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 موجز 
بــالن ر  أ  ف فتــرة األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل توشــك علــا االقتــناء ومــن املتوقــع  ف   

   أ جاقـ   هـداف التنميـحل املسـتدامحل        2015ال ا  اخلطحل اإلمنائيحل ملا ب د عـام  يطلق قادة 
دراسةةة احلالةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة يف العةةةامل،       تمـــدم 2015النصــا الينــا  مــن عــام     

ــق       2014/2015 ــذت لتحمي ــن اعتمــدت وق ف  ــحل ال ــيال للسياســات واالســتراتيليات ال ام حتل
حل بغيـــحل اســـتدالو الـــدروس الحـــروريحل لتحميـــق  هـــداف التنميـــحل  األهـــداف اإلمنائيـــحل لأللفيـــ

 املستدامحل.
 طارا حتليليا مت دد األب ـاد السـتدالو دروس األهـداف اإلمنائيـحل      الدراسةوتستددم  

لأللفيــحل   الــاالت السياســحل االقتصــاديحل  واالجتماعيــحل والبينيــحل  فحــال عــن االعتمــاد الــوط     
ؤسســات  والســالم واالســتمرار  والت ــاوف ال ــاملي لتحميــق  لألهــداف ال امليــحل  واةوومــحل وامل
  هداف التنميحل  ووضع البياقات.

ــ        الدراسةةةوتشــ    ــحل  ين ــحل للتنمي ــداف ال املي ــحل لأله ــات الوطني ــاد اةموم  أ  ف اعتم
ــادة السياســيحل       اخلطــوة األوأ امامــحل حتــاه حتميــق األهــداف  وتتطلــ  انــاذ قــرارات مــن المي

شري يحل  والتشاور مع  صحاب املصلححل والدعوة  و دماج األهـداف ال امليـحل   و جراء تغي ات ت
  اخلطط وامليزاقيـات الوطنيـحل ودوف الوطنيـحل. و مـن  ف تـؤدي من ومـحل األمـم املتحـدة دورا         

 بالغ األمهيحل   مساعدة الدول األعحاء   اخنراطنا   هذه ال مليحل.
االقتصــاديحل  واالجتماعيــحل والبينيــحل    ويتــبم مــن الدراســحل  ف طائفــحل مــن السياســات        

اتســمب بيمهيــحل بالغــحل لتحميــق األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل ســواء بتيأ هــا املباشــر علــا  هــداف  
ــحل الحــروريحل. ومــن هــذا       ــحل األوضــاي املؤاتي ــا اين وغايــات دــددة  و هأارهــا غــ  املباشــرة عل

وسـع بمـين  ألهـداف    املنطلق  سـيت م ت ـدي  ب ـذ هـذه السياسـات لتتمشـا مـع النطـا  األ        
التنميحل املستدامحل  وسيتمين  التحدي الرئيسي    دماجنا إلحـراز تمـدم متـوازف وفمـا للروـائز      

 الينالث للتنميحل املستدامحل.
ويتبم من الدراسحل  ف اةوومحل الرشـيدة  واملؤسسـات الف الـحل  والسـالم واالسـتمرار       

وف  خذ هذا التـرابط   االعتبـار بـالغ    متين  عوام  متمم وقتائج للتنميحل علا حد سواء  وسيم
. و خ ا وليس هخرا  سيت م ت زيـز األشـمال   2015األمهيحل لتنفيذ اخلطحل اإلمنائيحل ملا ب د عام 

املدتلفحل للشراوات ال امليحل إلمماف حتميـق  هـداف التنميـحل املسـتدامحل. واألوينـر  مهيـحل  سـتدعو        
للتماتا من  ج  حتميق األهـداف  ” لأللفيحل روح األهداف اإلمنائيحل“اةاجحل  أ احملاف حل علا 

 اإلمنائيحل املشتروحل.
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 ممدمحل  

واف  طال  األهداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل   مطلـع هـذا المـرف  حـد  هـم املبـادرات الـن           
قامــب  ــا األمــم املتحــدة. وعــززت هــذه املبــادرة الصــلحل بــم المــيم واملبــاد  األساســيحل لألمــم  

ن تبذما الدول األعحـاء  وعـززت الـدور الميـادي لألمـم املتحـدة         املتحدة وجنود التنميحل ال
الــتفم  واملمارســحل   الــال التنميــحل علــا الصــ يد ال ــاملي. وبــالن ر  أ اقتــناء الفتــرة املرج يــحل   

  يست د ال ا  الحتحـاف اخلطـحل اإلمنائيـحل ملـا ب ـد عـام       2015لألهداف اإلمنائيحل لأللفيحل   عام 
 يحل املستدامحل.و هداف التنم 2015
ومــع ذلــك  ال  ينــ  وضــع  هــداف طموحــحل  ال اخلطــوة األوأ: يتطلــ  حتميــق تلــك    

بدراسةة  األهداف تصـميم سياسـات واسـتراتيليات واق يـحل وتنفيـذها بصـورة جيـدة. ويمصـد         
ــات   2014/2015احلالةةةةةةة االقتصةةةةةةادية واالجتماعيةةةةةةة يف العةةةةةةامل،    ــت راا السياســــ اســــ

ذ األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل واســتدالو الــدروس الــن قــد  واالســتراتيليات املســتددمحل لتنفيــ
تساعد الدول األعحاء   تنفيذ  هداف التنميـحل املسـتدامحل. ومـع ذلـك  ال يتمينـ  المصـد منـنا        

. وال  من  ف يحع تلـك السياسـات   2015  وصا طائفحل واملحل من سياسات ما ب د عام 
 اخلاصحل  ا.  ال الدول األعحاء ذااا   ضوء  وضاعنا احملددة

وبفح  اجلنود املتحافرة الن ب ذلب علا الص يدين الدويل والوط    حرز تمـدم هـام    
. وعلا سبي  املينال  بلغ ال ا  غايحل اةد من الفمـر علـا   (1)حنو حتميق األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل

احملـدد.   الص يد ال ـاملي والغايـحل املت لمـحل بتحسـم ميـاه الشـرب قبـ  تـس سـنوات مـن املوعـد           
وُ حرز  يحا تمدم وب  فيما يت لـق بـالت ليم االبتـدائي و  ممافحـحل اإليـدز  واملالريـا والسـ .        
ومع ذلك  ما زالب هناك  وجه قصـور   حتميـق الغايـات املت لمـحل باةـد مـن اجلـوي ووفيـات         

ــحل. ومــا زالــب ه      ــات النفاســيحل  واملســاواة بــم اجلنســم واالســتدامحل البيني ــاك األطفــال والوفي ن
فلوات وب ة   الوفاء بااللتزامات املمطوعحل إلقامـحل الشـراوات ال امليـحل  ال سـيما فيمـا يت لـق       
باملســاعدة اإلمنائيــحل الر يــحل. واتســم التمــدم احملــرز  يحــا بالتفــاوت بــم البلــداف وبــم الفنــات     

 السماقيحل املدتلفحل واملناطق داخ  البلداف.
ئيـحل لأللفيـحل وـاف مت ـدد املراحـ  ومت ـدد األب ـاد         وبالن ر  أ  ف تيأ  األهـداف اإلمنا  

. ويـوفر  1- طارا حتليليا مت دد األب اد  وما هـو مـبم   الشـم  سـم     الدراسةاعتمدت هذه 
هذا اإلطار سـياقا  وسـع لبحـر حتربـحل األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل  أ جاقـ   ب ادهـا املدتلفـحل           

__________ 

ــا البيا  ،2015التقريةةر اعتع ةةأل باف ةةدائ ا لاليةةة ل ل يةةة   اق ــر  (1)  ــق   لالطــالي عل ــحل املت لمــحل بتحمي ــات الر ي ق
 األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل.
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. ومــا  قــه ي نــر الــروابط بــم     2015واســتدالو الــدروس املناســبحل لفتــرة مــا ب ــد عــام       
 السياسات والنتائج.

