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موجز
تســتض دراســا الالــا اادتةــاديا وااجتماعيــا ل الضــا لضــا  ٢٠١٧ســبضس ســنا مــن ري ـ
هذا املنشور ال ئيسي ،وهو أدد تق ي من نوعه يةدر دون انقطاع .واهلدف من هذا ااسـتض ا هـو أن
تُستخلص من املاضي دروس مفيدة ل تنفيذ خطا التنميا املستداما لضا .٢٠٣٠
فضلــم مــدة ســبضا عقــود ،اســتند لــي الدراســا إىل فهــم للتنميــا رعتبارهــا ـ هوا هياليــا
توجهه الق ارا الوطنيا ل جمال السياسا الضاما وتؤث فيه البيئا اادتةاديا الضامليا.

وتُربز هذه الطبضا من الدراسا أمهيا قيق التنميا املستداما ل ادتةـاد عـاملي مسـتق يقـو علـم
إجـ ـ اعا عاملي ــا منس ــقا ،ونء ــم جي ــدة األداع ل ا ــال النق ــد والت ــارة الدولي ــا ،وعل ــم ازـ ـ ا الي ــز
املافول للسياسا الوطنيا ،والتضامن الدويل ،وتضزيز القدرا الوطنيا ل التخطيط اإلمنائي.
فاملهم ــا الضاجل ــا الي ــو  ،والض ــا يواج ــه ن ــضويا ل قي ــق النم ــو ،ه ــي تضزي ــز الق ــدرة عل ــم ا ــا
إج اعا منسقا ل جمال السياسا علم الةضيد الضاملي تتيح عودة اادتةاد الضاملي إىل زالا من النمـو
الةـحي ،مـم مـا يةـحك لـإ مـن إ زـا لفـ و الضمـا وتنميـا اجتماعيـا رعتبارمهـا هـدفس مـن أهـداف
اخلطا الضامليا للتنميا املستداما.
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أوال  -مقدمة
تستض دراسا الالا اادتةاديا وااجتماعيا ل الضا لضا  ٢٠١٧املنادشا املتضلقا رلتنميا
الواردة ودائضها ل دراسا الالا اادتةاديا وااجتماعيا ل الضا ( ،)١املشار إليها فيما يلي يـالدراسا ،علم
مدة السبضس سنا املاضيا .والغايا من لإ هي اسـتخ و األفاـار الن وـةة والـدروس الـ ناـن أن تضـود
رلفائدة علم تنفيذ خطا التنميا املستداما لضا  .)٢(٢٠٣٠وهلذا ااسـتض ا أمهيـا خانـا اليـو والبلـدان
ل مجيم أحناع الضال تش ع ل تنفيذ اخلطا الطموزا ” ،ويا عاملنا“ ،يغيا قيق التنميا املستداما.
وكانت الدراسا لف ة طويلا يضد أول إندار هلا ل عا  ١٩٤٧املنشور الوزيد املاَّس للتحليـا
واإلي غ سنواي يشأن تطور اادتةاد الضاملي والتنميا الضامليا .و يُبذل أ جهد مماثا زىت عا ،١٩٧٨
عنــدما نشـ البنــإ الــدويل ألول مـ ة تق يـ التنميــا الضامليــا .وتقــد الدراســا ،وفقــا لدهــداف املتوخــاة منهــا
رلةــيغا املقـ رة ل عــا  ،١٩٤٧استض اضــا للءـ وف اادتةــاديا الضامليــا ،متشــيا مــم املــادة  55مــن ميقــا
األمم املتحدة ومم املسؤوليا عن ”تيسة اللول للمشاكا اادتةاديا الدوليا ،و سس املستوة املضيشي،
والضمالا الااملا ،والنهو يء وف النمو والتقد اادتةاد وااجتماعي“.
ول ع ــا  ، ٢٠١5أد ـ ـ ا تم ــم الض ــاملي ،م ــن خ ـ ـ ل اتمضي ــا الضام ــا ،خط ــا التنمي ــا املس ــتداما
لضا  ٢٠٣٠املذكورة أع ه هبدف القضاع علم الفق و سس الء وف ااجتماعيا ،مم قيق ااستداما
البيئيا .وإىل جانك خطا عما أديس أرر الةادرة عن املؤمت الـدويل القالـ لتمويـا التنميـا (خطـا عمـا
أديــس أرر)( )٣وإطــار وســندا للحــد مــن وــاط الا ـوار للف ـ ة  )٤(٢٠٣٠-٢٠١5واتفــا رريــس(،)5
م ــا خط ـاُ التنمي ــا املس ــتداما لض ــا  ٢٠٣٠الت ـزا جمل ا تم ــم ال ــدويل رلقض ــاع عل ــم الفق ـ والتنمي ــا البش ـ يا
وااستداما البيئيا.
وإبدـ ار أهــداف التنميــا املســتداما ،أُعيــد إىل الواجهــا مبتغــم قيــق التـوازن يــس األيضــاد املختلفــا
للتنمي ــا ال ــذ ك ــان مت ــوخم فيم ــا مض ــم ل يـ ـ ما عم ــا األم ــم املتح ــدة ل جم ــال التنمي ــا ،وا س ــيما ل
ووض ــم ل الة ـ ـميم م ــن خط ــا التنمي ــا
ااس ـ ـ اتي يا اإلمنائي ــا الدولي ــا لضق ــود األم ــم املتح ــدة اإلمنائي ــاُ ،
املستداما .واانتقـال حنـو ااسـتداما يتطلـك تغيـةا هياليـا عميقـا تـدعم الـ وايط يـس النمـو اادتةـاد
والتنميــا البش ـ يا ،فض ـ عــن ال ـ وايط يــس النمــو اادتةــاد والبيئــا .ول ســيا البضــد اادتةــاد اتــه،
يتضــس امل ـ ور يتحــوا هياليــا عميقــا تيس ـ التنويــم اادتةــاد وتقــو منــو اإلنتاجيــا ل دطــاعي الزراعــا
والةناعا علم حن ٍو يتسىن مضه خلق ف و الضما و سس املستوة املضيشي ،علم النحو املطلوب ل إطار
اهلــدفس  ٨و  ٩مــن أهــداف التنميــا املســتداما .ومــن املهــم للغايــا رلنســبا إىل أدــا البلــدان من ـوا التض يــا

