يطا وجـــود انليـــا  امل ئمـــا، علـــم 

 الةضيدين الوط  والدويل، للتحام ل ااخت ا  الضامليا ومنم ان ر ااجتماعيا السلبيا. 
ارة وااســتقمار علــم منــو اإلنتاجيــا، األمــ  الــذ  ناــن أن يــ ا   را ويــؤث  كــا مــن ضــضف الت ــ 

طويلا األجا علم التقد  ا  ز حنو  قيق أهـداف التنميـا املسـتداما. ومـا   يـتم عاـس هـذه ااااهـا ، 
فــبن  لـــإ التقــد  دـــد يتــأث  ســـلبا، ا ســيما فيمـــا يتضلــق رهلـــدفس املتمقلــس ل القضـــاع علــم الفقـــ  املـــددم 

 وفة الضما ال ئق لل ميم.وت
 

 متويل التنمية املستدامة  
تضبئا موارد  ٢٠٣٠يتطلك سد الف وة التمويليا يغيا  قيق أهداف التنميا املستداما  لول عا  

ماليا كبةة، علم الةضيدين ا لي والدويل مضـام. ييـد أن تبـاطؤ النمـو اادتةـاد  الضـاملي الـذ  طـال أمـده 
 توليد استقمارا  طويلا األجا. مضا من الةضك جدا

ودد أث   ف ة الضـضف الـ  ملـهدها النمـو اادتةـاد   ثـةا سـلبيا علـم اإليـ ادا  الاوميـا ل  
يلدان كقةة، األم  الذ  أدة إىل استفحال األوضـاع املاليـا. ورلنسـبا ل دتةـادا  الناميـا املضتمـدة علـم 

الضــغو  علــم املاليــا الضامــا منــذ ااضفــا  الــاد ل  الســلم األساســيا، لــوزل علــم وجــه اخلةــوو تزايــد
. وتتنامم أمهيا الديون املقوما رلضم   األجنبيا ل ٢٠١٤أسضار السلم األساسيا الذ  زد  ل عا  

البلـــدان الناميـــا، األمـــ  الـــذ  يضـــزة جزئيـــا إىل ااضفـــا  التـــار ي ل أســـضار الفائـــدة ل البلـــدان املتقدمـــا 
 ضا املق ضس ع ضا للمخاط  امل تبطا يسض  الة ف.النمو، وهذا ما ج

ويفضا اتهود املبذولا لضمان ااستداما املاليـا والقـدرة علـم  مـا الـدين، تزيـد ازتمـاا  أن  
تل أ البلدان إىل تقليص النفقا  املخةةا للحمايا ااجتماعيا من أجا دعـم الـدخا وال عايـا الةـحيا 

أن التخفيغ ل ااستقمارا  اإلنتاجيا، من دبيا املشاريم البالغا األمهيا  والتضليم، علم سبيا املقال. كما
املتضلقــا رهلياكــا األساســيا، ســوف يزيــد مــن تفــادم ااختنادــا  اهلياليــا القائمــا وياــبح منــو اإلنتاجيــا ل 

يـــا األجــا املتوســط إىل األجـــا الطويــا، ممـــا يضيــق أكقـــ   قيــق أهـــداف التنميــا املســـتداما. ويشــاا التمو 
الدويل عنة ا رلغ األمهيا استامال تضبئا اإلي ادا  ا ليا. ئة أن البلدان الناميا كاـا تشـهد منـذ فـ ة 

 طويلا نافيا سلبيا ل  وي   املوارد. 
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وت كت السياسا  النقديا ال  اعُتمد  ل اادتةادا  املتقدمـا النمـو ل أعقـاب األزمـا املاليـا  
تدفقا  رأس املال إىل البلدان الناميـا واخلارجـا منهـا، وخبانـا األسـوا  الناملـئا الـ   الضامليا أث ا كبةا علم

تتميز أسوادها املاليا يدرجا عاليا من اانفتاق. وعلم وجه اخلةوو، أدة استخدا  املةارف امل كزيـا ل 
ول علـم نطـا  واسـم من دبيا مل اع األنـ -البلدان املتقدما النمو ألدوا  السياسا النقديا ئة التقليديا 

إىل   ر كبــــةة ئـــة مباملــــ ة عــــاي ة للحــــدود الوطنيــــا. وتشــــة  -ل إطـــار سياســــا تســــمم التيســــة الامــــي 
الدراســـا  الت  يبيـــا الــــ  أج يـــت مـــؤخ ا إىل أن تــــداية التيســـة الامـــي دــــد ضـــخمت مســـاي ة الــــدورا  

 اادتةاديا وتقلك تدفقا  رأس املال إىل البلدان الناميا. 
ذه التقلبــــا  الابــــةة ل تــــدفقا  رأس املــــال عــــرب البلــــدان إىل زايدة الضــــضف املــــايل ل وأد  هــــ 