 
 :  1-الشم  سم

املت ـدد األب ـاد السـت راا حتربـحل األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل واسـتدالو          اإلطار التحليلـي 
 الدروس املت لمحل باألهداف اإلمنائيحل لأللفيحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رة الشؤوف االقتصاديحل واالجتماعيحل باألماقحل ال امحل لألمم املتحدة.املصدر:  دا
 

 الدروس املستدلصحل من عمليحل اعتماد األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  
بد  تنفيذ األهداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل بميـام اةمومـات الوطنيـحل باعتمادهـا  مـن خـالل          

يحل  والتشـاور مـع  صـحاب املصـلححل     حوار مش  قـرارات الميـادة السياسـيحل  والـتغ ات التشـري      
والــدعوة  و دمــاج األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل   اخلطــط وامليزاقيــات الوطنيــحل ودوف الوطنيــحل.    
وباعتماد األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل علا الص يد الوط   قام وين  من البلـداف  يحـا بشـم  مـا     

حل األهداف حترب
اإلمنائيحل لأللفيحل 
 فيما يت لق بـ

اةوومحل  واملؤسسات  والسالم 
 واالستمرار

 السياسات البينيحل

 السياسات االجتماعيحل

 السياسات االقتصاديحل

التفم  اإلمنائي  واالعتماد الوط   
 ووضع البياقات 

الدروس ملا ب د 
 2015عام 

الشراوات ال امليحل من  ج  الت اوف 
 منائياإل
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زمنيــحل لتلفــحل  واختيــار  مــن الت ــدي  حســ  اةاجــحل بدضــافحل  هــداف وغايــات  واعتمــاد  طــر 
ترتي   ولويات األهداف بشم  م م. و دمج وين  من البلـداف األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل       

 رؤاها  واستراتيليااا وخططنا الوطنيحل.
وتشــ  حتربــحل األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل  أ  مهيــحل الســماح للبلــداف بت ــدي  األهــداف   

اعنا اخلاصـحل. ومـع ذلـك  تـدعو اةاجـحل  أ  ف  ـدث       ال امليحل حس  اةاجـحل لتتفـق مـع  وضـ    
ذلك الت دي  ضمن  طـار عـاملي مصـاو بوضـوح  إلممـاف تميـيم األداء وممارقتـه بـم البلـداف          

 و مماف التيود من بلوو األهداف ال امليحل بوصفنا الموي اإلجنازات الوطنيحل.
اءات الوطنيــحل حنــو و دت مبــادرات لتلفــحل لألمــم املتحــدة دورا هامــا   ت زيــز اإلجــر   

تنفيذ األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل. ومشلب هذه املبـادرات  قشـاء الفريـق املشـترك بـم الووـاالت       
التقريةر اعتع ةأل باف ةدائ ا لاليةة     واخلرباء امل   مبؤشرات األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل؛ و صـدار  

ــ  التن       ل ل يةةة ــد املــؤمتر الــدويل لتموي ــرز؛ وعم ميــحل )مــوقت ي  املمســيك    لرصــد التمــدم احمل
ــا       2002 ــوب  فريمي ــحل املســتدامحل )جوهاقســربو  جن ــاملي للتنمي ــؤمتر الممــحل ال  ( 2002(  وم

تقريةر ررقةة العمةمل اعع يةة     )ومتاب حل ملـؤمتر قمـحل األلفيـحل(؛ و صـدار      2005ومؤمتر الممحل ال املي 
م الرفيــع املســتوى ؛ وعمــد االجتمــاي ال ــابرصةةد الراةةرات يف ت  يةةا اف ةةدائ ا لاليةةة ل ل يةةة 

  الــذي  دى  أ االلتــزام ببــذل 2010لللم يــحل ال امــحل بشــيف األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل عــام  
اجلنود للت لي  باألهداف اإلمنائيحل لأللفيحل. و فميا  قامب املن مات اإلقليميحل  وخباصحل الللـاف  

لأللفيـــحل الـــن تبـــذما  اإلقليميـــحل  مببـــادرات هامـــحل لت زيـــز اجلنـــود املت لمـــحل باألهـــداف اإلمنائيـــحل
اةمومات الوطنيحل للبلداف   منطمحل و  منـنا    حـم  قـه ر سـيا  قـام وـين  مـن الووـاالت         
واملن مات املتدصصحل الدوليحل مببادرات   الاالت قشـا  وـ  منـنا  مبـا   ذلـك  قشـاء عـدة        

 صناديق خاصحل.
 الدروس املت لمحل بالسياسات االقتصاديحل  

ــ  ا    ــداف      تنتشــر   الغال ــق األه ــا حتمي ــنا السياســات االقتصــاديحل عل ــن ترتب ــار ال أ
ــحل لالقتصــاد        ــحل مــن خــالل التــيأ  الواســع مــذه السياســات علــا المفــاءة الملي اإلمنائيــحل لأللفي
وعدالته واستمراره. ويمتحي درس رئيسي ضرورة  ف تدعم هذه السياسـات حتميـق األهـداف    

دا وشـامال وعـادال. ومـع ذلـك  لتحميـق  هـداف       اإلمنائيحل لأللفيحل بتـرويج منـط منـو يمـوف مطـر     
 بينيا. مستداما  يت م  ف يصبح منط النمو 2015التنميحل املستدامحل ب د عام 
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 السياسات الراميحل  أ حتميق النمو املطرد  
ــحل         ــحل اإلقتاجي ــع املســتوى   الطاق ــز االســتينمار الرفي تتســم السياســات املصــممحل لت زي

تيسـ  االبتمـار التمنولـوجي بيمهيـحل بالغـحل للنمـو املطـرد. وتـدعو         وحتسم ر س املال البشـري و 
اةاجحل  أ قيام اةمومات بدور قيادي   االستينمار   البنيحل التحتيحل. و  حم  مـن تسـد    
الشراوات بم المطاي ال ام والمطاي اخلاو لتوسيع قطا  االستينمار   البنيحل التحتيـحل  ينبغـي   

الصــحيححل لتماســم املدــاطر واألربــاح منصوصــا علينــا بصــورة    ف تمــوف الشــرو  واألق مــحل
جيدة. وتتسم السياسات الداعمحل للت ليم والصـححل بيمهيـحل بالغـحل لتحسـم ر س املـال البشـري        

  املائـحل مـن    8-7حير تـبم  ف االقتصـادات ذات النمـو املطـرد تنفـق عـادة مـا ال يمـ  عـن          
 مـن  ف تيسـر السياسـحل املناسـبحل   الـال الصـناعحل        الناتج احمللـي اإلاـايل   هـذين اجملـالم. و    

والتلارة واالستينمار االبتمـار التمنولـوجي  الـذي  مـن بـدوره  ف يـدفع ُقـدما بدقتاجيـحل ر س         
 املال وال م  علا حد سواء  وبذلك يولد منوا  ضافيا من املوارد وعوام  اإلقتاج المائمحل.

ف ـحل علـا اسـتمرار االقتصـاد الملـي بصـورة       وسياسات االقتصاد الملي الراميحل  أ احملا 
عامـحل تتســم بيمهيــحل بالغـحل  يحــا للنمــو املطـرد. وقــد حتســن اسـتمرار االقتصــاد الملــي   م  ــم     
البلداف الناميحل خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيـحل  باملمارقـحل ب مـد تسـ ينيات المـرف املاضـي:       

ــاتج احمللــي اإلاــايل  علــا بمــين       مــع حــدوث تملبــات  قــ ؛ واخنفــذ   وــاف متوســط منــو الن
 التحدم بصورة هامحل؛ وحتسن وضع رصيد املاليحل ال امحل والدين ال ام علا حد سواء.