__________
( )١علــم مــدة الســنوا الـ ـ ٧٠ديــد ااســتض ا  ،أُطلقــت علــم الدراســا تســميا وتلفــا .ففــي عــا  ،١٩٤٧كانــت تُض ـ ف
يــالتق ي اادتةــاد ني ويــس عــامي  ١٩٤٨و  ،١٩5٤رســم التق يـ اادتةــاد الضــاملي .ول عــا  ،١٩55أعيــد تســميا
هـذا املنشــور دراســا الالــا اادتةـاديا ل الضــا  .ومنــذ عــا ُُ ،١٩٩٤سيــت دراسـا الالــا اادتةــاديا وااجتماعيــا ل الضــا .
ول عــا  ١٩٩٩أُطلـ جملـق منشــور ُمواكوــك للدراســا يضن ـوان الالــا والتودضــا اادتةــاديا ل الضــا يض ـ اااهــا اادتةــاد
الالي .ونان أن يشة مةطلح الدراسا ،ل سيا هذه اللمحا الضاما ،إىل أ ٍ من هذه التقاري .
( )٢د ار اتمضيا الضاما  ١/٧٠املؤرخ  ٢5أيلول/سبتمرب .٢٠١5
( )٣أد هتا اتمضيا الضاما ل د ارها  ٣١٣/٦٩املؤرخ  ٢٧متوز/يوليه  ،٢٠١5يةيغتها الواردة ل م فق لإ الق ار.
( )٤أد ته اتمضيا الضاما ل د ارها  ٢٨٣/٦٩املؤرخ  ٣ززي ان/يونيه  ،٢٠١5يةيغته الواردة ل امل فق القاين لذلإ الق ار.
( )5انء  ،FCCC/CP/2015/10/Add.1املق ر  /١أ ،٢١-امل فق.
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رل فــم م ــن مضــدل النم ــو اادتةــاد املط ـ د .ود ــد تةــدر ك ــا هــذه املواض ــيم املنادشــا ال ـ أُدرج ــت
ودائضها ل الطبضا السايقا للدراسا ،كما روعيت ل نـوغ ااسـ اتي يا اإلمنائيـا الدوليـا لضقـود األمـم
املتحدة اإلمنائيا.
واملــدارا ال ـ أ زتهــا الدراســا علــم مــدة ســبضس ســنا مــن التحليــا املنه ــي ل دتةــاد الضــاملي
والسياسـا اإلمنائيــا مـا أفاــارا يُسـتفاد منهــا ل تنفيـذ اسـ اتي يا التنميـا املســتداما .فـذلإ التحليـ ُـا
يســلط الضــوعجمل علــم ااس ـ اتي يا والسياســا ال ـ أســهمت ل النهــو رلتنميــا فيمــا مضــم ،وكــذلإ
علــم ا ــاا ال ـ ا ت ـزال التحــداي تض ضــها .ومــن ا ــاا ال ـ تتطلــك املزيــد مــن ااهتمــا  ،يوجــه
خاو ،ال فم من مستوة التنسيق ل السياسا الدوليـا اـا يتـيح هتيئـا ييئـا مواتيـا لنمـو مسـتق ل دتةـاد
الضــاملي ولنءــا اــار دينــامي متضــدد األطـ اف ولـزايدة تــدفقا امل ـوارد املاليــا ألئـ ا التنميــا .وإن هتيئــا
ييئا دوليا مواتيا للتنميا أم رلغ األمهيا لاـي ُحفـل للبلـدان هـامف كـاف لسياسـتها الضامـا يتسـىن هلـا ل
إطــاره ”تنفيــذ سياســا للقضــاع علــم الفق ـ و قيــق التنميــا املســتداما“ ،علــم النحــو املطلــوب ل الغايــا
 ١5م ــن اهل ــدف  ١٧م ــن أه ــداف التنمي ــا املس ــتداما .وسيس ــهم اس ــتض ا املنادش ــا ال ـ تناول ــت التنمي ــا
واملتازا ودائضها ل الطبضا السايقا من الدراسا ل إث اع التفاة ل هذه املسائا.
ولقد ظلت الدراسا علم مدة السنوا السبضس من إندارها تناد يفهم التنميا اضىن أوسـم،
مشـددة علــم أمهيــا املضــي ل التحويــا اهليالــي ل دتةــاد ،وإزـ از التقــد ل التنميــا ااجتماعيــا ،و قيــق
ااستداما البيئيا .فالدراسا تان فحسك توثق علم الدوا لتزايد ااعتماد املتبادل يـس البلـدان وتنـاد
إبنشــاع املؤسســا الضامليــا امل ئمــا ال زمــا إلنـ ق ااخــت ا اادتةــاديا واملاليــا الـ كقـةا مــا تقــو
النمــو والتنميــا ،يــا ظلــت أيضــا تــدعو يـ كلــا إىل التض يــا ينقــا املــوارد املاليــا والتانولوجيــا مــن البلــدان
املتقدما النمو إىل البلدان الناميا من أجا تضزيز التنميا .وكـان للدراسـا دور متميـز ل توجيـه ااهتمـا إىل
أمولجملــا
مشــالا النقــا الســلا للمـوارد مــن البلــدان الناميــا إىل البلــدان املتقدمــا النمــو ،وعارضــت اإلفـ ا ل جمل
اادتةــادا  .والواد ـم أن الدراســا كانــت ســبادا إىل التنبــؤ إبماانيــا ودــوع مــا ر يُض ـ ف رألزمــا املاليــا
الضامليا .وددمت الدراسا مق زا مفةلا تبس فيها كيف نان للسياسا املنسقا علم الةضيد الضـاملي
أن تســاعد ل تسـ يم وتــةة النمــو البطــيع الــذ ظــا يـ ز اادتةــاد الضــاملي يضــد تلــإ األزمــا املاليــا .ول
الس ــنوا األخـ ــةة ،ل ــت الدراس ــا لـ ــي مس ــتنةة يشـ ــأن كيفي ــا اتمـ ــم يفضاليـ ــا ي ــس أيضـ ــاد التنميـ ــا
املستداما ،اادتةاد وااجتماعي والبيئي.
يستض الف ع القـاين أد ه اااـاه القـائم منـذ أمـد طويـا حنـو تزايـد اانـدماد وااعتمـاد املتبـادل
ل اادتةاد الضاملي ،وال سائا ال ئيسيا ال نان استخ نها ممـا تضـمنته الدراسـا مـن ليـا للسياسـا
علــم مــدة الســبضس ســنا املاضــيا .ويســتض الف ـ ع القال ـ إبمــاز تطــور ي ـ ما عمــا األمــم املتحــدة ل
جمـ ــال التنميـ ــا وال سـ ــائا ال ئيسـ ــيا ال ـ ـ ملهـ ــا الـ ــدراس يشـ ــأن مفهـ ــو التنميـ ــا ودور الدولـ ــا والتخطـ ــيط
ااس ـ اتي ي للتنميــا املســتداما .ويتنــاول الف ـ ع ال ايــم رلبح ـ الالــا ال اهنــا ل اادتةــاد الضــاملي وحــدد
أريضـ ــا جمـ ــاا مقـ ــةة ل نشـ ــغال يتضـ ــس مضاتتهـ ــا لافالـ ــا الـ ــدعم ال ـ ـ ز للتنميـ ــا املسـ ــتداما ،هـ ــي النمـ ــو
اادتة ــاد  ،وأسـ ـوا الضم ــا ،وااس ــتقمار والت ــارة ،ومتوي ــا التنمي ــا .ويتض ــمن الفـ ـ ع اخل ــامس مـ ـ
ختاميا تتضلق إبسهاما الدراسا.
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اثنيا  -الرفع ععع مع ععن مسع ععتوى انسع ععيل السياسع ععات عل ع ع الصع عععيد الع ععدو يف عع ععامل ت ع ع
االعتماد املتبادل
من القضااي ال ئيسيا ال تتناوهلا الدراسا رلتحليا منذ كانـت تزايـد ااعتمـاد املتبـادل ل اادتةـاد
الضاملي ،ومن مث تزايد أمهيا تنسيق السياسا علم الةضيد الدويل لتحقيق النمو والتنميا املط دين.
فبضــد ال ـ ب الضامليــا القانيــا ،ملــهد الضــا تزايــدا ل اانــدماد اادتةــاد ــم إىل زــد كبــة عــن
تنــامي الت ــارة والتــدفقا املاليــا عــرب الــدود .وكــان لتزايــد ااعتمــاد املتبــادل يــس البلــدان ر كــربة علــم
اإلنتــاد والتمويــا ل مجيــم أحنــاع الضــا  .وزاد زةــا الت ــارة اخلارجيــا ل الــدخا القــومي اضءــم البلــدان،
وزسـن يـُ السياســا املاليــا مــن فـ و الونــول إىل أسـوا رلوس األمـوال الدوليــا ،األمـ 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
ـدان لتقلبــا تــدفق الســلم واخلــدما عــرب الــدود،
ف ـ و الضمــا ،ئــة أيفــا ع ضــت ل الودــت عينــه البلـ جمل
وأد إىل فق ــد الضم ــال وظ ــائفهم ل القطاع ــا األد ــا د ــدرة عل ــم املنافس ــا .وظ ــا تقلهــك أس ــضار الس ــلم
األساسيا مشالا متا رة ،ودـد وثقـت الدراسـا لـإ يـدعام مـن طبضاهتـا الةـادرة ل اخلمسـينا مـن القـ ن
الضشـ ين .ول انونــا األخــةة ،أفضــت التحــوا السـ يضا ل اإلنتــاد والقــوة الضاملــا عــرب الــدود إىل ر
ادتةاديا واجتماعيا وسياسيا واضحا ل مجيم أحناع الضا  ،اا ل لإ ل البلدان املتقدما النمو.
ويش ـ ٍ
ـاا ع ــا  ،ج ــاع الضومل ــا الت اري ــا واملالي ــا مة ــحويا يءه ــور وتط ــور املؤسس ــا الضاملي ــا،
وااتفاد ــا الدولي ــا ،ورس ــتحدا نء ــا متض ــدد األط ـ اف واس ــم النط ــا للتض ــاون الض ــاملي .يي ــد أن وت ــةة
ااندماد اادتةاد الضاملي طت ،كما ورد ل الدراسا ،وتةة تط هور املؤسسا امل ئما لـددارة الضامليـا.
وعليــه ،ياــن اإلطــار املؤسس ــي الــايل يــتمان أزيــا م ــن تودــم ودرع ااخــت ا الضامليــا الاامن ــا ل
التدفقا عرب الدود.
وا ـ ور الودــت ،وثَّقــت الدراســا تــدفقا مقلقــا للمــدخ ا مــن البلــدان الناميــا إىل البلــدان املتقدمــا
النم ــو .ود ــد أس ــهمت ع ــدة عوام ــا ل ه ــذا ااا ــاه ،يينه ــا التف ــاو ي ــس البل ــدان ل نس ــبا الضائ ــدا لق ــاع
املخــاط  ،والتغ ـةا ل التودضــا املتضلقــا صســضار الة ـ ف ،وت ـ اكم اازتياطيــا األجنبيــا التحوطيــا .وظــا
ااخ ــت ل الطوي ــا األم ــد ل ت ــدفق امل ــدخ ا ع ــام يقي ــد ااس ــتقمارا ل الب ــىن التحتي ــا والتنمي ــا البش ـ يا،
ـس ااـاه تـدفق املـوارد أيضـا ل ظهـور
وا سيما ل البلـدان الناميـا الفقـةة .ول م ازـا زمنيـا عـدة ،أسـهم عا ُ
أزما ماليا عامليا وإدليميا مةحويا يتااليف ادتةاديا واجتماعيا ضخما تتابدها البلدان الناميا.
وخ ل الف ا ال أماـن فيهـا تضبئـا اسـت ار عامليـا جيـدة التنسـيق ملواجهـا األزمـا  ،أُزـ ز
نتائا إماييا للغايا ا ذ ملاا منو وانتضاش أس ع وتةةم .ففي أعقاب ال ب الضامليا القانيا ،ويفضا جهود
اســتقنائيا ،ج ـ ة زشــد دعــم دويل إلعــادة اإلعمــار ل يلــدان أورور الغ ييــا .وخ ـ ل هــذه الف ـ ة ،اســتحد
ا تمــم الــدويل أيضــا مؤسســا عامليــا لتنءــيم املنءومــا الدوليــا للضم ـ واملــدفوعا  .ول املقايــا ،أدة ل
القمانين ــا م ــن الق ـ ن الضش ـ ين اافتق ـار إىل انلي ــا الدولي ــا امل ئم ــا لتة ــحيح ااخ ــت ا الضاملي ــا وز ــا
مشــاكا الــديون ،وفـ يـ اما مؤملــا لتح يـ الت ــارة واخلةخةــا والتقشــف املــايل إىل تبديــد مــا ا يقــا عــن
ٍ
عقد من زمن التنميا (الضقد الضائم) ل الضديد من يلدان أم ياا ال تينيا وأف يقيا.
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الرسائل الرئيسية اليت حتملها الدراسة
االندماج العاملي يتطلب انسيل السياسات عل الصعيد العاملي
منــذ الطبضــا األوىل مــن الدراســا الةــادرة ل كــانون القاين/ينــاي  ،)٦(١٩٤٨كــان هنــاا اع ـ اف
نـ ـ يح يضـ ـ ورة ا ــا إجـ ـ اعا عاملي ــا منس ــقا لتسـ ـ يم وت ــةة من ــو اإلنت ــاد الض ــاملي ،وتيس ــة ت ــدفق الس ــلم
واخلدما عرب البلـدان ،ودعـم ااسـتخدا الفضـال للمـوارد داخـا كـا يلـد ل سـيا ادتةـاد عـاملي متوسـم
ومنــدما هبــدف ”ال فــم مــن مســتواي املضيشــا ،و قيــق الضمالــا الااملــا ،وهتيئــا الءـ وف املواتيــا لتحقيــق
التقد اادتةاد وااجتماعي والتنميا“ ،متشيا مم املادة  55من ميقا األمم املتحدة.
ول الســبضينا والقمانينــا مــن الق ـ ن الضش ـ ين ،أدة ئيــاب التضــاون الــدويل الفضــال إىل ارتفــاع
مضدا التضخم وعـد اسـتق ار اادتةـاد الالـي ،مـم اسـتتبضه لـإ مـن عوادـك الـت ل ارتفـاع مضـدل
البطالــا ل البلــدان املتقدمــا النمــو ،وتضــييم مــا ا يقــا عــن عقــد مــن زمــن التنميــا ،كمــا ُك ـ أع ـ ه ،ل
مناطق الضا ال ئيسيا .وطوال السبضينا والقمانينا  ،ظلـت الدراسـا تنـاد يضـ ورة التنسـيق اادتةـاد
الــدويل ،ول عــا  ،١٩٨٣ازءــت أن ”زايدة التضــاون اادتةــاد يــس البلــدان مطلــك مش ـ ا لتحقيــق
انتضاش مط د ل اادتةاد الضاملي“(.)٧
وئــة خــاف أن اانــدماد اادتةــاد الضــاملي منــذ التســضينا دــد اــاوز الــوتةة ال ـ تتطــور هبــا
املؤسســا وال تيبــا الضامليــا ال اميــا إىل قيــق اإلدارة الســليما للنءــا اادتةــاد الضــاملي .ففــي مطلــم
الضقد األول من الق ن الاد والضش ين ،أدة اافتقار إىل ليا دوليا فضالا لتنسيق سياسـا اادتةـاد
الال ــي ،وا ــذر أوج ــه القة ــور ل اهليا ــا امل ــايل ال ــدويل ،إىل متهي ــد الط ي ــق أم ــا اس ــتفحال ااخ ــت ا
الاربة ال أسهمت ل األزما املاليا الضامليا لضا .٢٠٠٨
ودــد أكــد الدراســا مـ ارا الاجــا إىل إنشــاع ليــا دوليــا مناســبا لتنســيق السياســا  ،كمــا هــو
حمــدد ل الغايــا  ١٣مــن اهلــدف ١٧مــن أهــداف التنميــا املســتداما ،مــم التمقيــا الاــال للبلــدان الناميــا -
وهــو مل ـ حمــور مض ـ ف يــه يوضــوق ل الغايــا  ،٨-١٦ال ـ ت مــي إىل ”توســيم وتضزيــز مشــاركا البلــدان
الناميا ل مؤسسا الوكما الضامليا“.
ضمان االستقرار يف النظام النقدي والتجاري الدو
من الشوائا املتا رة ل الدراسا التقلبـا الابـةة ل أسـضار السـلم األساسـيا .فـبن ئيـاب انليـا
ال زما إلدارة هذه التقلبا ل األسضار وما يقايلها من تقلبا ل إيـ ادا النقـد األجنـا كـان ُسـا يتـا ل
اادتةاد الضاملي منذ السنوا األوىل ال تلت ال ب الضامليا القانيا وا يزال مشالا دائما إىل اليو  .وتؤد
التقلبا املف طا ل األسـضار ل أسـوا السـلم األساسـيا إىل تضطيـا التنميـا ،ا سـيما رلنءـ إىل ثةهـا ئـة
املتناســك علــم الــدخا والةــحا والالــا التغذويــا للفق ـ اع مــن املســتهلاس ونــغار امل ـزارعس .ودــد تضــمنت
الدراســا عــددا مــن التونــيا  ،منهــا اد ـ اق ي مــي إىل إنشــاع نــناديق دوليــا لتقبيــت أســضار الســلم األساســيا
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لغ ـ 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
ل السلم األساسيا ل السنوا األوىل من هذا الق ن ،علم سبيا املقال.
وفيما يتضلق رلت ارة ،دعـت الدراسـا رسـتم ار إىل األخـذ رلـنها التضـدد وزـذر مـن وـاط
النزعا المائيا ل مواجها ارتفاع مضـدا الض ـز الت ـار  .وورد اإلملـارة إىل الشـوائا القويـا للدراسـا
خبةوو واط المائيـ ا ل مجيـم إنـداراهتا تق يبـا ل القمانينـا مـن القـ ن الضشـ ين .فضلـم سـبيا املقـال،
ل ــوزل ل دراس ــا الال ــا اادتة ــاديا ل الض ــا  ،)٨(١٩٨٢-١٩٨١ ،أن اادتة ــاد الض ــاملي د ــد متا ــن م ــن
تفـ ــاد ”ال ـ ـ وب الت اريـ ــا مـ ــن النـ ــوع الـ ــذ ملـ ــهدته الضش ـ ـ ينا والق ثينـ ــا مـ ــن الق ـ ـ ن الضش ـ ـ ين“،
وأن جهــود التح يـ دــد اســتم علــم يضــغ اتبهــا  ،ورئــم لــإ كــان التبــاطؤ ل النمــو اادتةــاد ل
البل ــدان الة ــناعيا من ــذ منتة ــف الس ــبضينا د ــد ن ــازبه ”تزاي ــد الض ــغو المائي ــا وزايدة الل ــوع إىل
ال تيب ــا الت اري ــا اخلان ــا كوس ــيلا للتخفي ــف م ــن ز ــدة الت ــوت ا ا لي ــا“ (الة ــفحا [ ٨٠م ــن الوثيق ــا
اإلناليزيــا .).ول انونــا األخــةة ،زــذر الدراســا مــن وــاط النزعــا المائيــا مــن زي ـ مــا ناــن أن
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 متمكـزا زـول دوار الـوااي املتحـدة ،مـم ئيـاب أ
ليا للتةد  ،علم حنو منءم ،ل خت ا الضامليا ال تنشأ عندما تندلم األزما  .وددمت الدراسا ل
مناسبا وتلفا مق زـا إلجـ اع إنـ زس رئيسـيس ل النءـا املـايل الضـاملي :أزـدمها يشـأن الاجـا إىل
جضــا النءــا املــايل الضــاملي أدــا اعتمــادا علــم عملــا وازــدة وأكق ـ اعتمــادا علــم جممضــا اازتياطيــا
املشـ كا و سـس السـيولا الدوليـاني ويكـز انخـ علـم ضـ ورة ضـمان الفضاليـا ل التنءـيم واإلملـ اف املـاليس
ملنم املضاريا والفقاعا املاليا .ول إطار مضاتا هذه املسـائا علـم مـ الـزمن ،ونـلت الدراسـا إىل إدراا
صن ســس الوكمــا اادتةــاديا واملاليــا الضامليــا يتطلــك ديــادة سياســيا ورليــا مشـ كا للتنميــا ،مــم االتـزا
يتحقيق التوازن يس مسؤوليا التسويا يس البلدان وفقا ملستوة التنميا فيها.
احرتام احليز املكفول للسياسات الوطنية للبلدان
ل أود ــا األزم ــا والتايف ــا الا ــربة ،تا ــوزن امل ون ــا أمـ ـ ا رل ــغ األمهي ــا ل تيس ــة اانتض ــاش
اادتةــاد والتنميــا .ففــي أوائــا اخلمســينا مــن الق ـ ن الضش ـ ينُ ،منحــت البلــدان األوروييــا ودتــا إضــافيا
للقضــاع تــدرميا عل ــم ديــود الة ـ ف األجنــا ودايلي ــا ويــا الس ــار اتاريــا ،و ل ــإ أزــد االتزام ــا
اوجـك اتفاديــا سـيس نــندو النقــد الـدويل .وكانــت امل ونــا الـ أيــداها نــندو النقـد الــدويل ،ل مــنح
البلــدان الودــت ال ـ ز ل متقــال ،عــام حمــددا لن ازهــاني و لــول عــا  ١٩5٨كانــت مضءــم يلــدان أورور
الغ ييا دد أزالت رلفضا ديود الة ف األجنا وأرست دايليا ويا السار اتاريا.
ول اخلمس ـ ـ ــينا م ـ ـ ــن القـ ـ ـ ـ ن الضشـ ـ ـ ـ ين ،كان ـ ـ ــت امل ون ـ ـ ــا ل في ـ ـ ــف أعب ـ ـ ــاع ال ـ ـ ــديون (ألورور
وأم ياـ ــا ال تينيـ ــا) أم ـ ـ ا هامـ ــا ل تيسـ ــة اانتضـ ــاش والنمـ ــو الس ـ ـ يم .ول تنـ ــادغ زـ ــاد مـ ــم لـ ــإ ،أد
ااسـت ايا الدوليــا ألزمـا الــديون ل القمانينــا إىل تقـويغ التقــد اادتةـاد وااجتمــاعي (ل يلــدان
__________
( )٨منشورا األمم املتحدة ،ردم املبيم .E.82.II.C.1
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أم ياا ال تينيا وأف يقيا) ،يا أد إىل زدو ت اجم .وأدة التقشف املـايل ،وهـو عنةـ ضـمن الشـ و
الةــارما إلعــادة هيالــا الــديون ،علــم النحــو ا ســد ل توافــق راع واملــنطن ،إىل تقلــيص هــامف التح ـ ا
املافــول للبلــدان لاــي تســو ديويفــا اخلارجيــا يشــاا تــدرمي وتضيــد إرســاع الت ـوازن ل ادتةــاداهتا وفــق
ســياداهتا وأولوايهتــا الوطنيــا .وعـ وة علــم لــإ ،لــو أن الــدائنس مارسـوا 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 إلق ــاع تا ــاليف التس ــويا كامل ــا عل ــم البل ــدان املدين ــا .وك ــان نتي ــا ل ــإ ل القمانين ــا وأوائ ــا
التسضينا من الق ن الضش ين هو فقدان عقد من زمن التنميا رلنسبا للضديد من البلدان.
وأُثة ملوائا مماثلا تتضلق يض ورة أن يتاق للبلدان هامف للتةهف لتقـو يتخفيـف اخت اهتـا
اادتةاديا ،و لإ ل سيا تطورا أزد عهدا ،ل اليو ن وئةها من البلدان املققلا رلديون .ويينما
تدعو الدراسا إىل إج اعا تايف لاا من يلدان الض ز والفائغ ،فهـي تـدعو أيضـا إىل إيـ ع ااهتمـا
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 ت ـ ا هــامف تة ـ ف أكــرب للبلــدان
لتماينهــا مــن ديــد السياســا ال ـ ت ئــم يشــاا أفضــا ســيادها الــوط  ،كمــا يتطلــك دــدرام كافيــا مــن
امل ونا لافالا التضال السلس من زاا اإلجهاد اادتةاد  ،علم النحو املسـتهدف ل الغايـا  ١5مـن
اهلدف  ١٧من أهداف التنميا املستداما.
التضامن الدو ميكن أن يؤدي دورا هاما
لقــد كــان للتضــامن الــدويل دور هــا ل التنميــا وإعــادة اإلعمــال .ففــي أعقــاب ال ـ ب الضامليــا
القانيــا ،تلقــت يلــدان ئـ ب أورور مـوارد تضــادل  ١ل املائــا مــن النــاتا القــومي اإلمجــايل للــوااي املتحــدة
األم يايــا ل كــا ســنا مــن ســنوا الف ـ ة مــن  ١٩٤٨إىل  ١٩5٢مــن خ ـ ل ي ـ ما اإلنضــاش األورو ،
املض وف أكق خبطا مارملال .ودد ساعد الدعم املايل السـخي وامل ونـا ل إنفـا االتزامـا الدوليـا البلـدان
علــم اســتضادة ااســتق ار املــايل و قيــق مزيــد مــن الافــاعة ل ةــيص امل ـوارد والتض يــا يتح ي ـ الت ــارة.
ودد مهد هذه الضواما جمتمضا لف ة طويلا من اازدهار اادتةاد ُع فت يضة ال أُساليا الذها.