يلـــدان كقـــةة. وملـــالت إدارة تـــدفقا  رأس املـــال املتقلبـــا  ـــداي كبـــةا أمـــا  السياســـا الضامـــا للحاومـــا  
تيـــاطي واملةــارف ل الســنوا  األخــةة. وناــن أن يــؤد  التبــاين ل اااهــا  السياســا النقديــا يــس ااز

 اا اد  للوااي  املتحدة واملةارف امل كزيا للبلدان ال ئيسيا األخ ة إىل زايدة زدة تقلبا  رأس املال.
وتشـاا املسـاعدة اإلمنائيـا ال ُسيـا وئةهـا مـن أملـاال التمويـا الضـا  الـدويل دنـوا  رلغـا األمهيـا  

هد  التـــدفقا  املاليـــا الضامـــا الدوليـــا لتمويـــا التنميـــا املســـتداما، وخبانـــا ل أدـــا البلـــدان منـــوا. فقـــد ملـــ
التساهليا وئة التساهليا إىل البلدان الناميـا ارتفاعـا طفيفـا خـ ل السـنوا  القليلـا املاضـيا. و كـ   تنـا 
املسـاعدة اإلمنائيـا التايضـا ملنءمــا التضـاون والتنميـا ل امليـدان اادتةــاد  أن املسـاعدة اإلمنائيـا يلغــت  روة 

ل املائـا عمـا كانـت  ٨.٩يليون دوار، وهـذا مـا نقـا زايدة ينسـبا  ١٤٢.٦ددرها  ٢٠١٦جديدة ل عا  
ل املائـــا ل  ٠.٣٠. ورعتبارهـــا زةـــا مـــن الـــدخا القـــومي اإلمجـــايل، ارتفضـــت مـــن ٢٠١5عليـــه ل عـــا  

ــــا. ئــــة أن ســــتا يلــــدان فقــــط زققــــت اهلــــدف املتمقــــا ل اإليقــــاع علــــم  ٠.٣٢إىل  ٢٠١5 عــــا  ل املائ
 . (٢٠)ل املائا من الدخا القومي اإلمجايل أو أكق  ٠.٧إلمنائيا ال ُسيا عند مستوة املساعدة ا
وارتفــــم يةــــورة ملحوظــــا ل الســــنوا  القليلــــا املاضــــيا اادــــ ا  مــــن املةــــارف اإلمنائيــــا املتضــــددة  

يـا املتازـا ئـة  األط اف ومن خ ل التضاون يس يلدان اتنوب. ومم  لإ، ا تزال املـوارد املاليـا ا ليـا والدول
 كافيا لسد الف وا  القائما ل متويا ااستقمارا  املتضلقا رلتنميا املستداما، وا سيما ل أفق  البلدان.

وتتطلــك إعــادة اادتةــاد الضــاملي والنءــا  املــايل الضــاملي إىل مســار دينــامي إزــ از تقــد  أســ ع ل  
اادتةــاد الالــي علــم ”ن أجــا تضزيــز اســتق ار املســائا الضامــا املتةــلا رتســا  السياســا  واملؤسســا  مــ

 من أهداف التنميا املستداما. ١٧ من اهلدف ١٣، علم حنو ما ورد ل الغايا “الةضيد الضاملي
  

 أتمالت ختامية - خامسا 
ـــوارد ل   مـــادة دُســـا للتأمـــا ل اخلـــربا  اإلمنائيـــا الق يـــا الـــ  الدراســـا يتـــيح اســـتض ا  التحليـــا ال

الســــنوا  الســــبضس املاضــــيا. ومــــن الواضــــح أن كــــا فــــ ة يضينهــــا تتميــــز خبةــــائص ف يــــدة لوزءــــت خــــ ل 
يتـــــيح الف نــــــا الدراســــــا ناـــــن أن تتاـــــ ر. ئــــــة أن النءـــــ  إىل  ريــــــ   ليـــــا السياســــــا  اإلمنائيـــــا ل  ا

مـا  استخ و طبيضا األفاار النةة ال  ستقبت نفضها عند منادشا وتقييم اخليـارا  السياسـاتيا املتازـا أ
 ا تمم الدويل لتحقيق الوعد رلتنميا املستداما.

__________ 

 .http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm: انء  (٢٠) 
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رســالا واضــحا تتضلــق رلاجــا امللحــا إىل تضزيــز املؤسســا  الوطنيــا والضامليــا مــن الدراســا وتوجــه  
أجـــا تضءـــيم الفوائـــد املســـتمدة مـــن الضوملـــا عـــن ط يـــق الـــد مـــن املخـــاط  الـــ  يشـــالها وجـــود عـــا جمل ُستـــه 

 ور  إنشـاع مؤسسـا  مناسـبا ملنـم زـدو  ااخـت ا  الابـةة الـ  تفضـي ااعتماد املتبـادل. ومـن الضـ
فضـ م،  - واألزمـا  - يشاا دائم تق يبا إىل زدو  أزما  عامليـا. ول زالـا زـدو  تلـإ ااخـت ا 