ــحل   عــام      ــحل ال املي ــحل املالي ــدالي األزم ــك   دى  ق  أ اضــطراب النمــو   2008ومــع ذل
داف االقتصــادي بصــورة هامــحل   وــين  مــن البلــداف الناميــحل واقتمــاس التمــدم حنــو حتميــق األهــ 

  ظـ  المـوي قـاتج البلـداف الناميـحل  دري بمـين  مـن        2014اإلمنائيحل لأللفيحل. وحـ  للـول عـام    
(   النـاتج احمللـي اإلاـايل    2014-2008خط االحتـاه املـبم قبـ  األزمـحل  بفلـوة تراوميـحل )      

ــغ الفلــوة حــوايل   2-تريليــوف دوالر )الشــم  ســم   7 1بلغــب  بليــوف دوالر  250(. وتبل
ئحل( فيما يت لق بيفريميا  وهو ما ي ادل حلم الموي تـدفمات املسـاعدة اإلمنائيـحل      املا 7 12)

 الر يحل للمنطمحل   قفس الفترة.
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 :  2-الشم  سم

 فلوة الناتج احمللي اإلاايل   البلداف الناميحل    عماب األزمحل املاليحل ال امليحل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 .باألماقحل ال امحل لألمم املتحدة جتماعيحلاملصدر:  دارة الشؤوف االقتصاديحل واال

 
وتتطل  احملاف حل علا استمرار االقتصـاد الملـي علـا قطـا  واسـع سياسـات ف الـحل           

أالأحل الاالت   ي  قه ينبغي  ف تموف تلـك السياسـات قـادرة  م ـا  علـا: ) ( ضـماف وجـود        
ام وخــاو اقتصـاد دلـي متـوازف هيمليـا وحتنـ  حـدوث تحـدم مرتفـع ومتصـاعد  وديـن عـ           

 مـــن حتملـــه  ورواج ووســـاد   االســـتينمار  وارتفـــاي   البطالـــحل؛ و )ب( نفيـــا  أـــر    ال
الصــدمات اخلارجيــحل  الناحتــحل عــن التملــ  املفــر    تــدفمات ر س املــال األجــن   واألســ ار    
الدوليحل للسلع األوليحل  و س ار الصرف؛ و )ج( منع تمـرار حـدوث  زمـات ماليـحل دوليـحل علـا       

 املي.الص يد ال 

 البلداف الناميحل )ف لي( 
 البلداف الناميحل )االحتاه( 

حدة
 املت
ات
والي

ت ال
الرا

 دو
يم
بال
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وفيما يت لق بالسياسحل النمديحل  اعتمد عدد وب  من البنوك املروزيـحل   البلـداف الناميـحل     
 هدافا  خرى مت لمحل بالسياسحل ال امحل  أ جاق  احملاف حل علا تحدم مندفذ قسبيا ومسـتمر   
مينــ  ال مالــحل الماملــحل واســتمرار  ســ ار الصــرف. وتــدعو اةاجــحل  أ وضــع  دوات و هــداف    

النمديــحل لالقتصــاد وفمــا ملرحلــحل تطــور ق امنــا املصــر  واملــايل وال ــروف االقتصــاديحل السياســحل 
 اخلاصحل  ا.
وخــالل فتــرة األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل  حتــول عــدد متزايــد مــن البلــداف الناميــحل مــن    

ــحل       ــحل  أ السياســات املحــادة لالحتاهــات الدوري ــحل املســايرة لالحتاهــات الدوري السياســات املالي
عـدة تـداب  هامـحل  مبـا   ذلـك قاعـدة املاليـحل ال امـحل  و طـر اإلقفـا  املتوسـط األجـ                باعتماد

ــحل محــادة          ــا االضــطالي بسياســحل مالي ــدرة عل ــب الم ــا زال ــك  م ــع ذل ــب. وم وصــناديق التينبي
 لالحتاهات الدوريحل ض يفحل    ق  البلداف منوا والبلداف املندفححل الدخ  األخرى.

 داة هامـــحل لتدفيـــا هأـــار التملـــ     ســـ ار الســـلع و أبتــب صـــناديق التينبيـــب   ـــا   
األساســيحل. وفحــال عــن ذلــك   مــن  أ حــد مــا  ف حتتــوي تــداب   دارة حســاب ر س املــال    
تــدفمات ر س املــال المصــ ة األجــ  املتملبــحل. وبصــورة  عــم  ي ــ  تمريــر مــ  وويــا تفــتح     

الغ األمهيــحل للسياســحل لمــين  مــن حســابااا املت لمــحل بــر س املــال واةســابات املاليــحل  ينــ  حتــديا بــ 
البلداف الناميحل. وتبدي البلداف ذات النمو املطرد  مين  الصم  اةيطحل واةذر ومتحـي بـبطء     

 فتح حسابات ر س ماما.
ويتسم تنسيق السياسحل الدوليـحل واالصـالحات الـن ُ جريـب   الن ـام النمـدي الـدويل         

  حل علا بينحل اقتصاديحل دوليحل مستمرة للبلداف الناميحل.واملؤسسات املاليحل الدوليحل باألمهيحل للمحاف
 السياسات الراميحل  أ حتميق منو شام  ومنصا  

ملا واقب مماس  ال م  متين  املصادر الرئيسـيحل لـدخ  األشـداو الـذين ي ـاقوف مـن        
الفمر   ين  التشغي  واألجور الالئمحل املطلـبم الرئيسـيم لتحميـق النمـو الشـام . وحتسـم بينـحل        
النشا  التلاري للمشاريع ودعم املشاريع الصـغ ة واملتوسـطحل اةلـم  مـن  ف ي ـزز الطلـ        
علــا اليــد ال املــحل. وفيمــا يت لــق ،اقــ  ال ــرا  تتســم السياســات الراميــحل  أ ت زيــز الت لــيم    

 والتدري  بيمهيحل بالغحل لتحسم الفرو املتاححل لل مال ودخلنم.
ل علا النمو   التشغي  و قتاجيـحل ال مالـحل علـا    و  املدى الطوي   يتوقا دخ  ال ما 

حــد ســواء. والسياســات الراميــحل  أ ت زيــز التحــول اميملــي لالقتصــاد  ساســيحل لزيــادة  قتاجيــحل 
ال مالــحل علــا قطــا  االقتصــاد. ومتينــ  الزراعــحل واخلــدمات غــ  الن اميــحل خــارج املزرعــحل  وينــر    

اعات التحويليـحل املندفحـحل املنـارة. وعلـا     المطاعات املدففحل ةدة الفمر  يلينا التشـييد والصـن  
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ال مس من ذلك  يرت  النمو   المطاعات األق  وينافحل   اليـد ال املـحل  مينـ  الت ـدين  هأـارا      
  صغر بمين  علا اةد من الفمر.

وقد  حرز تمدم خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيـحل   حتميـق املسـاواة بـم اجلنسـم       
سـاواة   ب ـذ البلـداف  ولمـن مـا زالـب هنـاك تفاوتـات هامـحل بـم           واألقواي األخـرى مـن امل  

فنات لتلفحل من األشداو فيما يت لق بدمماقيـحل اةصـول علـا الت لـيم  والصـححل  والوظـائا       
واخلدمات املاليحل. وعالوة علا ذلك  اتسع بصورة وب ة التفاوت   الدخ  والينـروة   عـدد   

 وب  من البلداف.
لتحميق تمافؤ الفـرو لألشـداو  بصـرف الن ـر عـن هويـات       والسياسات املصممحل  

فناام  تشم  تلك الـن تروـز علـا تنميـحل الطفولـحل املبمـرة  والمـم والنـوي للت لـيم املدرسـي            
والتدري  علا املنارات  والحماف االجتماعي  والصححل  و مماقيحل اةصـول علـا ر س املـال    

دمات البنيـحل التحتيـحل واخلـدمات ال امــحل     واألرا  وق ـام ال دالـحل  و مماقيـحل اةصـول علــا خـ     
و مماقيــحل اةصــول علــا الوظــائا والوصــول  أ األســوا . وعلــا ســبي  املينــال  فــدف زيــادة    
ــر  قصــافا ومشــوال. وتتحــمن          ــ  النمــو  وين ــا ال مــ   مــن  ف حت  ــر ة عل ــحل حصــول امل  مماقي

تـدري   وحت ـ  قواعـد    السياسات الراميحل  أ متمم املر ة تلك الن توضـع لتحسـم الت لـيم وال   
 الحرائ   وينر  قصافا  وت زز  دوار الرج  بوصفه ممدما للرعايحل املنصفحل لللنسم.