وكـان للمسـاعدة اإلمنائيـا ال ُسيـا دور هـا ل دعـم اتهــود اإلمنائيـا للبلـدان الناميـاني كمـا كـان هلــا
م دود م تفم من زي تيسة ديناميا إدماد البلدان ل اادتةاد الضاملي .وازداد الزخم السياسي للتض يـا
يتقـ ــدا املسـ ــاعدة اإلمنائيـ ــا ال ُسي ـ ــا يضـ ــد ف ـ ـ ة وجي ـ ــزة مـ ــن ااتفـ ــا عل ـ ــم األهـ ــداف اإلمنائيـ ــا لدلفي ـ ــا ل
أيلول/س ـ ــبتمرب  ،٢٠٠٠واس ـ ــتم ل النم ـ ــو ل أعق ـ ــاب ااع ـ ـ ـ اف الة ـ ـ ـ يح ل ”تواف ـ ــق راع م ـ ــونتة “
عــا  ٢٠٠٢رلاجــا إىل زايدة ”كبــةة“ ل املســاعدة اإلمنائيــا ال ُسيــا( .)٩ييــد أن اهلــدف ا ــدد منــذ أمــد
طويــا لاــي تقــد لبلــدان املتقدمــا النمــو مســاعدة إمنائيــا رُسيــا تضــادل  ٠.٧ل املائــا مــن دخلهــا القــومي
اإلمجايل إىل البلدان الناميا يتحقق يضد .ودد أدرد هذا اهلدف ل الغايا  ٢من اهلدف  ١٧من أهداف
التنميا املستداما ،و لإ ضمن االتزاما الواردة ل خطا التنميا املستداما لضا .٢٠٣٠
__________
( )٩انء  :تق ي املؤمت الدويل لتمويا التنميا ،مونتة  ،املاسيإ ٢٢-١٨ ،ار/مارس ( ٢٠٠٢منشورا األمم املتحدة ،ردم
املبيم  ،)A.02.II.A.7الفةا األول ،الق ار  ،١امل فق ،الفق ة .٤١
17-05815

7/20

E/2017/50

وفيمـا يتضلـق اسـألا إ زـا التمويـا الـ ز للتخفيــف مـن ر تغـة املنـاخ والتايـف مضـه ،أع يــت
الدراسا عن القلق إزاع عـد زايدة التـدفقا املاليـا اسـامها مـن أجـا تغـة املنـاخ ،زيـ أدة ةـيص
املسامها لتغة املناخ إىل ويـا املـوارد يضيـدا عـن املشـاريم اإلمنائيـا التقليديـا .ودامـت الدراسـا ل طبضتهـا
لضـا  )١٠(٢٠١٢يتحليـا عـدة مق زـا مـم مئــا الب يـس مـن الـدوارا ال زمـا للتخفيـف مــن ر
تغــة املنــاخ والتايــف مضــه ،موضــحا ل هــذا الةــدد أن هنــاا ل الوادــم جمــاا لتضبئــا املزيــد مــن املـوارد مــن
املةادر اخلانا والضاما .ومم لـإ ،وكمـا دـال األمـس الضـا ل تقدنـه للم لـد ،لاـي تةـبح تلـإ املـوارد
جمديا ” ،يلز اتفا دويل دو  ،إىل جانك ليا مناسبا للحوكما ،إلدارة ةيص موارد إضافيا للتنميا
واملنافم الضاما الضامليا“ (الةفحا ’.)‘٣
وس ــياون ين ــاع اإلرادة السياس ــيا و لي ــا الوكم ــا ال زم ــا لتضبئ ــا املـ ـوارد الض ـ وريا لتنفي ــذ خط ــا
التنميا املستداما لضا  ٢٠٣٠يفضاليا أم ا زاُسا لتحقيق رليا التنميا املستداما.

اثلثا  -اطور برانمج عمل األمم املتحدة يف جمال التنمية
إن الدراســا هــي أدــد منشــور يةــدر دون انقطــاع يضــد ال ـ ب الضامليــا القانيــا ،ويُا ـ س لتوثيــق
و ليا أداع اادتةاد الضاملي والتنميا علم الةضيد الضاملي ،مم تقدا التونيا ل جمال السياسـا ا
الة ـ ـ ــلا .وتُنش ـ ـ ـ الدراس ـ ــا اس ـ ـ ــت ايا لق ـ ـ ـ ار اتمضي ـ ـ ــا الضام ـ ـ ــا ( ١١٨د )٢-امل ـ ـ ــؤرخ  ٣١تش ـ ـ ـ ين األول/
أكتوي  ، ١٩٤٧الذ أونت فيه اتمضيا الضاما ا لس اادتةاد وااجتماعي اا يلي:
”(أ) أن ينءـ ـ ل إجـ ـ اع دراس ــا لدزـ ـوال وااااه ــا اادتة ــاديا الضاملي ــا ال اهن ــا
س ــنواي ،وعل ــم ف ـ ا أخ ـ ة زس ــبما ي ـ اه ض ـ وراي ،ل ض ــوع مس ــؤوليته اوج ــك امل ــادة  55م ــن
امليق ــا [ميق ــا األم ــم املتح ــدة .للمس ــاعدة ل ز ــا املش ــاكا اادتة ــاديا الدولي ــا ،وال ف ــم م ــن
مس ــتواي املضيش ــا ،و قي ــق الضمال ــا الاامل ــا ،وهتيئ ــا ظـ ـ وف التق ــد اادتة ــاد وااجتم ــاعي
والتنميا،
”(ب) أن يش ـ ـ ــما ه ـ ـ ــذا النء ـ ـ ـ ـ
واإلمدادا ل اادتةاد الضاملي،

ل ـ ـ ــي ل خ ـ ـ ــت ا ال ئيس ـ ـ ــيا ل اازتياج ـ ـ ــا

”(د) أن يق ــد تون ــيا يش ــأن الت ــداية املناس ــبا الـ ـ ينبغ ــي أن تتخ ــذها اتمضي ــا
الضاما وأعضاع األمم املتحدة والوكاا املتخةةا املضنيا“.
ود ــد ل ــت الدراس ــا ،ا ــا يتس ــق م ــم األه ــداف املتوخ ــاة منه ــا ،التحل ــي و واملش ــورة ل جم ــال