فســوف يُطلــك مــن تلــإ املؤسســا  تيســة انتضــاش ســلس يتســق مــم األهــداف اإلمنائيــا الوطنيــا والضامليــا. 
إ املؤسســا  وزســن أدائهــا كفالــا أن تفــي عمليــا الضوملــا يوعــدها يتنميــا مجيــم البلــدان، وناــن لوجــود تلــ

وا ســـيما البلـــدان املنخفضـــا الـــدخا األدـــا دـــدرة علـــم مواجهـــا ااخـــت ا  امل تبطـــا يضمليـــا  األســـوا  
والضامليـا الضامليـا. ورإلضـافا إىل إدارة املخـاط  وااسـت ايا لدزمـا ، مـك أيضـا علـم املؤسسـا  الوطنيـا 

القيــا  يــدور اســتبادي ل املضــي دــدما رلتنميــا البشــ يا. ودبــا ســنوا  مــن اعتمــاد خطــا التنميــا املســتداما 
اســــتقمارا  طائلـــــا ”نـــــفقا عامليــــا جديــــدة ومســــتداما لتيســـــة زشــــد الدراســــا ، اد زــــت ٢٠٣٠لضــــا  
  اتديـــدة واملؤسســـا  القطـــاعس الضـــا  واخلـــاو( ل جمـــال اهلياكـــا األساســـيا اتديـــدة ول القـــدرا )مـــن

. واسـتنادا إىل الت  يـا الناجحـا املتمقلـا (٢١)“ملواجها  داي  التخفيف والتايـف”ا يد منها  “اتديدة
ل سياســـا  الةــــفقا اتديـــدة الــــ  نفـــذ  ل الــــوااي  املتحـــدة ل نتضــــاش مـــن الاســــاد الابـــة خــــ ل 

 زا أن تسهم ل تس يم منو اادتةاد الضاملي الق ثينيا  من الق ن املاضي، من ملأن الةفقا اتديدة املق
 يشاا مستق  من خ ل انتهاد اس اتي يا للنمو يقو  علم ااستقمارا .

ومن ملأن تنفيذ الضنان  ال ئيسيا لذلإ ااد اق أن يساعد علـم  ويـا التوافـق الضـاملي الـذ  رت  
إىل إجـ اعا  سياسـاتيا منسـقا علـم  ٢٠٣٠التونا إليـه مـن خـ ل اعتمـاد خطـا التنميـا املسـتداما لضـا  

الةضيد الضاملي لتس يم ااستقمارا  ل اهلياكا األساسيا املتينا، وإماد ف و الضما، والتنميا ااجتماعيا 
 يونفها أزد جوانك اخلطا الضامليا اتباع مسار للتنميا املستداما منخفغ اانبضا   وعايل النمو.

، ت كـــز علـــم ضـــ ورة إيـــ ع مزيـــد مـــن الدراســـاق عـــن  لـــي   وةـــا تونـــيا متاـــ رة دائمـــا مـــا تنبقـــ 
ااهتمــا  ملهمـــا ينــاع اإلرادة السياســـيا مــن أجـــا تضزيــز التضـــاون الــدويل ل تةـــميم نءــا  للحوكمـــا الضامليـــا 
ياون مفتوزا وملفافا ويقو  علم املشاركا ويتسم رملسؤوليا. وياتسي تضزيز توافق انراع الضاملي مـن أجـا 

علم الةضيد الضـاملي أمهيـا كـربة ل الودـت الـ اهن، زيـ  يواجـه الضـا  أملـااا متضـددة مـن  الضما مجاعيام 
 التهديدا  ال  نان أن تش م علم اانافاع داخا الدود الوطنيا.

وااد ازـــا  املقدمـــا أعـــ ه ليســـت جديـــدة وا ثوريـــا. يـــا إيفـــا مســـتقاة مـــن اســـتض ا  للت  يـــا  
  كقــةة طــوال الضقــود الســبضا املاضــيا. وكــان الاقــة مــن اللــول املق زــا املشــ كا الــ  خاضــتها ادتةــادا

مطب قا ل الوادم ل الضديد من اادتةادا  املتقدمـا النمـو ل السـتينيا  والسـبضينيا  مـن القـ ن املاضـي، 
ســتق ار لانهـا فقــد  أمهيتهـا نءــ ا لتطــور النءـا  الضــاملي. ورلتــايل فـبن القــدرة التدمةيــا لدزمـا  وعــد  اا

الضــاي ين للحــدود الوطنيــا، ا ســيما رلنســبا ل دتةــادا  الةــغةة املفتوزــا واادتةــادا  األكقــ  انفتازــا 
علـم األســوا  الضامليــا للســلم األساسـيا، تــربر استحضــار الــدروس املنسـيا، والــدخول ل أنــواع جديــدة مــن 

  .التفاة، وا ا  إج اعا  ج يئا لاس  زلقا ااخت ا  وااضط ار
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