و  حــم  ف حتســم  مماقيــحل اةصــول علــا ر س املــال واألرا علــا قــدم املســاواة     
يتسم  يحا باألمهيـحل جل ـ  النمـو  وينـر  قصـافا  فـدف تصـميم وتنفيـذ السياسـات   هـذا اجملـال            

وبحل. وعلا سبي  املينال   من  ف ترت  م اجلحل عـدم املسـاواة   توزيـع األرا هأـارا      وينر ص 
ــاك       ــدة املــدى لتحســم اإلقصــاف االجتمــاعي والمفــاءة االقتصــاديحل  ولمــن مــا زالــب هن ب ي

 عمبات هامحل علا الطريق لتنفيذ االصالحات املت لمحل باألرا   وين  من البلداف.
عديحل والتحـويالت  أ اخنفـاا التفـاوت. وومـا هـو      و من  ف تؤدي الحرائ  التصا 

  تؤدي سياسات  عادة التوزيع   البلداف املتمدمحل النمو  أ اةـد مـن   3-مبم   الشم  سم
التفاوت   الدخ  بصورة وب ة. وباملمارقحل  فدف هأار السياسات اةموميحل إلعادة التوزيـع    

 الطاقحل املاليحل احملدود ةمومااا.البلداف الناميحل ما زالب ددودة جدا بسب  
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 :  3-الشم  سم
 عادة التوزيع   البلداف األعحاء والبلداف غ  األعحـاء   من مـحل الت ـاوف والتنميـحل     ر اأه

 2010-2000  امليداف االقتصادي  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jonathan David Ostry, Andrew Berg and Charalambos G. Tsangarides, “Redistribution, inequality, andاملصـدر:  

growth”, IMF Staff Discussion Note, No. 14/02 (Washington, D.C., IMF, February 2014). 

 
ــحل      وتتســم شــبمات الســالمحل االجتماعيــحل واةــدود الــدقيا للحمايــحل االجتماعيــحل باألمهي

عيــحل مبزيــد مــن التفصــي    يحــا   ت زيــز النمــو الشــام  واملنصــا )ت نــاقال السياســات االجتما  
  دقاه(.

 
حتوي  منط النمو خـالل فتـرة األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل لتحميـق  هـداف التنميـحل           

 املستدامحل
يتسم منـط النمـو ال ـام الـذي لـوح  خـالل فتـرة األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل بيقـه غـ               

ديد االرتبـا  لـدوث   مستدام. وعلـا سـبي  املينـال  وـاف منـو النـاتج احمللـي اإلاـايل للفـرد شـ          
زيادة   اقب اأات أا   وسيد المربوف  وهي السـب  الرئيسـي   تغـ  منـاع ال ـا . ويوجـد       
ارتبا   جيايب بم النمو االقتصادي واقب اأات المربوف   وـين  مـن البلـداف الناميـحل. وحـ         

ا مـن مسـتوى م ـم.    البلداف املتمدمحل النمو  زادت االقب اأات عنـدما ارتفـع م ـدل النمـو  علـ     

لدخ  اإلاـايل  م ام  جي  ل
ــاوف     ــحل الت ــ ــداف من مــ بلــ

والتنميــــــــــــحل   امليــــــــــــداف 
 االقتصادي

ي 
  ج

 ام
م

 

لـدخ  الصـا    م ام  جـي  ل  
بلــــداف من مــــحل الت ــــاوف      

ــحل   ــدافا والتنميــــــــــ  مليــــــــــ
 االقتصادي

ــايل      ــدخ  اإلاـ ــي  للـ ــ  جـ م امـ
حل البلـــداف غــــ  األعحــــاء   من مــــ 

الت ـــــــاوف والتنميــــــــحل   امليــــــــداف  
 االقتصادي

للـدخ  الصــا     م امـ  جـي    
من مـحل   لبلداف غـ  األعحـاء    ا

الت ـــــاوف والتنميـــــحل   امليـــــداف 
 االقتصادي
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ــام      ــدهور الن ـ ــوارد  وتـ ــوب املـ ــ  قحـ ــحل  مينـ ــتدامحل البينيـ ــديات االسـ ــم   دت حتـ ــورة  عـ وبصـ
ــحل     اإليمولـــوجي وتغـــ  املنـــاع  أ تمـــويذ املماســـ  الـــن حتممـــب بشـــق األقفـــس   التنميـ
ــا يمــوف         ــك  عــادة م ــحل. وفحــال عــن ذل ــداف النامي ــن البل ــحل   وــين  م االقتصــاديحل واالجتماعي

 الدخ  املندفذ األوينر ت رضا  أار التدهور البيني.األشداو ذوو 
  مسةتدا    والشـام  واملنصـا  أ منـو    اعطةرد لذلك تدعو اةاجحل  أ تغي  منط النمـو   

وشام  ومنصا. والنمو املستدام هو النمو الذي يس  خبطـا قويـحل وأابتـحل  بـدوف  ف تت ـرا      
 للدطر االستدامحل البينيحل لصاحل  جيال املستمب .

ناك خطوة هامحل تت لق بتحميق هذا التحول تستلزم  دراج الميمـحل الماملـحل للمـوارد    وه 
البينيحل   قياس الينروة الوطنيـحل. وتـدعو اةاجـحل  أ زيـادة تطـوير وترشـيد ق ـام احملاسـبحل البينيـحل          

)اق ـــر  43/105  الـــذي اعتمدتــه الللنــحل االحصـــائيحل   قرارهــا    2012واالقتصــاديحل ل ــام   
E/2012/24 الـذي يتسـم بـه    ” السـل حل ال امـحل  “باء(. وأاقيا  بالن ر  أ وضـع   –  الفص  األول

ــ         ــحل ذات الصــلحل  متي ــؤأرات اخلارجي ــحل  وارتفــاي درجــحل امل ــن الســلع واخلــدمات البيني وــين  م
مومـات الحـرائ    األسوا   أ خبس مثننا بصـورة وـب ة. وتـدعو اةاجـحل  أ  ف تسـتددم اة     

واللــوائح لتصــحيح تشــوه األســ ار ةفــز األعمــال التلاريــحل واملســتنلمم لالبت ــاد عــن  منــا     
اإلقتــاج واالســتنالك اةاليــحل غــ  املســتدامحل. وأالينــا  يتســم بنــاء املؤسســات الف الــحل  والشــاملحل  

  حتويـ  وـين    واملنصفحل واةاميحل للبينحل باألمهيحل علا قدم املساواة. وقد تساعد هذه اخلطـوات  
من السياسات االقتصاديحل الن ت زز النمو املطرد والشام  واملنصا  أ سياسـات تـدعم النمـو    

 املستدام  والشام  واملنصا.
 

 الدروس املت لمحل بالسياسات االجتماعيحل  
تشم  السياسات االجتماعيحل طائفحل واس حل من التدخالت ال امحل الراميـحل  أ اةـد مـن     

ملســاواة االجتماعيــحل بــم الفنــات املدتلفــحل   الــاالت مينــ  الصــححل  والت لــيم   الفمــر وحتســم ا
واخلدمات اإلقساقيحل وال م . وباإلضافحل  أ التداب  املاليحل  فد ا تشم  تـداب  تشـري يحل ويايـحل    
اةمو . ويتسم التنسيق واالتسا  بم السياسات االقتصاديحل واالجتماعيحل باألمهيـحل بـالن ر  أ   

 .تداخلنا
وهناك الموعحل فرعيـحل مـن السياسـات االجتماعيـحل  ت ـرف بوجـه عـام بي ـا سياسـات           

اةمايــحل االجتماعيــحل  اــدف  أ وفالــحل حــد  دري ملســتوى م يشــحل ممبــول اجتماعيــا لللميــع    
وخباصحل لل اطلم  و ال املم بيجور مندفححل جدا  وغ  المادرين علـا ال مـ  بسـب  املـرا     

ــار الســ   ــحل       و عوامــ   خــرى ووب ــحل االجتماعي ــم  مــور  خــرى. وسياســات اةماي ن  مــن ب

http://undocs.org/E/2012/24
http://undocs.org/E/2012/24
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البلــداف املتمدمــحل النمــو قائمــحل   الغالــ  علــا دفــع اشــتراوات  وهــو مــا ي ــ   ف املســتفيدين   
باالســتحماقات يســـامهوف جزئيـــا  و بالمامــ    متويلـــنا. و  البلـــداف الناميــحل  مـــن الناحيـــحل    

ــع اشــتراوات   الغا    ــا دف ــوم عل ــامي    األخــرى  ال تم ــوظفم   المطــاي الن  ــع  ف امل ــ   م ل
 مشمولوف   وين  من األحياف بن م قائمحل علا دفع اشتراوات  يحا.