السياســا كــي تس ملــد هبــا املنادشــا ُ الدوليــا يشــأن التنميــا ،ومــن أجــا التةــد للتحــداي املتةــلا
يتنفيـذ يـ ما عمـا األمـم املتحـدة ل جمـال التنميـا .ويقـد هـذا الفـ ع ـام مـوجزة عـن تطـور يـ ما عمـا
األمــم املتحــدة ل جمــال التنميــا عــن ط يــق ال كيــز علــم عقــود األمــم املتحــدة اإلمنائيــا ،وكــذلإ األهــداف
اإلمنائيا لدلفيا وأهداف التنميا املستداما ال اعتمـد ازقـا .واهلـدف هنـا هـو عـ السـيا التـار ي
للتحلي ال تناولت السياسا ضمن الدراسا.
__________
( )١٠منشورا األمم املتحدة ،ردم املبيم .E.12.II.C.1
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لق ـ ــد ئط ـ ــت عق ـ ــود األم ـ ــم املتح ـ ــدة اإلمنائي ـ ــا األول والق ـ ــاين والقالـ ـ ـ وال اي ـ ــم الفـ ـ ـ ا و التالي ـ ــا:
 ،١٩٧٠-١٩٦١و  ،١٩٨٠-١٩٧١و  ،١٩٩٠-١٩٨١و  ،٢٠٠٠-١٩٩١عل ـ ـ ـ ــم التـ ـ ـ ـ ـوايل .وأدة
اعتمــاد اتمضيــا الضامــا إع ـ ن األمــم املتحــدة لدلفيــا ل د ارهــا  ،٢/55املــؤرخ  ٨أيلول/ســبتمرب ،٢٠٠٠
إىل نــيائا األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا للف ـ ة  .٢٠١5-٢٠٠٠واعتمــد أهــداف التنميــا املســتداما ل
ع ــا  ٢٠١5ل إط ــار االتـ ـزا الض ــاملي رلتنمي ــا املس ــتداما ،عل ــم النح ــو املاـ ـ س ل دـ ـ ار اتمضي ــا الضام ــا
 ،١/٧٠مم رسم أهداف حمددة يتوخم قيقها لول عا .٢٠٣٠

عقود األمم املتحدة اإلمنائية األربعة
إن مةـطلح ”التنميـا“ ،علــم حنـو مـا اعتمدتــه الدراسـا ردئ األمـ  ،كـان يضـ مفهومــا واسـضا مــن
”النم ــو والتغي ــة“ .وه ــذا مفه ــو يت ــاوز كق ـةا جمـ ـ د النم ــو اادتة ــاد ليش ــما عملي ــا ”التغي ــة اهليال ــي“
أو ”التحول اهليالي“ ،ال زما ل مجا النمو اادتةاد ل زد اته إىل ارتفاع ل مستواي املضيشا و قيق
الضمالا الااملا والتقد ااجتماعي والتنميا ،وفق ما تناد يه املادة  55من ميقا األمم املتحدة.
ودــد الــم هــذا املفهــو املوســم للتنميــا يوضــوق ل ي ـ ما عمــا األمــم املتحــدة ل جمــال التنميــا
علــم م ـ الــزمن مــن خ ـ ل ال كيــز القــو علــم السياســا ااجتماعيــا والتنميــا البش ـ يا يونــفهما الغ ـ
األُسم للسياسا اإلمنائيا .ويُض ف ل ي ما عما التنميـا صهـداف التنميـا ااجتماعيـا ،زيـ أدمـا كـا
عقد من عقود األمم املتحدة اإلمنائيا جمموعـا ملـاملا أكقـ فـأكق مـن األهـداف ااجتماعيـا لتسـ يم وتـةة
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
اإلمنائيا األريضا.
لقـد دخلـت الضنانـ البيئيـا ضـمن يـ ما عمـا التنميـا ايتـداع مـن ااسـ اتي يا اإلمنائيـا الدوليــا
لضق ــد األم ــم املتح ــدة اإلمن ــائي الق ــاين ( ،)١٩٨٠-١٩٧١ال ـ ـ أد هت ــا اتمضي ــا الضام ــا ل د اره ــا ٢٦٢٦
(د ،)٢5-املــؤرخ  ٢٤تشـ ين األول/أكتــوي  .١٩٧٠فقــد تضهــد الاومــا ”يتاقيــف اتهــود الوطنيــا
والدولي ــا ال امي ــا إىل ود ــف ت ــدهور البيئ ــا البشـ ـ يا“ و ”ا ــا ت ــداية م ــن أج ــا س ــينها“ (الفقـ ـ ة .)٧٢
وظلــت ااسـ اتي يا اإلمنائيــا الدوليــا للضقــود اإلمنائيــا ال زقــا تؤكــد الاجــا إىل كفالــا ااســتداما البيئيــا
عن ط يق توسيم نطا تكيزها ليشما دضااي من دبيا التلو واند ر الغار والتةح وتدهور ال يا.
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 أخـ ة ،اعـ ُ ف يــدور النمــو اادتةــاد ل زايدة
املـوارد املتازــا للبلــدان لتلبيــا اازتياجــا البش ـ يا .ودــد اعـ ُ ف رُسيــا صمهيــا اادتةــاد ل ااس ـ اتي يا
اإلمنائيـا الدوليــا لضقــود األمـم املتحــدة اإلمنائيــا مــن خـ ل إدراد أهــداف كميــا متضلقـا ،علــم ســبيا املقــال،
رلنم ــو اادتة ــاد وزايدة اادخ ــار وااس ــتقمار ،وتوس ــيم د ــدرا التة ــدي وزايدة اان ــدماد ل الت ــارة
وســلط الضــوع أيضــا علــم التةــنيم والتنويــم اادتةــاد والزراعــا املنت ــا رعتبارهــا عنانـ زاُســا
الدوليــاُ .
لتحقيق التنميا اادتةاديا والد من الفق .
وكان ــت ال مس ــاواة أيض ــا موض ــوعا متا ـ ـ را ط ـ ـوال عق ــود األم ــم املتح ــدة اإلمنائي ــا .فف ــي إط ــار
اس اتي يا عقد األمم املتحدة اإلمنائي األول ،ال أد هتا اتمضيا الضاما ل د ارها ( ١٧١٠د )٢٦-املؤرخ
 ١٩ك ــانون األول/ديس ــمرب  ،١٩٦١ورد اإلعـ ـ اب ع ــن القل ــق رلفض ــا إزاع تزاي ــد الف ــوة ل ال ــدخا ي ــس
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البلدان املتقدما النمو والبلدان الناميا (انء  ،علم سبيا املقال ،الفق ة ال ايضا من ديباجا القـ ار) .وعـ وة
علــم لــإُ ،ســلط الضــوع علــم ااخــت ا ل التوزيــم داخــا البلــدان منــذ عــا  ،١٩٧٠ل ااسـ اتي يا
اإلمنائيا الدوليا للضقد اإلمنائي القاين ،زي ك أن ”اهلدف النهائي للتنميـا [كـان .تـوفة فـ و متزايـدة
تميـ ـ ــم النـ ـ ــاس ل زي ـ ـ ــاة أفضـ ـ ــا“ (الفق ـ ـ ـ ة  ،)١٨وأن ـ ـ ــه ”مـ ـ ــن الض ـ ـ ـ ور قي ـ ـ ــق توزي ـ ـ ـم أكق ـ ـ ـ ع ـ ـ ــدا
لل ـ ـ ــدخا والق ـ ـ ـ وة“ .وعل ـ ـ ــم وج ـ ـ ــه التحدي ـ ـ ــد ،دع ـ ـ ــت ااس ـ ـ ـ اتي يا إىل تقل ـ ـ ــيص كب ـ ـ ــة ل ااخ ـ ـ ــت ا
”اإلدليميا والقطاعيا وااجتماعيا“ (امل جم نفسه).
وك ــان ال كي ــز عل ــم التنمي ــا رعتباره ــا عملي ــا طويل ــا األم ــد تتطل ــك ي ــذل جه ــود منس ــقا ل جم ــال
السياسا  ،وتستند إىل تضبئا دويا للموارد ا ليا ،مدعومـا رالتزامـا الدوليـا ،زاضـ ة يقـوة ل مجيـم عقـود
األمــم املتحــدة اإلمنائيــا األريضــا .ومــن املوضــوعا ال ئيســيا ال ـ زءيــت رل كيــز أثنــاع الضقــود اإلمنائيــا ،ال ـ
ياهتا صوجــه الـ ايط يــس وتلـف أيضــاد التنميــا ،إنشــاع خطــط إمنائيـا وطنيــا متااملــا وفقــا للبنيــا
أدـ اسـ اتي ُ
ااجتماعيــا  -اادتةــاديا ا ــددة للبلــدان وم زلــا التنميــا ال ـ يوجــد فيهــا كــا يلــد .وفيمــا يتضلــق يتمويــا
التنميــا ،أكــد اس ـ اتي يا الضقــود اإلمنائيــا ض ـ ورة أن تتحمــا البلــدان الناميــا املســؤوليا ال ئيســيا ل هــذا
الةــدد ،فقــد ملــدد أيضــا علــم أمهيــا امل ـوارد املاليــا اخلارجيــا  -الضامــا واخلانــا  -رلنســبا للتنميــا .ويوجــه
خاو ،تضمنت اس اتي يا مجيم الضقود اإلمنائيا ،رستقناع الضقد األول ،هـدف أن تقـد البلـدان املتقدمـا
النمو للبلدان الناميا مساعدة إمنائيا رُسيا تبلغ أو تت اوز  ٠.٧ل املائا من اها القومي اإلمجايل.
ورلنس ــبا لتوس ــيم نط ــا التض ــاون ال ــدويل ،دع ــت اس ـ ـ اتي يا عق ــود األم ــم املتح ــدة اإلمنائي ــا
رستم ار إىل تضزيز التضاون الدويل وتنسيق السياسا من أجـا دعـم اتهـود اإلمنائيـا الوطنيـا .فقـد أيـد
اتمضي ــا الضام ــا ل د اره ــا ( ١٧١٠د” )١٦-ادتناعه ــا يض ـ ورة القي ــا يضم ــا موز ــد إلثب ــا ع ــز ال ــدول
األعضــاع علــم يـ زخــم جديــد ل التضــاون اادتةــاد الــدويل“ (الفقـ ة السادســا مــن الديباجــا) .وزــدد
ياهتا اإلمنائيا الدوليا حنو التضاون الـدويل الفضـال ل
لإ مسار الضقود اإلمنائيا التاليا ،ال دفضت اس اتي ُ
الضديــد مــن ا ــاا  ،اــا فيهــا الت ــارة ،ومتويــا التنمي ـا ،واخلــدما ااجتماعيــا األساســيا ،و ايــا البيئــا،
وأنشـطا البحـ والتانولوجيــا .ورت ااعـ اف نـ 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
املقــد إىل البلــدا ن الناميــا ل تيســة زةـوهلا علــم التانولوجيــا ،وتطــوي اهلياكــا األساســيا ،وتضزيــز ليــا
التخطيط من أجا تنفيذ اخلطط اإلمنائيا الوطنيا ،و سس اإلزةاعا .