 
 زيادة اإلقفا  االجتماعي خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  

حتلا التيويد بمـدر  وـرب علـا السياسـات االجتماعيـحل خـالل فتـرة األهـداف اإلمنائيـحل           
قفا  علا اةمايـحل االجتماعيـحل  والت لـيم والصـححل. وعلـا سـبي  املينـال           لأللفيحل   زيادة اإل

الموعحل من البلداف الواق حل جنوب الصحراء  زادت حصحل المطاعـات الينالأـحل  عـاله التم ـحل       
 2010  املائـحل   عـام    4 31 أ  2000  املائحل   عـام   4 28الموي النفمات ال امحل من 

 (.4-)الشم  سم
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 :  4-مالشم  س
التفميــك المطــاعي لققفــا  ال ــام خــالل فتــرة األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل   الموعــحل مــن    

  ) (البلداف الواق حل جنوب الصحراء
 (2005)باليم الدوالرات حس  ت ادل الموى الشرائيحل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

املتحدة  استنادا  أ بياقات مـن  حصـاءات امل نـد      دارة الشؤوف االقتصاديحل واالجتماعيحل باألماقحل ال امحل لألمماملصدر:
 الدويل لبحوث سياسات األغذيحل بشيف اإلقفا  ال ام ألغراا التنميحل االقتصاديحل.  

تشم  اجملموعحل  أيوبيا  و وغندا  ووينيا  وموريشيوس  وقيل يا  الن تـوافرت بشـي ا بياقـات واملـحل عـن       ) (
 ايع السنوات.

 

 النم  واالتصاالت
 ايحل االجتماعيحلماة

 الت دين
 الصححل
  خرى

 الزراعحل
 الت ليم
 الدفاي

 (تسحل بلداف فريميا جنوب الصحراء )
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لمطــاي اخلــاو احمللــي. واألهــم مــن ذلــك  تــدفمب ب ــذ  جــزاء    وزاد  يحــا  قفــا  ا 
املسـاعدة اخلارجيـحل للمطاعـات االجتماعيـحل مـن خــالل قنـوات ظلـب خـارج امليزاقيـحل الوطنيــحل           
وما واف صحيحا   ب ذ اةاالت الن تحمنب عدة صناديق رئيسيحل للصححل. ولذلك وـاف  

 .4-  الشم  سم الموي اإلقفا  علا المطاعات االجتماعيحل  ورب مما ورد
و دت زيــادة اإلقفــا   أ ج ــ  التــدخالت ال امــحل مممنــحل   جاقــ  الطلــ  وجاقــ     

ال را علا حد سـواء. ومـع ذلـك   مـن  ف تمـوف ب ـذ بـرامج اةمايـحل االجتماعيـحل  مينـ            
مشاريع الرعايحل االجتماعيحل املشروطحل  مفيدة   جاق  الطل  )بزيـادة الطلـ  علـا األغذيـحل      

 لصححل( وجاق  ال را )مينال  عندما يموف هدف املشروي بناء مدرسحل دليحل(.والت ليم وا
 

 اةد من الفمر واجلوي  
 دت السياسات االقتصاديحل الراميحل  أ التشغي  و درار الدخ  دورا هامـا   اةـد مـن     

الفمر  وما قوقال  عاله. ومـع ذلـك   دت سياسـات اةمايـحل االجتماعيـحل املدتلفـحل دورا هامـا        
و  وــين  مــن األحيــاف   ســنمب   مــا عمــدا  و مــن خــالل ا أــار اجلاقبيــحل    حتميــق     يحــا.

 األهداف ذات الصلحل بالت ليم  والصححل والبينحل  يحا.
وواقب التحويالت النمديحل  غ  املشـروطحل واملشـروطحل علـا حـد سـواء  هامـحل بوجـه         

ــحل     ــحل. وتتطلــ  التحــويالت النمدي ــحل االجتماعي املشــروطحل  ف يفــي خــاو بــم سياســات اةماي
املسـتفيدوف بالتزامـات م ينـحل   مـن  ف تتحـمن  رسـال األطفـال  أ املدرسـحل  و زيـارة مروـز           
للرعايحل الصحيحل  ومن مث املساعدة   حتميق عدة  هداف مـن األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل   هف     

التحـويالت  واحد. والسياسات االجتماعيحل األخرى للحد من الفمر تشم  االعاقـات املاليـحل  و  
 ال ينيحل وبرامج الرعايحل االجتماعيحل املشروطحل )املذوورة  عاله(.

ــحل      ــحل اةمايـ ــوي سياسـ ــور   قـ ــحل  أ  ف التطـ ــحل لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــحل األهـ ــ  حتربـ وتشـ
االجتماعيحل املناسبحل لبلد ما ي مس املراحـ  اخلاصـحل بنمـوه. و  هـذا الصـدد  وجـدت البلـداف        

لتحويالت النمديحل غـ  املشـروطحل  وينـر فائـدة    حـم فحـ        املندفححل الدخ  بوجه عام  ف ا
 وين  من البلداف املتوسطحل الدخ  التحويالت النمديحل املشروطحل.

وبرغم تيأ ها املفيد  فدف التحويالت املشـروطحل وتـداب  اةمايـحل االجتماعيـحل األخـرى       
بي  املينـال  باسـتدامحل   غ  المائمحل علا دفع اشتراوات تين  ب ذ المحايا  فيما يت لـق  علـا سـ   

األوضــاي املاليــحل  والمفــاءة وخلــق اإلتمــال الــدائم. ومــع ذلــك  بــالن ر  أ  ف اإلقفــا  علــا   
اةمايحل االجتماعيحل ما زال  ين  جزءا صغ ا من الموي اإلقفا  ال ام   م  ـم البلـداف الناميـحل    

البلداف اخلمسـحل الواق ـحل      2010  املائحل   عام  2 14)بلغ   املتوسط  علا سبي  املينال  
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(  قـد ال تمـوف قحـيحل اسـتدامحل     4-جنوب الصـحراء الـن اسـت ددمب بياقااـا   الشـم  سـم      
ــن          ــال م ــ   حــد  ســباب االقتم ــع  يتمين ــحل حــ  ا ف. و  الواق ــحل شــديدة األمهي األوضــاي املالي

ملحل التحويالت النمديحل غـ  املشـروطحل  أ التحـويالت النمديـحل املشـروطحل   منـع حـدوث مشـ        
اإلتمال الدائم مبساعدة املستفيدين علا بناء ر س املـال البشـري ودخـول سـو  ال مـ   ومـن       
مث المحاء علا احتياجنم للتحويالت غ  المائمحل علا دفـع اشـتراوات   املسـتمب . والزيـادة     
التدرجييحل   عدد األشـداو الـذين ينتملـوف مـن الـن م غـ  المائمـحل علـا دفـع اشـتراوات  أ           

ــن م  ــحل        ال ــال  أ ق ــام شــام  للحماي ــن املممــن االقتم ــ  م ــع اشــتراوات حت  ــا دف المائمــحل عل
االجتماعيحل يتحمن ق ما قائمحل علا دفع اشتراوات   صلبنا. وفحال عـن ذلـك  مـن املتوقـع     
 ف تـؤدي الزيـادة   ر س املـال البشـري  و ف وـاف ذلـك مـع ب ـذ التـيخ    أ حتميـق قــاتج           

تــاجي للسياســات االجتماعيــحل. وبفحــ  التدطــيط الطويــ  األجــ    وــرب  يوض ــح بــه األأــر اإلق
 املناس    من بذلك م اجلحل قحيحل استدامحل األوضاي املاليحل.

ومن هذا املنطلـق   مـن انـاذ عـدة تـداب  لزيـادة ف اليـحل بـرامج اةمايـحل االجتماعيـحل.            
لحل بــالفمر   وعلــا ســبي  املينــال   مــن  ف يمــوف دمــج لتلــا الــربامج االجتماعيــحل ذات الصــ 

الموعحل وحيدة مفيدا   توحيد املمارسات  واةـد مـن اإلزدواج ومنـع االحتيـال. و مـن  ف      
ــا التــداخ   باســتددام عوامــ        ــز علــا األســرة بــدال مــن الفــرد   المحــاء عل يســاعد التروي
ا التمام  بم الربامج املوجنحل حنو  فراد لتلفم   قفس األسرة. ووضع قائمحل املسـتفيدين علـ  

اإلقترقب واستددام املماييس اةيويحل ألغراا حتديـد امويـحل  مـن  ف يسـاعد   ضـماف  هليـحل       
املستفيد. وبوجه عام  ست   ق م اةمايحل االجتماعيحل غ  المائمحل علـا دفـع اشـتراوات هامـحل     

  وسـي   وـين  مـن البلـداف الناميـحل املندفحـحل       2015لزيادة اةد من الفمر خالل ما ب د عـام  
 لاجحل  أ الدعم اخلارجي لتنفيذ هذه السياسات.الدخ  

 
 حتميق  هداف الت ليم  

قام توسيع قطا  املرافق املاديحل بدور هام    حراز التمدم حنو حتميق الت لـيم االبتـدائي    
لللميــع واألهــداف الت ليميــحل األخــرى. وتــدعو اةاجــحل  أ اســتمرار هــذا التوســع   البلــداف  

بلداف منوا الن تتسم بارتفاي النمو السما  واالفتمار  أ ال ـدد المـا    وخباصحل وين  من  ق  ال
من املدارس. وتش  حتربحل األهداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل  أ  قـه   سـيا  بنـاء امياوـ  األساسـيحل         
تدعو اةاجحل  أ  يالء مزيد من االهتمام لمحـايا التسـنيالت اخلاصـحل بـذوي اإلعاقـحل  ومرافـق       

 تمافؤ اجلنسم.الصرف الصحي و

والذين ما زالوا غ  ملتحمم باملدارس   وين  مـن البلـداف  بـرغم التمـدم احملـرز فيمـا        
يت لـق بااللتحــا  خــالل فتـرة األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيـحل  ينتمــوف بوجــه عـام للســماف األوينــر     
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يــحل صـ وبحل   الوصــول  لــينم  ســواء بســب  عوامــ  ماديــحل  و عوامــ  اجتماعيــحل أمافيحل/اجتماع 
سياسيحل. و ذا  ريد الوصول  لينم  ستدعو اةاجحل  أ بذل جنود  ضـافيحل و قـواي جديـدة مـن     

 اجلنود علا حد سواء.
و حــراز تمــدم   االلتحــا  باملــدارس يــت م  ف يمابلــه  حــراز تمــدم   م ــدالت  متــام   

الت لــيم. وفحــال عــن ذلــك  جيــ  ضــماف جــودة الت لــيم لمــي تمــوف م رفــحل التالميــذ الــذين     
 يتدرجوف من املدرسحل االبتدائيحل بالمراءة والمتابحل واةساب علا مستوى واف.

وهنــاك شــر  بــالغ األمهيــحل فيمــا يت لــق باحملاف ــحل علــا جــودة املــدارس يســتلزم ت ــيم    
مدرسم  وفاء واالحتفـا   ـم وضـماف  ف ي لـوا متحمسـم. و  املـدى الطويـ   سـيتطل          

ل ايل وجـذب اخلـرجيم املـؤهلم  الـذين ي حف ـزوف للت لـيم       هذا بدوره حتسم الت ليم اليناقوي وا
  املدارس االبتدائيحل ب روا  فح  فيمـا يت لـق بـالت ويذ  واملـوارد وفـرو اةيـاة الوظيفيـحل         

 واألم    بينحل مفحيحل  أ الت ليم الف ال.
ــوف        ــيم  وت ــحل  أ  ف اإلعفــاء مــن رســوم الت ل ــحل لأللفي ــحل األهــداف اإلمنائي  وتشــ  حترب

المتــ  املدرســيحل اجملاقيــحل  واألزيــاء اجملاقيــحل  ووجــبن اإلفطــار والغــداء اجملــاقيتم وســائ  ف الــحل    
لزيــادة االلتحــا  باملــدارس  ومنــع التســرب  وحتســم حتربــحل ت لــم الطلبــحل. ومــن األمهيــحل  يحــا   
ــزم  املدرســي         ــحل اجلــدول ال ــا الدراســحل مبواءم ــحل عل ــحل الفــرو الحــائ حل للمواظب نفــيذ تملف

 مومي املدرسي واملماف مع ال روف اخلاصحل.والت

بـدءا مـن    –و  حم  قـه أبتـب ف اليـحل االسـت اقحل باجملتم ـات احملليـحل   ايـع املراحـ           
صنع المرار املرتبط بتشييد املدارس  أ رصد وتمييم الت ليم  يتطل  هـذا النـنج قيـادة التم يـحل     

حل الطفولحل املبمـرة ف ـال   حتسـم  داء    جيدة. وقد تبم  ف توسيع قطا  برامج النماء   مرحل
 الطلبحل مبلرد التحاقنم باملدرسحل.

وبالن ر  أ  ف مشـاو  دـو  ميـحل المبـار واألطفـال علـا حـد سـواء مـا زالـب باقيـحل              
وخباصحل بم الريفيات  سيموف التواصـ  بشـم   فحـ  مـع السـماف الـذين ي ـاقوف مـن قمـ           

 التمدم   هذا الصدد.اخلدمات ضروريا  ذا  ريد  حراز مزيد من 
ــيم مــع        ــحل  أ ضــرورة مواءمــحل التوســع   الت ل ــحل لأللفي ــحل األهــداف اإلمنائي وتشــ  حترب

التوسع   فرو ال م . ومـن األمهيـحل  يحـا مالح ـحل الفـرو  الزمنيـحل بـم االسـتينمار الت ليمـي          
 وفائدته   شم  زيادة النمو االقتصادي.
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 املر ة ت زيز املساواة بم اجلنسم ومتمم  
 حــرز تمــدم وــب  خــالل فتــرة األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل   حتميــق تمــافؤ اجلنســم.    

وأبتب ضرورة توافر الموعحل مؤتلفحل من التداب  التشري يحل وغ  التشري يحل لت زيـز املسـاواة بـم    
 اجلنسم  وخباصحل فيما يت لق لمـو  امللميـحل وحمـو  األسـرة واالشـتراك   اةيـاة السياسـيحل.       
ــحل          ــات النيابي ــر ة   امين ــادة حصــحل امل ــداب  التشــري يحل لزي ــن الت ــد م ــن الحــروري انــاذ مزي وم
ــحل      السياســيحل  و  الــالس  دارة الشــروات و  املن مــات االقتصــاديحل  والسياســيحل واالجتماعي
األخرى. و  الوقب ذاته  تدعو اةاجحل  أ  يالء االهتمام بتراحل اةمو  الر يـحل امل لنـحل فيمـا    

ت لــق باملســاواة بــم اجلنســم  أ ممارســحل ف ليــحل  مــن خــالل اإلعمــال املناســ  لتلــك اةمــو   ي
 وحتسيدها   األعراف االجتماعيحل وقواعد السلوك.

وتش  حتربحل األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  أ  قه ملا واقب األب اد املدتلفـحل للمسـاواة بـم     
الـروابط   حتميـق تمـدم متـوازف. ومـن بـم       اجلنسم مترابطحل  مـن الحـروري االسـتفادة  ـذه     

األب اد املدتلفحل للمساواة بم اجلنسم  يؤدي التممم االقتصادي دورا  ساسيا علا ما يبـدو.  
وقــد زاد اشــتراك املــر ة   ال مالــحل غــ  الزراعيــحل خــالل فتــرة األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل. ومــع  

. وتــدعو 2015 هــذا الصــدد ب ــد عــام ذلــك  تــدعو اةاجــحل  أ  حــراز تمــدم  وينــر بمــين    
اةاجحل  أ االعتـراف علـا حنـو  فحـ  باملسـامهحل الـن تمـدمنا املـر ة بالف ـ     قشـطحل األسـرة            

 امل يشيحل واإلقتاج الزراعي من خالل ت دي  حساب الدخ  المومي بصورة مناسبحل.
 