األهداف اإلمنائية لأللفية
تا ــن ااس ـ اتي يا اإلمنائي ــا الدولي ــا لضق ــود األم ــم املتح ــدة اإلمنائي ــا األريض ــا أد ــا مش ــوا م ــن
األهـداف اإلمنائيـا لدلفيــا ،إا أن اعتمـاد هــذه األهـداف كــان حماولـا لل كيــز علـم مســائا التنميـا البشـ يا
ال كانت زينها تضترب أكق املشاكا إلازا .وكان هذا التحول الانا ل توجه يـ ما الضمـا ل جمـال
التنميــا راجضــا إىل زــد يضيــد إىل الت يــا ال ـ م ـ هبــا الضديــد مــن البلــدان الناميــا ،وا ســيما ل أف يقيــا
وأم ياــا ال تينيــا ،أثنــاع الضقــد الضــائم مــن زمــن التنميــا الــذ امتــد مــن القمانينــا زــىت أوائــا التســضينا
يـ جم النمــو اادتةــاد الــذ رلغــت السياســا ل ال كيــز عليــه إىل الــد
مــن القـ ن الضشـ ين ،زيـ
مــن الفق ـ و قيــق التنميــا البش ـ يا األوســم نطادــا .وجــاع نــيائا األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا مضــربة عــن
الش ـ ـوائا ال ـ ـ أُي ــديت ل ع ــدد م ــن م ـ ـؤمت ا القم ــا وامل ـ ـؤمت ا الدولي ــا ال ـ ـ نءمته ــا األم ــم املتح ــدة ل
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القمانينــا والتســضينا مــن الق ـ ن املاضــي ،وكــان موضــوعها هــو نتــائا التنميــا البش ـ يا .وأدة لــإ إىل
وضم الفق واتوع ل ندارة ي ما عما األمم املتحدة ل جمال التنميا ،إىل جانك التضليم واملساواة يس
اتنسس والةحا.
ودــدمت األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا ،جمتمضــا ،يفضــا تكيزهــا علــم الفقـ اع يوجــه خــاو ،منءــورا
متاام يشأن تنفيذ الـرب ما ااجتمـاعي ،إا أيفـا ركـز يدرجـا أدـا علـم البيئـا والتحـول اهليالـي الـذ
ياــون ة ـ ة للنمــو .ونتي ــا لــذلإ ،زءيــت دضــااي مــن دبيــا الضمالــا واإلنتاجيــا وااســتقمار والتغ ـةا ل
أمنــا اإلنتــاد رهتمــا أدــا رملقارنــا مــم ال كيــز الــذ زءيــت يــه خ ـ ل عقــود األمــم املتحــدة اإلمنائيــا.
وع ـ وة علــم لــإ ،أُدرجــت املســاواة ي ـس اتنســس رعتبارهــا مــن األهــداف اامنائيــا ،ورت ريــط الــد مــن
الفق ـ اضاتــا عــد املســاواة ،ئــة أن التفــاو اادتةــاديا وئةهــا مــن أوجــه التفــاو الاقــةة تُــدرد
ضــمن األهــداف اإلمنائيــا إدراجــا نـ حا .ووانــلت األهــداف اإلمنائيــا لدلفيــا ل نفــس املســار الــذ درد
عليــه يـ ما عمــا األمــم املتحــدة ل جمــال التنميــا مــن زي ـ املنــاداة رلتضــاون الــدويل ،إ جــاع اهلــدف ٨
منهــا يــدعو إىل إدامــا مل ـ اكا عامليــا مــن أجــا التنميــا ،اــا ل لــإ خبةــوو مســائا مــن دبيــا الت ــارة
واملالي ــاني وتلبي ــا اازتياج ــا اخلان ــا ألد ــا البل ــدان منـ ـوا والبل ــدان النامي ــا ئ ــة الس ــازليا وال ــدول اتزري ــا
الةــغةة الناميــاني والقــدرة علــم مــا الــدين اخلــارجيني وإماانيــا الةــول علــم الضقــادة األساســيا صســضار
مضقولاني والتانولوجيا اتديدة.

خطة التنمية املستدامة لعام 2030
ل  ٢5أيلول/س ـ ــبتمرب  ،٢٠١5اعتم ـ ــد اتمضي ـ ــا الضام ـ ــا ،ل د اره ـ ــا  ،١/٧٠خط ـ ــا التنمي ـ ــا
املســتداما لضــا  ٢٠٣٠الـ تتضــمن  ١٧هــدفا مــن أهــداف التنميــا املســتداما و  ١٦٩ئايــا م تبطــا هبــا.
وتضهــد مــا جمموعــه  ١٩٣رئــيس دولــا وزاومــا وممــق رفيــم املســتوة علــم الةــضيد الــدويل يتحقيــق التنميــا
املسـتداما مـن خـ ل التنفيـذ الاامـا خلطـا التنميــا لـول عـا  .٢٠٣٠واسـتُاما لـإ ي زيـك اتمضيــا
الضامــا ل د ارهــا  ٢٢٨/٧١املــؤرخ  ٢١كــانون األول/ديســمرب  ٢٠١٦يبــدع نفــا اتفــا رريــس ،و ييــد
اتمضيــا الضامــا لاــا مــن خطــا عمــا أديــس أرر الةــادرة عــن امل ـؤمت الــدويل القال ـ لتمويــا التنميــا ،ل
 ٢٧متوز/يوليـ ـ ـ ــه  ،٢٠١5وإط ـ ـ ـ ــار سـ ـ ـ ــيندا للح ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن وـ ـ ـ ــاط الا ـ ـ ـ ـوار للف ـ ـ ـ ـ ة ،٢٠٢٠-٢٠١5
ل  ٣ززي ان/يونيه  .٢٠١5وكانت هذه ااتفادـا الدوليـا ةـ ة عمليـا طويلـا مـن املفاوضـا يـس الـدول
األعضــاع ل األمــم املتحــدة ،ومــن املشــاورا مــم منءمــا ا تمــم املــدين والقطــاع اخلــاو واألكــادنيس
وا تمــم اإلمنــائي علــم نطــا أوســم .ولــذلإ فــبن التوافــق الــدويل اتديــد يشــأن التنميــا املســتداما مســد
تطلضا جمموعا واسضا من الشضوب ل مجيم أحناع الضا .
و ي ــي خط ــا التنمي ــا املس ــتداما لض ــا  ٢٠٣٠التقلي ــد ال ــذ انته ت ــه ااس ـ ـ اتي يا اإلمنائي ــا
الســايقا عــن ط يــق تــوفة إطــار مل ـاما للتنميــا علــم الةــضيد الضــاملي .وتضاــس أهــداف التنميــا املســتداما،
يةــيغتها الاليــا ،األيضــاد املختلفــا للتنميــا ،يــا واألهــم مــن لــإ ،تشــدد هــذه األهــداف علــم الـ ايط يــس
األيض ــاد اادتة ــاديا وااجتماعي ــا والبيئي ــا للتنمي ــا .فضل ــم س ــبيا املق ــال ،يش ــما ه ــدف النم ــو اادتة ــاد
وتل ــف ا أليض ــاد ااجتماعي ــا ،مق ــا ااس ــتداما البيئي ــا واانفت ــاق عل ــم اتمي ــم ،م ــم ت ــوفة الضمال ــا الاامل ــا
واملنت ــا والضم ــا ال ئــق لل مي ــم .ونا ــن م زءــا تكي ــز مماث ــا ،يــربز ال ـ ايط ي ــس وتلــف أيض ــاد التنمي ــا
املستداما ،ل نيائا مجيم األهـداف األخـ ة .ويـدعو هـذا البضـد مـن أيضـاد أهـداف التنميـا املسـتداما إىل
اتسا السياسا لضمان أخذ وتلف أيضاد التنميا ل ااعتبار لدة تةميم التدخ السياساتيا.
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وزس النء إىل خطا التنميا املستداما لضا  ،٢٠٣٠اا ل لإ أهداف التنميا املستداما ،من
زي الطموق فيها ،يءه أيفا تت اوز اخلطط اإلمنائيـا السـايقا .فهـي تـدعو إىل القضـاع التـا علـم الفقـ
واتــوع واألميــا والتمييــز علــم أســاس نــوع اتــنس وئــة لــإ مــن أملــاال التفــاو ااجتمــاعي .وي مــي
اهلدف  ١٠إىل الد مـن انضـدا املسـاواة داخـا البلـدان وفيمـا يينهـا .وعـ وة علـم لـإ ،أدرجـت يشـاا
جيـد ل أهــداف التنميـا املســتداما املنـاداة يضــدد مـن األمــور منهـا اإلدمــاد والقضـاع علــم القـوانس التمييزيــا
والمايا ااجتماعيا وزايدة متقيا البلدان الناميا وإُساع نـوهتا ل املؤسسـا الضامليـا .ويسـتند هـذا ال كيـز
علم الد من عد املساواة إىل االتزاما السـايقا ،علـم النحـو الـوارد ل ااسـ اتي يا اإلمنائيـا الدوليـا
لضقود األمم املتحدة اإلمنائيا ،ويتفق مم روق إع ن كوينهائن يشأن التنميا ااجتماعيا(.)١١
وتشدد أهداف التنميا املستداما يشاا خاو علم ااستداما البيئيا وأوجه ت ايطها مم األيضـاد
األخ ـ ة للتنميــا .وتكــز عــدة أهــداف ن ـ ازا علــم البيئــا ،مقــا ماافحــا تغــة املنــاخني و ايــا ا يطــا
والبح ــار والبيئ ــا البح ي ــاني و اي ــا ال ــنءم اإلياولوجي ــا األرض ــيا .كم ــا أدرج ــت املس ــائا املتة ــلا رلبيئ ــا ل
األهداف ال تتضلق رلنمو اادتةاد والتنميا ااجتماعيا.
وإ ا كانــت خطــا التنميــا املســتداما لضــا  ٢٠٣٠تكــز علــم األهــداف ااجتماعيــا والبيئيــا ،فهــي
توجه اا هتما ل الودت نفسه حنو أمهيا النمو اادتةاد  ،والتنويم اادتةاد  ،والتةنيم ،ويناع اهلياكا
األساســيا ،وا ســيما ل ســيا أدــا البلــدان من ـوا  -وهــي األمــور ال ـ تةــدر اس ـ اتي يا عقــود األمــم
املتحدة اإلمنائيا األريضا.
تونف خطا التنميا املستداما لضا  ٢٠٣٠رلضامليـا ،زيـ تنطبـق علـم البلـدان املتقدمـا النمـو
والناميا علم زد سـواع .ييـد أن دور البلـدان املتقدمـا النمـو ا يقتةـ علـم تـوفة املسـاعدة املاليـا والتقنيـا
للبلدان الناميا ،إ من املسلم يه أن علم كا يلد أن ينفذ ما ي اه مـن السياسـا لتحقيـق أهـداف التنميـا
املستداما اا يتوافق مم سياده الوط .
وأخةا ،تربز أهداف التنميا املستداما أمهيا ااع اف صن البلـدان يتضـس عليهـا أن تقـو يتحديـد
أولوايهت ــا وسياس ــاهتا إلز ـ از تق ــد فض ــال ل وتل ــف أيض ــاد التنمي ــا املس ــتداما .ول ه ــذا الة ــدد ،ياتس ــي
إمساا اتها الوطنيا يزما األمور أمهيا رلغا لتحقيق الن اق .وهذا يلقي علم عاتق البلدان مسـؤوليام،
ُ
كمــا ننحهــا ف نــا ،لتاييــف األهــداف والغــااي ي ـ ت ئــم وادضهــا الــوط  ،ولتحديــد ااس ـ اتي يا
ـدمها علـ ــم مسـ ــارا التنميـ ــا املسـ ــتداما .ويـ ــربز ليـ ــا
والسياسـ ــا ال ـ ـ تناسـ ــك علـ ــم أفضـ ــا وجـ ــه تقـ ـ َّ
السياســا الــذ أج ـ ل إطــار الدراســا اخل ـربا اإلمنائيــا الســايقا ال ـ ا ت ـزال نــالا ل ســم مســارا
التنميا املستداما هذه.