 حتميق  هداف الصححل  
ت النفاسـيحل و  ممافحـحل اإليـدز      حرز تمدم وب    نفيذ وفيات األطفال والوفيـا  

والســ  واملالريــا. وواقــب التــدخالت   جــاق  الطلــ  وال ــرا علــا حــد ســواء ضــروريحل    
مـوجزا للتـدخالت املت لمـحل بالصـححل الـن اسـتددمب        1-إلحراز التمدم. ويورد اجلـدول سـم  

 علا قطا  واسع خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل.
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 :1-اجلدول سم
 املت لمحل بسياسحل الصححل الن استددمب علا قطا  واسع خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل التدخالت

  
 الوريات ال  اسية وريات افط ال التدخمل

رريوس نقص اع اعة 
 السمل اعالريا البشرية/ا يدز

يمـــي مـــن  مـــراا الطفولـــحل  التحصم      
ــنال    ــحل )اإلســــــــ الفتاوــــــــ
وااللتـــــــــناب الرئـــــــــوي    

 الس    خل(واةصبحل  و

ــزز   ــححل األم  وي ـــ ــن صـــ  ســـ
اةصــاقحل   األجنــحل و ــد مــن    

 لاطر املحاعفات

ــن     ــال مـ يمـــي األطفـ
 اإلصابحل بالس 

ــحل     ــاه امليموقــ ــا امليــ ــول علــ اةصــ
 واملرافق الصحيحل األساسيحل

ــحل التغذويــحل     يــؤأر علــا اةال
 للطف 

ــحل    ــحل التغذويــ ــا اةالــ ــؤأر علــ يــ
 لألمنات

ــاه  مــن    االهتمــام بشــبمات املي
عد   م اجلــــحل منــــاطق  ف يســــا

 تماأر املالريا

  

ــرة   ــحل املبمـــــ ــاعحل الطبي يـــــ الرضـــــ
 واةصريحل

     حتسن اةالحل التغذويحل للطف 

ــال(  مممالت املغذيات الدقيمحل ــامم   )لألطفـــــــ فيتـــــــ
واملممالت )للنساء   سـن  
ــحل   ــن اةالــ ــاب(. حتســ اإلجنــ

 التغذويحل لألطفال

مممـــــالت اةديـــــد ويـــــذ  
ــك  ســبوعيا  واملغــذيات    الفولي
ــحل    ــددة  وطاقــــ ــحل املت ــــ الدقيمــــ

 الربوتم املتوازف.  
حتسن اةالحل التغذويحل للمـر ة    

 سن اإلجناب
 

حتسن اةالحل التغذويـحل للمصـابم   
 بف وس قم  املناعحل البشريحل

  

حتسن صححل األم واجلـنم علـا    متنع التمزُّم استراتيليات التغذيحل ال امحل
 حد سواء

   

ــرة    ــواء األسـ ــوث هـ ــن تلـ ــد مـ اةـ
 شيحلامل ي

مواقــــــد مــــــداخن المتلــــــحل 
ــحل   ــحل املندفحــــــــ اإلحيائيــــــــ
ــات   ــاث واحملروقــــــ االقب ــــــ
ــع   ــاعد   منــ األق ــــا تســ

 االلتناب الرئوي

حتـــــد مـــــن لـــــاطر    
 اإلصابحل بالس 

ال الجات الفمويـحل وبـاةمن    ال الج باملحادات اةيويحل
ل ـــالج االلتـــناب الرئــــوي   

 الشديد

مت لق بفترة عالجيحل    
ــ حل   ــ ة خاضــــ قصــــ

 شرةللمراقبحل املبا
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 الوريات ال  اسية وريات افط ال التدخمل
رريوس نقص اع اعة 
 السمل اعالريا البشرية/ا يدز

الســـوائ  الوريديـــحل ومــــواد    ال الج باإلماهحل      
اإلماهــــحل الفمويــــحل ل ــــالج    

 اإلسنال

    

 الفحوصات قب  الوالدة
 ) رب حل علا األق (

تحــــمن التطــــور الصــــحي للحمــــ ؛ وتســــاعد   منــــع   و 
 اوتشاف  و التنبؤ باملحاعفات املممنحل  أناء اةم /الوالدة

   

قحل واالستلابحل المافيحل للمحـاعفات  أنـاء   تحمن الوالدة امليمو المبالحل املاهرة
 الوالدة

   

تحمن االستلابحل المافيحل   حالحل حـدوث محـاعفات توليـد     رعايحل التوليد   اةاالت الطارئحل
  أناء اةم  والوالدة

   

ــذ   دور استمبال اةوام  قب  الوالدة ــن  ف نفـــ ــن املممـــ مـــ
ــات حـــدييني    م ـــدالت وفيـ

 الوالدة واملحاعفات

ــد المبا ــن   تزيـ ــاهرة وحتسـ ــحل املـ لـ
 صححل األم

   

ــيم   تمـــدمي م لومـــات ولـــوازم تن ـ
 األسرة

تحــمن س ــب  حصــول اجلميــع     
علا خدمات الصححل اإلجنابيـحل؛  
ــتددام    ــليع اســـ ــم تشـــ ويتســـ
 وسائ  منع اةم  بيمهيحل بالغحل  

ــليع   ــاعد   تشــ  مــــن  ف يســ
ــر    ــاالت والطــ ــتددام الرفــ اســ
ــراا     ــن األم ــحل م األخــرى للوقاي

 اجلنسي الن تنتم  باالتصال

  

ــاد للف وســــــات   ال ــــــالج املحــــ
 ال موسحل

ــال     ــال اقتمـ ــن احتمـ  ـــد مـ
 املرا من األم  أ الطف 

ف ال لل الج و من  ف يسـاعد  
   منع اقتمال املرا  

ف ال لل ـالج و مـن  ف يسـاعد    
   منع اقتمال املرا

 ـــد مـــن احتمـــال    
 اإلصابحل بالس 

 صــابحل الرجــ   ــد مــن احتمــال    اخلتاف الط  الطوعي للذوور
 ب دوى

  

ال ـــــــــالج الوقـــــــــائي املحـــــــــاد 
ــ     ــحل قبــــ ــات ال موســــ للف وســــ

 الت را للف وس

ــدوى      ــال ال ــ ــن احتمــ ــد مــ اةــ
للرجــال الــذين  ارســوف اجلــنس 
ــاطوف   ــال والـــذين يت ـ مـــع الرجـ

 املددرات باةمن

  

ــرامج التوعيـــحل بفـــ وس قمـــ      بـ
 املناعحل البشريحل/اإليدز

نفـيذ م ــدالت اقتمـال املــرا     
ــدمات وحتســــم ــتددام اخلــ  اســ

 الصحيحل املت لمحل بال الج

  

حتســـم الـــوعي لالـــحل فـــ وس       املشورة والفح  الطوعياف
ــريحل/اإليدز   ــحل البشــ قمــــ  املناعــ

 وزيادة االقبال علا ال الج
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 الوريات ال  اسية وريات افط ال التدخمل
رريوس نقص اع اعة 
 السمل اعالريا البشرية/ا يدز

ــحل         ــتمبال والرعايــــ ــز االســــ مراوــــ
 الصحيحل

تزيــد مــن حالــحل الــوعي بفــ وس   
قمـــ  املناعـــحل البشـــريحل وعـــالج 

لوصـول  السماف الذين يصـ   ا 
  لينم

 مـــن  ف تســـاعد   عـــالج 
ــ     ــذين يصـــ ــماف الـــ الســـ

 الوصول  لينم  

 مــن  ف تســاعد   
ــماف   ــالج الســــ عــــ
ــ     ــذين يصـــــ الـــــ

 الوصول  لينم
ــحل   توزيــــــع الناموســــــيات امل اجلــــ

 مببيدات اةشرات الاقا
حتـــد مـــن احتمـــال  صـــابحل    

 األطفال باملالريا
ــر ة    حتــد مــن احتمــال  صــابحل امل

 اةام  باملالريا
ــ  ــد مــ ــا  حتــ ــار املالريــ ن اقتشــ

 )وتمحي علينا(
 

ــ      ــرات داخ ــرمب مببيــدات اةش ال
 املبا  ونلا بمايا مننا

 ـــد مـــن احتمـــال  صـــابحل    
 األطفال باملالريا

ــر ة     ــد مــن احتمــال  صــابحل امل
 اةام  باملالريا

 د من اقتشار املالريا )ويمحـي  
 علينا(

  