الرسائل الرئيسية اليت حتملها الدراسة
لقد زافل ليا السياسا الـذ ُمـ ة ل إطـار الدراسـا علـم ع دـا جدليـا مـم تطـور يـ ما
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 الدراسـا
__________
( )١١تق ي مؤمت القما الضاملي للتنميا ااجتماعيـا ،كوينهـائن ١٢-٦ ،ار/مـارس ( ١٩٩5منشـورا األمـم املتحـدة ،ردـم املبيـم
 ،)A.96.IV.8الفةا األول ،الق ار  ،١امل فق األول.
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أثـ يــدورها ل تطـور يـ ما الضمــا .ول هـذا الةــدد ،يغطــي جمـاان أســهمت فيهمــا الدراسـا ،مــن يــس
جماا أخ ة ،مفهوجمل التنميا نفسه وأمهيا التخطيط ودور الدولا ل التنميا ،علم النحو املبس أد ه.
غاية التنمية إحداث التغيري ،وهي متعددة األبعاد وختتلف ابختالف الظروف
أعط ــت الدراس ــا مفه ــوجمل التنمي ــا ال ــذ تط ــور عل ــم م ـ ال ــزمن زق ــه م ــن التحلي ــا .فف ــي أواخـ ـ
اخلمسينا  ،يدأ الدراسا تسلم صن ”مشالا التنميا اادتةاديا ا تقتة علـم جمـ د إزـدا ـوا
هامشــيا ل توزي ــم امل ـوارد ي ــس ف ـ وع النش ــا اادتةــاد القائم ــاني يــا تتمق ــا ل إدخــال تغي ـةا واس ــضا
النطا وأساسيا علم اهلياا اادتةاد “(.)١٢
فقد سلمت الدراسا صن التنميا اادتةاديا عمليا تـؤد  ،مـن خـ ل التحـول اهليالـي للبلـدان،
إىل التنويــم اادتةــاد  ،والنمــو املســتق الــذ يضاــس ت ـواز يــس القطــاعس الزراعــي والةــناعي ،و ســس
مستواي املضيشا .وسادت الدراسا خ نا ا أمهيا كبـةة للضديـد مـن البلـدان الناميـا اليـو مفادهـا أن
”التفاـ ـ ــإ الس ـ ـ ـ يم للقطـ ـ ــاع التقليـ ـ ــد لـ ـ ــيس م جحـ ـ ــا زدوثـ ـ ــه وا مـ ـ ــن الامـ ـ ــا أن يُنةـ ـ ــح يـ ـ ــه“ وأن
”النمــو األمقــا ل دتة ــاد يتطلــك ،عل ــم الضاــس ،ت ـواز يــس ي ـ عوام ــا اإلنتــاد م ــن دطــاع الاف ــاف
وإ زــا ف ـ و الضمــا ل القطــاع التســويقي“( .)١٣ورإلضــافا إىل لــإ ،كــان هنــاا أيضــا تســليم واضــح
يضـ ورة فيــز النمــو امل تفــم واملســتق  ،ول هــذا الةــدد ،فــبن ”املشــالا اليــو الـ تتمقــا ل النــدرة والضــوز
هــي مشــالا هائلــا إىل درجــا ا ناــن مضاتتهــا ا ـ د إعــادة توزيــم الاميــا املوجــودة و ســينها“(.)١٤
وياتســي التض يــا رلنمــو اادتةــاد  ،وا ســيما ل أدــا البلــدان منـوا ،أمهيــا أساســيا ،وهــو أمـ مســلم يــه
متاما ل إطـار اهلـدف  ٨مـن أهـداف التنميـا املسـتداما ،وا سـيما الغايـا  ،١-٨الـ تـدعو إىل قيـق منـو
ل الناتا ا لي اإلمجايل ينسبا ا تقا عن  ٧ل املائا سنواي ل أدا البلدان منوا.
ومنــذ م زلــا مبا ـ ة ،كانــت األهــداف ااجتماعيــا واادتةــاديا م ايطــا ضــمن مفهــو التنميــا.
وأُدجمــت املســائا املتةــلا إبدارة امل ـوارد الطبيضيــا والتــدهور البيئــي وتغــة املنــاخ ون ـ هتا رأليضــاد األخ ـ ة
للتنميا ل الدراسا علم م الزمن ،مم تكيز أكرب ل مطلم الق ن الايل.
وفيمــا يتضلــق اسـ ٍ
ـألا هبــذا القــدر الابــة مــن األمهيــا رلنســبا إىل املنادشــا الاليــا ،أدـ دراســا

الالـا اادتةــاديا ل الضـا  ١٩٧٠-١٩٦٩صمهيــا الســيا عـن ط يــق التأكيــد أن ”التنميـا ليســت مســارا
جــرباي علــم مجيــم البلــدان أن تســلاه :فهــي عمليــا متنوعــا وئــة يقينيــا تضاــس ثقافــا وأفضــليا النــاس
وكذلإ املوارد املتازا هلم وتضاس تانولوجيا دائما التغة“ (الةفحا .)١
من املهم التخطيط للتنمية وأن متلك الدول القدرات الالزمة
إن تضزيـ ــز د ـ ــدرة ال ـ ــدول علـ ــم التخط ـ ــيط ااس ـ ـ اتي ي مسـ ــألا ا أمهي ـ ــا خان ـ ــا رلنس ـ ــبا إىل
التحــداي ال ـ تط زهــا التنميــا املســتداما .فتضزيــز ال ـ ايط اإلمــا يــس األيضــاد اادتةــاديا وااجتماعيــا
والبيئيــا للتنميــا يتطلــك التنســيق الســليم يــس وتلــف جمــاا السياســا ويــس وتلــف اتهــا الفاعلــا،
__________
(.world Economy Survey 1959 (United Nations publication. Sales No. 60.II.C.1), p. 7 )١٢
(.World Economic Survey, 1969-1970 (United Nations publication, Sales No. E.71.II.C.1), pp. 15-16 )١٣
(.World Economic Survey, 1971 (United Nations publication, Sales No. E.72.II.C.2), p. 12 )١٤
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اا ل لإ القطاع اخلاو والاوما وا تمم املدين .ولتحقيق اانتقال إىل التنميـا املسـتداما ا يـد مـن
ســينا لقــدرا املؤسســيا داخــا الاومــا مــن أجــا مواعمــا الق ـ ارا السياســاتيا القةــةة األجــا مــم
األهداف اإلمنائيا الطويلا األجا.
ودــد تضــمنت الدراســا ل عــا  ١٩٦٤منادشــا ا تـزال نــالا إىل اليــو يشــأن التنميــا املخطــط
هلا .وازءت الدراسا أن ”تس يم وتةة التنميا اادتةاديا وااجتماعيـا يتطلـك مقاريـا أيضـد نءـ ا لضمليـا
وضم السياسا “ وأنه ”أنبح من املفهو أن الق ارا املتضلقـا رلسياسـا ال اهنـا يضـد ممانـا ا ا هـا
د ااست ايا لء وف نيا ،يا ينبغي أن تساهم فضليا ل قيق التغيةا اهلياليـا واملؤسسـيا الـ تقـو
عليها التنميا اادتةاديا“( .)١5ويبقـم سـس دـدرا اإلدارة الضامـا لتضبئـا املـوارد ا ليـا وتقـدا اخلـدما
ااجتماعيا اتيدة أم ا أساسيا رلنسبا إىل التنميا املستداما.
وإىل جانــك ااع ـ اف صمهيــا التخطــيط ااس ـ اتي ي ،هنــاا اع ـ اف رلــدور الاســم للدولــا ل
التنميــا .فاملقايلــا يــس ا يــا عــدد مــن يلــدان أم ياــا ال تينيــا وأف يقيــا وا يــا يلــدان ســيويا ل القمانينــا
والتسضينا من القـ ن الضشـ ين كشـفت الـدور املهـم الـذ تضـطلم يـه الدولـا ل إدارة اادتةـاد .فالبلـدان
ال ـ تضمــا يسياســا حمورهــا الســو وفــق الــنها الــذ رُســه توافــق راع واملــنطن تض ضــت التنميــا فيهــا
انتااســا كبــةة ،يينمــا البلـدان الـ خــذ يــنها الدولــا اإلمنائيــا األكقـ تــدخ زققــت دــدرا أكــرب مــن
النمـو والتنويـم اادتةـاد والـد مــن الفقـ علـم نطـا واسـم .ودــد خلـص التحليـا الـوارد ل الدراســا إىل
أن لتضزيز ددرة الدول الوطنيا علم إدارة اادتةاد أمهيا زاُسا رلنسبا إىل التنميا ل املدة الطويا.
ورعتم ــاد خط ــا التنمي ــا املس ــتداما لض ــا  ،٢٠٣٠ع ــاد التواف ــق ال ــدويل إىل زي ـ ك ــان ف ــاع ف
صمهيا طيط التنميا وض ورة زايدة ددرا البلدان علم فهم وإدارة أوجه الـ ايط يـس وتلـف أيضـاد التنميـا
املســتداما ،علــم مــدة فـ ا زمنيــا أطــول ،ومــم امل اعــاة الااملــا لــدور اتهــا الفاعلــا املتضــددة .فالغايــا
 ٩-١٧من أهداف التنميا املستداما تناد ن ازا يتضزيز يناع القدرا مـن أجـا ”دعـم اخلطـط الوطنيـا
ال اميــا إىل تنفيــذ مجيــم أهــداف التنميــا املســتداما“ ،وهــي مســألا تت لــم يشــاا جيــد ل أهــداف التنميــا
املستداما وئاايهتا األخ ة.

رابعا  -احلالة الراهنة يف العامل والتحدايت اليت اواجهها التنمية املستدامة
كمــا كـ أعـ ه ،كــان للءـ وف الســائدة ل الضــا دور مهــم ل قيــق يـ ما الضمــا الــدويل ل
جمــال التنميــا .فقــد أدة التضــاون الضــاملي املــذها يضــد ال ـ ب الضامليــا القانيــا واملؤسســا ال ـ أنشــئت مــن
خـ ل لــإ التضــاون إىل هتيئــا الءـ وف املواتيــا لتنفيــذ اسـ اتي يا عقــد األمــم املتحــدة اإلمنــائي األول ال ـ
اعتُمــد ل كــانون األول/ديســمرب  ،١٩٦١وســاهم ل قيــق الغــااي الـواردة ل تلــإ ااسـ اتي يا دبــا
املوعد النهائي .ييد أن التطلضا الواردة ل ااس اتي يا اإلمنائيا الدوليا للضقود اإلمنائيا ال زقا ظلت
ئة ملباة إىل زد يضيد ،ويضـود لـإ يدرجـا كبـةة إىل الءـ وف الضامليـا السـلبيا ،وعـد تنسـيق السياسـا
والتضاون اإلمنائي امل ئمس علم الةضيد الدويل.
__________
(.World Economic Survey 1964 - Part I (United Nations publication, Sales No. 65.II.C.1), p. 2 )١5
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ول انونــا األخ ــةة ،ســاعد الء ـ وف اادتةــاديا الضاملي ــا املواتيــا خ ـ ل الســنوا األوىل م ــن
األلفيا اتديدة ل إز از التقد ل قيق األهداف اإلمنائيا لدلفيا .و لـول عـا  ،٢٠١٠كـان دـد قـق
هدف خفغ نسبا الفق املددم إىل النةف علم الةضيد الضاملي لول عا  .٢٠١5ييد أن الضـا ملـهد
ل الف ـ ة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨أملــد أزمــا ماليــا منــذ األزمــا الاــربة ال ـ يــدأ ل عــا  .١٩٢٩ومنــذ لــإ
الــس ،اضفــغ املضــدل الســنو للنمــو الضــاملي ـوايل نقطــا مئويــا كاملــا مقارنــا رلضقــد الــذ ســبق األزمــا
املاليــا الضامليــا ،وظلــت مضــدا النمــو الفضلــي ويبــا لتودضــا املتــايضس .ونــتا عــن لــإ تبــاطؤ التقــد ل
قيق يضغ األهداف اإلمنائيا لدلفيا ل السنوا األخةة السايقا لضا .٢٠١5
وتشة الت ارب السالفا الذك ال ملهدهتا السنوا األخةة من فـ ة األهـداف اإلمنائيـا لدلفيـا -
وسنوا مـا يضـد األزمـا  -يقـوة إىل أن قيـق النمـو اادتةـاد املطـ د والشـاما واملسـتدا  ،والضمالـا الااملـا
واملنت ــا ،واســتق ار اادتةــاد الالــي وااســتق ار املــايل ،هــي عنان ـ دعــم أساســيا لتحقيــق أهــداف التنميــا
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 أس ـوا الضمــا واضفــا مســتواي ااســتقمار
وضضف منو اإلنتاجيا .ويضد أكق من ةـاين سـنوا علـم األزمـا املاليـا الضامليـا ،ا يـزال مقـ رو السياسـا ل
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 الكــود الطويــا األمــد ل اادتةــاد
الض ــاملي عائق ــا رئيس ــيا أم ــا النم ــو ،وأن يس ــبك ع ــد جمل ااس ــتق ار ل األس ــوا الت اري ــا واملالي ــا ،و ف ــغ
مستواي ااستقمار والتمويا امليس املتاق للبلدان الناميا.
ول هذا السيا  ،يشاا األداع اادتةاد ل دتةاد الضاملي عام رئيسـيا حم وـددا لتحقيـق خطـا
التنميــا املســتداما لضــا  .٢٠٣٠ويبحـ هــذا الفـ ع ل ااااهــا اادتةــاديا الضامليــا ال اهنــا والتحــداي
ال تط زها رلنسبا إىل تنفيذ أهداف التنميا املستداما.

النمو االقتصادي
مــم تبــاطؤ مضــدل النمــو اادتةــاد الضــاملي ل عــا  ٢٠١٦إىل أدىن مســتوة لــه منــذ الاســاد
الابــة لضــا  ،٢٠٠٩ا تـزال الءـ وف اادتةــاديا الدوليــا ال اهنــا تشــاا ــداي ،وا تـزال اســتضادة النمــو
الق ــو واملت ـ ـوازن أم ـ ـ ا يضيـ ــد املن ــال .وتش ــة التودض ــا ال ـ ـواردة ل الال ــا والتودض ــا اادتة ــاديا ل الض ــا
لضا  )١٦(٢٠١٧إىل انتضاش متواضم ل النمو الضاملي لضامي  ٢٠١٧و  ،٢٠١٨ولان ما زال من املتودم
يقاع النمو دون مضدله املتوسط ل الف ة من  ١٩٩٨إىل .٢٠٠٧
واألســباب الاامنــا وراع تبــاطؤ اادتةــاد الضــاملي هــي ضــضف وتــةة ااســتقمار الضــاملي وت ـ نح منــو
الت ــارة الضامليــا وتــدهور منــو اإلنتاجيــا والـزايدة الابــةة ل مســتواي الــديون .وهــذه الضوامــا متشــاياا إىل
زــد يضيــد ،األمـ الــذ يضاــس اارتبــا الوثيــق يــس الطلــك الالــي وااســتقمار واإلنتاجيــا والت ــارة .ودــد
تفادمت هذه الضواما يسبك اضفا أسضار السلم األساسـيا ل الضديـد مـن البلـدان املةـدرة هلـذه السـلم

__________
( )١٦منشورا األمم املتحدة ،ردم املبيم .E.17.II.C.2
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منــذ منتةــف عــا  ،٢٠١٤زيـ وانــا تشــديد السياســا اســت ايام إىل تزايــد الض ــز املــايل والض ــز ل
ـبح تودضــا النمــو .ورإلضــافا إىل لــإ ،م ـا زالــت النزاعــا والتــوت ا اتيوسياســيا
الســار اتاريــا كـ جمل
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
أهداف التنميا املسـتداما .فقـد حـد مـن دـدرة اادتةـاد علـم إمـاد فـ و الضمـا وزايدة املـداخيا ،ومـن مث
الــد مــن الفقـ مــن خـ ل النمــو اادتةــاد  .وناــن لضــد اانتضــاش هــذا أن حــد أيضــا مــن املـوارد املاليــا
املتازــا ل ســتقمار األساســي الـ ز ل جمــاا مــن دبيــا اهلياكــا األساســيا ،وال عايــا الةــحيا ،والتضلــيم،
والمايا ااجتماعيا ،والتايف مم تغة املناخ ،مم أنه أم رلغ األمهيا لتحقيق أهداف التنميا املستداما.
وأخـةا ،فــبن عــد كفايــا املـوارد ناــن أن يضــضف اإلرادة السياســيا للضمــا علــم قيــق األهــداف اإلمنائيــا
واالتزاما ال تقو عليها خطا التنميا املستداما لضا .٢٠٣٠

سوق العمل
لق ــد خلف ــت الفـ ـ ة الطويل ــا م ــن ض ــضف النم ــو الض ــاملي أثـ ـ ا س ــلبيا عل ــم الضمال ــا .فق ــد أمل ــار
التقــدي ا الـ أوردهتــا منءمــا الةــحا الضامليــا ل تق ي هــا املضنــون الضمالــا وانفــا ااجتماعيــا ل الضــا -
ااااها ل عا  ، )١٧(٢٠١٦إىل أن عدد الضاطلس عن الضما يت اوز اليو ما كان عليه ل الفـ ة الـ
سـ ــبقت األزمـ ــا املاليـ ــا الضامليـ ــا صكق ـ ـ مـ ــن  ٢٧مليـ ــون عاطـ ــا .ويتودـ ــم التق ي ـ ـ املضنـ ــون الضمال ــا وانفـ ــا
ااجتماعيـا ل الضـال  -ااااهـا ل عــا  )١٨(٢٠١٧أن يسـتم عـدد الضــاطلس عـن الضمـا ل الضــا ل
الـزايدة ،اقـدار  ٣.٤م يــس ملـخص ،ل عــا  ،٢٠١٧مـدفوعا ررتفـاع مضــدا البطالـا ل اادتةــادا
الناملــئا .ول الود ــت نفس ــه ،ا ت ـزال الضمال ــا اهلش ــا متفش ــيا .وعل ــم الة ــضيد الض ــاملي ،يواج ــه  ١.٤يلي ــون
ملخص (يشالون  ٤٢ل املائا من جمموع الضمالا) ظ وف الضمالا اهلشا ل عا .٢٠١٧
وت اجضت مضدا البطالا ل يضغ كرباي البلدان املتقدما النمو ،اا ل لإ أملانيا ،واململاا
املتحــدة لربيطانيــا الضءمــم وأي لنــدا الشــماليا ،والــوااي املتحــدة األم يايــا ،واليــارن ،إىل املســتواي ال ـ
كانت عليها خ ل األزمـا أو مـا دبلهـا .ييـد أنـه خ فـا ألملانيـا واململاـا املتحـدة ،يوانـا مضءـم األعضـاع
انخ ـ ـ ين ل اا ـ ــاد األورو مغالب ــا اارتفـ ــاع ل مضـ ــدا البطال ــا .ول الودـ ــت نفس ــه ،ظلـ ــت األجـ ــور
القيقي ــا عل ــم زاهل ــا أو م ــا فتئ ــت ت ــنخفغ ل الس ــنوا األخ ــةة ،مم ــا أس ــهم ل اس ــتفحال التف ــاو ل
الدخا ل كقة من البلدان املتقدما النمو.
وســاع أيضــا ،ل مضء ــم املنــاطق الناميــا ،أز ـوال ســو الضمــا ل الس ــنوا األخــةة .ويواج ــه
مضء ــم املن ــاطق التح ــد املتمق ــا ل ارتف ــاع مض ــدا البطال ــا و/أو الضمال ــا اهلش ــا .فمض ــدا البطال ــا،
ل مل وجنوب سيا ،منخفضا عموما ،ييد أن الضمالا اهلشا والضمالـا ئـة ال ُسيـا وفقـ الضمـال ا تـزال
تش ــاا ــداي كب ــةة رلنس ــبا ملضء ــم البل ــدان .ول أم يا ــا ال تيني ــا ومنطق ــا البح ـ الا ــاريا ،ت ــدهور
األوض ــاع ل س ــو الضم ــا ل الس ــنوا األخ ــةة ل أعق ــاب األزم ــا اادتة ــاديا ال ــادة ال ـ ـ عة ــفت
رلضديد من البلدان .ول أف يقيا جنوب الةح اع الاربة ،ا تزال الضمالا ال ديئا النوعيا تشاا أكرب د
__________
( )١٧جنيف ،ماتك الضما الدويل.٢٠١٦ ،
( )١٨جنيف ،ماتك الضما الدويل.٢٠١٧ ،
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لس ــو الضم ــا ،ود ــد ازداد مل ــدة يفض ــا النم ــو السـ ـ يم للس ــاان ال ــذين يلغ ـوا س ــن الضم ــا .كم ــا تش ــهد
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
كبـ ــة .وكمـ ــا ورد ل تق ي ـ ـ الضمالـ ــا وانفـ ــا ااجتماعيـ ــا ل الضـ ــا  -ااااهـ ــا املتضلقـ ــا رلشـ ــباب ل
ع ــا  ، )١٩(٢٠١٦ك ــان م ــن املتود ــم ،يض ــد ع ــدة س ــنوا م ــن التحس ــن ،أن ي تف ــم املض ــدل الض ــاملي لبطال ــا
الشباب إىل  ١٣.١ل املائا ل عا  .٢٠١٦ونان أن يـ ا ارتفـاع مضـدا يطالـا الشـباب را خطـةة
علــم التقــد حنــو قيــق أهــداف التنميــا املســتداما ،إ ناــن أن تاـون لــه علــم الفــور ول األجــا الطويــا
ر مــن دبيــا عــد املســاواة وفقـ الضمــال ،وانســحاب الضــاطلس مــن القــوة الضاملــا ،واهل ـ ة إىل اخلــارد،
والتودف عن موانلا التضليم ،والق دا ااجتماعيا.

االستثمار والتجارة
لقــد كــان ضــضف ااســتقمار ل الســنوا األخــةة الســبك األساســي للتبــاطؤ الــذ ملــهده النمــو
اادتةاد الضاملي ،من خ ل ن ته رلطلك ،واإلنتاجيا ،والت ارة الدوليا .ودد جضلت ظ وف ضـضف
الطلــك ،يفادمهــا الغمــو الشــديد الــذ اكتنــف الوضــم اادتةــاد والسياســي علــم الةــضيد الضــاملي،
ــم ع ــن ااس ــتقمار ل رأس امل ــال اإلنت ــاجي .ورئ ــم الشـ ـ و النقدي ــا امليسـ ـ ة عل ــم الة ــضيد
الشـ ـكا
الضاملي ،يتمان منو ااستقمارا ال أُساليا من اانتضاش ل أعقاب األزما املاليا الضامليـا ،وتباطـأ يشـاا
ملحوظ منذ عا .٢٠١٤
ويفسـ ـ ط ــول فـ ـ ة ض ــضف ااس ــتقمار التب ــاطؤ ل من ــو اإلنتاجي ــا ال ــذ ل ــوزل ل اادتة ــادا
املتقدمــا ول الاقــة مــن اادتةــادا الناميــا .وناــن أن يــؤث اضفــا ااســتقمار ثـةا ســلبيا علــم مضــدل
اايتاــار وجــودة اهلياكــا األساســيا ،الضــاملس ا ـكس للتغيــة التانولــوجي وزايدة الافــاعة اللــذين يســتند
إليهمــا منــو اإلنتاجيــا ل األجــا املتوســط .وناــن أن تــؤد دلــا ااســتقمارا ل اهلياكــا األساس ـيا ،مــن
دبيا امل افق الضاما والنقا ومشاريم الطادا املت ددة ،إىل تقويغ فا النمو والتنميا املستداما.
وأدة أيضــا اضفــا الطلــك علــم الســلم ال أُساليــا املـ تبط يضــضف ااســتقمار إىل تقييــد الت ــارة
الضامليـا .ول الوادـم ،متقـا السـلم ال أُساليــا نسـبا  ٣٩ل املائـا تق يبـا مـن الت ـارة الضامليـا ل البضـائم .ومــن
مث فق ــد ز ــال ااضف ــا امللح ــوظ ل ااس ــتقمارا يش ــاا كب ــة ،ل كق ــة م ــن البل ــدان ،دون قي ــق من ــو
اــار  .ول ظــا هــذه الءـ وف ،تتوســم أز ــا التبــادل الت ــار الضــاملي ســوة ينســبا  ١.٢ل املائــا ل
ع ــا  ،٢٠١٦وه ــو لـ ـ أدىن مض ــدل مل ــهدته الس ــنوا الق ث ــون املاض ــيا .وتتس ــم الت ــدفقا الت اري ــا
رلض ــضف عل ــم نط ــا واس ــم ونا ــن م زء ــا ل ــإ ل اادتة ــادا املتقدم ــا والنامي ــا وال ـ مت ـ ا زل ــا
انتقاليا .وع وة علم لإ ،فبن النمو الت ـار ضـضيف لـيس مـن منءـور ر ـي فحسـك ،يـا أيضـا مـن
زي ـ نــلته رلنمــو اادتةــاد الشــاما .واضفضــت نســبا منــو الت ــارة الضامليــا إىل منــو النــاتا اإلمجــايل
الضاملي رط اد منذ التسضينيا من الق ن املاضي ،من  ٢.5ل املائا إىل  ١ل املائا.
وناــن أن يــؤد تبــاطؤ منــو الت ــارة الضامليــا إىل ضــضف النمــو ل اإلنتاجيــا ،نء ـ ا ألن الت ــارة
الدوليــا ناــن أن تس ـ ع وتــةة نش ـ التانولوجيــا يــس البلــدان و ســن الافــاعة ل ةــيص امل ـوارد .وتبــس
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اخلـربا املاتســبا مــن املاضــي يوضــوق أن الت ــارة الدوليــا تــدر مااســك ادتةــاديا كبــةة لبلــدان كقــةة مــن
خـ ل ســس الافــاعة ل ةــيص املـوارد علــم الةــضيد الضــاملي .ئــة أن الت ــارة الدوليــا تــؤد أيضــا إىل
اخــت ا كــربة عنــدما تةــبح دطاعــا ادتةــاديا مضينــا أدــا دــدرة علــم املنافســا ل ييئــا عامليــا أوســم
نطاد ــاني وتض ــزة تل ــإ ااخ ــت ا إىل اتس ــاع التف ــاو ل دخ ــا الض ــاملس ل تل ــإ القطاع ــا وفق ــدان
أعماهلم واضفا أجورهم.
ول انونا األخةة ،نار ما يبدو جا ييا متناميا للنزعا المائيا وسياسا التقودم علم الـنفس ل
يلدان كقةة تضبةا عن ارتفاع مستوة السخط من الط يقا ال تـوزَّع هبـا التاـاليف والفوائـد املتأتيـا مـن تضميـق
التاامــا اادتةــاد الضــاملي .ووجــود نءــا اــار عــاملي متضــدد األط ـ اف يقــو علــم دواعــد ومنفــتح وئــة
متييز ومنةف  -علم حنو ما تناد يـه الغايـا  ١٠مـن اهلـدف  ١٧مـن أهـداف التنميـا املسـتداما  -ناـن
أن يس ــهم يش ــاا كب ــة ل تس ـ يم اته ــود اإلمنائي ــا ل يل ــدان كق ــةة ،ملـ ـ يطا وج ــود انلي ــا امل ئم ــا ،عل ــم
الةضيدين الوط والدويل ،للتحام ل ااخت ا الضامليا ومنم ان ر ااجتماعيا السلبيا.
ويــؤث كــا مــن ضــضف الت ـارة وااســتقمار علــم منــو اإلنتاجيــا ،األمـ الــذ ناــن أن يـ ا را
طويلا األجا علم التقد ا ز حنو قيق أهـداف التنميـا املسـتداما .ومـا يـتم عاـس هـذه ااااهـا ،
فــبن لــإ التقــد دــد يتــأث ســلبا ،ا ســيما فيمــا يتضلــق رهلــدفس املتمقلــس ل القضــاع علــم الفق ـ املــددم
وتوفة الضما ال ئق لل ميم.

متويل التنمية املستدامة
يتطلك سد الف وة التمويليا يغيا قيق أهداف التنميا املستداما لول عا  ٢٠٣٠تضبئا موارد
ماليا كبةة ،علم الةضيدين ا لي والدويل مضـام .ييـد أن تبـاطؤ النمـو اادتةـاد الضـاملي الـذ طـال أمـده
مضا من الةضك جدا توليد استقمارا طويلا األجا.
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
الســلم األساســيا ،لــوزل علــم وجــه اخلةــوو تزايــد الضــغو علــم املاليــا الضامــا منــذ ااضفــا الــاد ل
أسضار السلم األساسيا الذ زد ل عا  .٢٠١٤وتتنامم أمهيا الديون املقوما رلضم األجنبيا ل
البلــدان الناميــا ،األم ـ الــذ يضــزة جزئيــا إىل ااضفــا التــار ي ل أســضار الفائــدة ل البلــدان املتقدمــا
النمو ،وهذا ما جضا املق ضس ع ضا للمخاط امل تبطا يسض الة ف.
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
والتضليم ،علم سبيا املقال .كما أن التخفيغ ل ااستقمارا اإلنتاجيا ،من دبيا املشاريم البالغا األمهيا
املتضلقــا رهلياكــا األساســيا ،ســوف يزيــد مــن تفــادم ااختنادــا اهلياليــا القائمــا وياــبح منــو اإلنتاجيــا ل
األجــا املتوســط إىل األجــا الطويــا ،ممــا يضيــق أكق ـ قيــق أهــداف التنميــا املســتداما .ويشــاا التمويــا
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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وتكت السياسا النقديا ال اعتُمد ل اادتةادا املتقدمـا النمـو ل أعقـاب األزمـا املاليـا
الضامليا أث ا كبةا علم تدفقا رأس املال إىل البلدان الناميـا واخلارجـا منهـا ،وخبانـا األسـوا الناملـئا الـ
تتميز أسوادها املاليا يدرجا عاليا من اانفتاق .وعلم وجه اخلةوو ،أدة استخدا املةارف املكزيـا ل
البلدان املتقدما النمو ألدوا السياسا النقديا ئة التقليديا  -من دبيا مل اع األنـول علـم نطـا واسـم
ل إط ــار سياس ــا تس ــمم التيس ــة الام ــي  -إىل ر كب ــةة ئ ــة مباملـ ـ ة ع ــاي ة للح ــدود الوطني ــا .وتش ــة
الدراس ــا الت يبي ــا الـ ـ أج ي ــت م ــؤخ ا إىل أن ت ــداية التيس ــة الام ــي د ــد ض ــخمت مس ــاي ة ال ــدورا
اادتةاديا وتقلك تدفقا رأس املال إىل البلدان الناميا.
وأد هـ ـذه التقلب ــا الاب ــةة ل ت ــدفقا رأس امل ــال ع ــرب البل ــدان إىل زايدة الض ــضف امل ــايل ل
يل ــدان كق ــةة .ومل ــالت إدارة ت ــدفقا رأس امل ــال املتقلب ــا ــداي كب ـةا أم ــا السياس ــا الضام ــا للحاوم ــا
واملةــارف ل الســنوا األخــةة .وناــن أن يــؤد التبــاين ل اااهــا السياســا النقديــا يــس اازتيــاطي
اا اد للوااي املتحدة واملةارف املكزيا 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
لتموي ــا التنمي ــا املس ــتداما ،وخبان ــا ل أد ــا البل ــدان من ـوا .فق ــد ملـ ـهد الت ــدفقا املالي ــا الضام ــا الدولي ــا
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
جديدة ل عا  ٢٠١٦ددرها  ١٤٢.٦يليون دوار ،وهـذا مـا نقـا زايدة ينسـبا  ٨.٩ل املائـا عمـا كانـت
عليــه ل عــا  .٢٠١5ورعتبارهــا زةــا مــن الــدخا القــومي اإلمجــايل ،ارتفضــت مــن  ٠.٣٠ل املائ ــا ل
ع ــا  ٢٠١5إىل  ٠.٣٢ل املائ ــا .ئـ ــة أن س ــتا يلـ ــدان فق ــط زققـ ــت اهل ــدف املتمقـ ــا ل اإليق ــاع علـ ــم
املساعدة اإلمنائيا ال ُسيا عند مستوة  ٠.٧ل املائا من الدخا القومي اإلمجايل أو أكق (.)٢٠
وارتف ــم ية ــورة ملحوظ ــا ل الس ــنوا القليل ــا املاض ــيا ااد ـ ـ ا م ــن املة ــارف اإلمنائي ــا املتض ــددة
األط اف ومن خ ل التضاون يس يلدان اتنوب .ومم لإ ،ا تزال املـوارد املاليـا ا ليـا والدوليـا املتازـا ئـة
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 إزـ از تقــد أس ـ ع ل
املســائا الضامــا املتةــلا رتســا السياســا واملؤسســا مـن أجــا تضزيــز اســتق ار ”اادتةــاد الالــي علــم
الةضيد الضاملي“ ،علم حنو ما ورد ل الغايا  ١٣من اهلدف  ١٧من أهداف التنميا املستداما.

خامسا  -أتمالت ختامية
يت ــيح اس ــتض ا التحلي ــا ال ـوارد ل الدراس ــا م ــادة دُس ــا للتأم ــا ل اخل ـربا اإلمنائي ــا الق ي ــا ال ـ
لوزء ــت خـ ـ ل الس ــنوا الس ــبضس املاض ــيا .وم ــن الواض ــح أن ك ــا فـ ـ ة يضينه ــا تتمي ــز خبة ــائص ف ي ــدة
ا نا ـ ــن أن تتاـ ـ ـ ر .ئ ـ ــة أن النءـ ـ ـ إىل ريـ ـ ـ لي ـ ــا السياس ـ ــا اإلمنائي ـ ــا ل الدراسـ ــا يت ـ ــيح الف ن ـ ــا
استخ و طبيضا األفاار النةة ال ستقبت نفضها عند منادشا وتقييم اخليـارا السياسـاتيا املتازـا أمـا
ا تمم الدويل لتحقيق الوعد رلتنميا املستداما.
__________
( )٢٠انء .http://www.oecd.org/dac/development-aid-rises-again-in-2016-but-flows-to-poorest-countries-dip.htm :
17-05815
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وتوجــه الدراســا رســالا واضــحا تتضلــق رلاجــا امللحــا إىل تضزيــز املؤسســا الوطنيــا والضامليــا مــن
أجــا تضء ــيم الفوائ ــد املس ــتمدة مــن الضومل ــا ع ــن ط ي ــق الــد م ــن املخ ــاط ال ـ يشــالها وج ــود ع ــا جمل ُست ــه
ااعتماد املتبـادل .ومـن الضـ ور إنشـاع مؤسسـا مناسـبا ملنـم زـدو ااخـت ا الابـةة الـ تفضـي
يشاا دائم تق يبا إىل زدو أزما عامليـا .ول زالـا زـدو تلـإ ااخـت ا  -واألزمـا  -فضـ م،
فســوف يُطلــك مــن تلــإ املؤسســا تيســة انتضــاش ســلس يتســق مــم األهــداف اإلمنائيــا الوطنيــا والضامليــا.
وناــن لوجــود تلـ إ املؤسســا وزســن أدائهــا كفالــا أن تفــي عمليــا الضوملــا يوعــدها يتنميــا مجيــم البلــدان،
وا ســيما البلــدان املنخفضــا الــدخا األدــا دــدرة علــم مواجهــا ااخــت ا امل تبطــا يضمليــا األس ـوا
الضامليـا .ورإلضـافا إىل إدارة املخـاط وااسـت ايا لدزمـا  ،مـك أيضـا علـم املؤسسـا الوطنيـا والضامليـا
القيــا يــدور اســتبادي ل املضــي دــدما رلتنميــا البشـ يا .ودبــا ســنوا مــن اعتمــاد خطــا التنميــا املســتداما
لضـ ــا  ،٢٠٣٠اد زـ ــت الدراس ــا نـ ــفقا عامليـ ــا جديـ ــدة ومسـ ــتداما لتيسـ ــة زشـ ــد ”اسـ ــتقمارا طائلـ ــا
(م ــن القط ــاعس الض ــا واخل ــاو) ل جم ــال اهلياك ــا األساس ــيا اتدي ــدة ول الق ــدرا اتدي ــدة واملؤسس ــا
اتديدة“ ا يد منها ”ملواجها داي التخفيف والتايـف“( .)٢١واسـتنادا إىل الت يـا الناجحـا املتمقلـا
ل سياس ــا الة ــفقا اتدي ــدة الـ ـ نف ــذ ل ال ــوااي املتح ــدة ل نتض ــاش م ــن الاس ــاد الاب ــة خـ ـ ل
الق ثينيا من الق ن املاضي ،من ملأن الةفقا اتديدة املق زا أن تسهم ل تس يم منو اادتةاد الضاملي
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
التونا إليـه مـن خـ ل اعتمـاد خطـا التنميـا املسـتداما لضـا  ٢٠٣٠إىل إجـ اعا سياسـاتيا منسـقا علـم
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.
وةــا تونــيا متا ـ رة دائمــا مــا تنبق ـق عــن لــي الدراســا ،تكــز علــم ض ـ ورة إي ـ ع مزيــد مــن
ااهتمــا ملهمــا ينــاع اإلرادة السياســيا مــن أجــا تضزيــز التضــاون الــدويل ل تةــميم نءــا للحوكمــا الضامليــا
ياون مفتوزا وملفافا ويقو علم املشاركا ويتسم رملسؤوليا .وياتسي تضزيز توافق انراع الضاملي مـن أجـا
الضما مجاعيام علم الةضيد الضـاملي أمهيـا كـربة ل الودـت الـ اهن ،زيـ يواجـه الضـا أملـااا متضـددة مـن
التهديدا ال نان أن تش م علم اانافاع داخا الدود الوطنيا.
وااد ازــا املقدمــا أع ـ ه ليســت جديــدة وا ثوريــا .يــا إيفــا مســتقاة مــن اســتض ا للت يــا
املش ـ كا ال ـ خاضــتها ادتةــادا كقــةة ط ـوال الضقــود الســبضا املاضــيا .وكــان الاقــة مــن اللــول املق زــا
مطبقا ل الوادم ل الضديد من اادتةادا املتقدمـا النمـو ل السـتينيا والسـبضينيا مـن القـ ن املاضـي،
لانهـا فقــد أمهيتهـا نءـ ا لتطــور النءـا الضــاملي .ورلتــايل فـبن القــدرة التدمةيــا لدزمـا وعــد ااســتق ار
الضــاي ين للحــدود الوطنيــا ،ا ســيما رلنســبا ل دتةــادا الةــغةة املفتوزــا واادتةــادا األكقـ انفتازــا
علـم األسـوا الضامليــا للســلم األساسـيا ،تــربر استحضــار الــدروس املنسـيا ،والــدخول ل أنـواع جديــدة مــن
التفاة ،وا ا إج اعا ج يئا لاس زلقا ااخت ا وااضط ار .

__________
( )٢١دراسا الالا اادتةاديا وااجتماعيا ل الضا ( ٢٠٠٩ ،منشورا األمم املتحدة ،ردم املبيم  ،)E.09.II.C.1الةفحا ’.‘١٨
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