ــر ة    ناء اةم يمي من املالريا  أ ال الج الوقائي املتمطع للحوام   ــد مــن احتمــال  صــابحل امل
 اةام  باملالريا

   

ال الج السريع ةـاالت اةمـا     
األطفــــال الصــــغار مبــــا   ذلــــك  
 الفحوصات التشديصيحل السري حل

 ـــد مـــن احتمـــال  صـــابحل    
األطفــال باملالريــا؛ و فــذ  
ــر    ــدالت الوصـــا املفـ م ـ

 لألدويحل

ــابحل     ــال  صــ  ــــد مــــن احتمــ
 فــذ  األطفــال باملالريــا؛ و 

م ـــدالت الوصـــا املفــــر    
 لألدويحل

 

ــات املروبــحل المائمــحل علــا     ال الج
 األرتيميسنم

خــط ال ــالج األول ةــاالت     
مالريــا البالزموديــام املنلليــحل 

 غ  امل مدة

 

الفترة ال الجيـحل المصـ ة اخلاضـ حل    
 للمراقبحل املباشرة

تساعد   اوتشاف     
ــ    ــاالت الســـــ حـــــ

 وتوقفه
 

 Sánchez, Alex Julca and John Winkel “Social policies in theواالجتماعية بافمانةة العامةة ل مةمل اعت،ةدة، اسةت ادا إ  مسةا ل دراسةات الةواردة يف          االقتصادية اعصدر: إدارة الشؤون

MDG period: lessons and implications for post-2015” ُ (.2015) 2014/2015االجتماعية يف العامل، لدراسة احلالة االقتصادية وعدت   ورقحل م لومات  ساسيحل 
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ومتين  تطور خاو خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل   ظنور عدة صناديق صـححل   
  مينــ  الصــندو  ال ــاملي ملمافحــحل اإليــدز  والســ  واملالريــا وصــندو  غــا   ”ر ســيحل“عامليــحل 

ديق هليااــا للتنفيــذ   التحــالا ال ــاملي للماحــات. و  وــين  مــن األحيــاف تحــع هــذه الصــنا        
وتفصلنا عن ق م الصححل الوطنيحل للبلداف الناميحل. وقامب هذه الصـناديق بـدور هـام   التمـدم     

مـن األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل. ومـع ذلـك  رتبـب  يحـا            6و  4احملرز فيما يت لق بامـدفم  
ــارا ســلبيحل علــا ق ــم الصــححل الوطنيــحل بفــرا  ولويــات  وطبمــب      ــحل ب ــذ اةــاالت هأ التلزئ

وحولب احتاه املواه  واملـوارد. واعترفـب الصـناديق الر سـيحل ذااـا بـب ذ هـذه ا أـار الـن ال          
مربر ما وحاولب تصحيحنا   سنوات الحمحل برصـد جـزء مـن األمـوال لت زيـز ق ـم الصـححل        
الوطنيحل. ومن األمهيحل مبماف وجود ق م صححل وطنيحل قويحل   من  ف تدمج التـدخالت الر سـيحل   

 نا.وتنسم
ووين  من الـدروس الناحتـحل مـن حتربـحل األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل فيمـا يت لـق بيهـداف            

الصححل مماألحل لتلك الن لوح ب  عاله فيما يت لق  دف الت ليم. وعلـا سـبي  املينـال  يتطلـ      
حتميق مزيد من التدفيذ   وفيات األطفال والوفيات النفاسيحل   وـين  مـن البلـداف الوصـول     

عــات الســماف األوينــر صــ وبحل   الوصــول  لينــا  ومــن مث يتطلــ   قواعــا لتلفــحل مــن      أ قطا
التداب  والن نج. ويت م  يالء االهتمام ليس فمط لبناء مرافق الرعايـحل الصـحيحل بـ   يحـا لمفالـحل      
وجود بنيحل حتتيحل وافيحل فيما يت لق بالنم  إلمماف وصول السـماف املسـتندفم  أ تلـك املرافـق     

باملين   قد يصبح التغل  علا اةواجز االجتماعيحل والدينيحل الـن حتـول دوف اسـتفادة    بسنولحل. و
األشداو بالتدخالت الصحيحل  وينر  مهيحل   ب ذ البلـداف. و يحـا  وـين ا مـا يتطلـ   حـراز       
مزيد من التمدم   نفيذ وفيات األطفال والوفيات النفاسيحل تـدخالت صـحيحل  وينـر تطـورا      

 تتطل  موارد  ضافيحل.
وتشييد مرافق الصححل ال يمفي دائما ما   يمن باإلمماف ضماف جودة الرعايـحل. وهـذا    

. و  األجــ  تفــاف مــ  بمفــاءة وبت نيتطلــ  المفايــحل مــن قاحيــحل وــوادر الرعايــحل الصــحيحل  الــ   
الطوي   سيموف من الحروري  قشاء مزيد من املؤسسات للت ليم الط   تموم بتدري  األطباء  

ــحل   ممــاف    واملمرضــات والف نــيم. و  األجــ  المصــ   أبتــب فائــدة لتلــا الــدورات التدريبي
ال مـ . ومـن الناحيـحل األخـرى  مينلـب هلـرة وـوادر الرعايـحل الصـحيحل مشـملحل هامـحل لمـين  مـن              

 البلداف الناميحل  جي  م اجلتنا بتوف  الت ويذ الما  و تاححل الفرو   الداخ .
الن م الصحيحل حلوال دورها اإلقسـاف وتصـبح    وبوجه عام  تدعو اةاجحل  أ  ف تمدم 

 جزءا من املؤسسات االجتماعيحل األساسيحل  وبذلك تترسخ ب مق   البينات الوطنيحل واحملليحل.
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 الدروس املت لمحل بالسياسات البينيحل  
و قع بالف   عمد من االتفاقيات الدوليحل املت لمـحل بالبينـحل قبـ   طـال  األهـداف اإلمنائيـحل        
  واتفاقيــحل األراضــي (2)مبــا   ذلــك اتفاقيــحل األمــم املتحــدة اإلطاريــحل بشــيف تغــ  املنــاع  لأللفيــحل 

ــحل   ــوئال للطيـــور املائيـ ــفنا مـ ــحل بوصـ ــحل وخاصـ ــحل الدوليـ ــحل التنـــوي (3)الرطبـــحل ذات األمهيـ   واتفاقيـ
ــن ت ــا  مــن اجلفــاف     (4)البيولــوجي ــحل األمــم املتحــدة ملمافحــحل التصــحر   البلــداف ال   واتفاقي
  واالتفاقيـحل املت لمـحل بمـاقوف اسـتددام اجملـاري      (5)و من التصحر  وخباصحل    فريميـا الشديد و/ 

. واعتمـدت  (7)واتفاقيحل األمم املتحـدة لمـاقوف البحـار    (6)املائيحل الدوليحل   األغراا غ  املالحيحل
ج من األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل  أ حـد وـب  علـا النتـائ        7الغايات البينيحل املدرجحل   امدف 

املرتبطحل  ذه االتفاقيات  وتنفيذها  وقفس االعتماد متوقع فيما يت لـق بغايـات  هـداف التنميـحل     
 املستدامحل.

 
 يايحل الغالف اجلوي ملمافححل تغ  املناع  

مـن األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل علـا اتفاقيـحل        7فيما يت لق بتغ  املنـاع  اعتمـد امـدف     
الن  دت بالف    أ بروتووول ويوتـو امللحـق باتفاقيـحل األمـم     األمم املتحدة بشيف تغ  املناع  

. وبروتووـول ويوتـو الـذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف         (8)املتحدة اإلطاريـحل بشـيف تغـ  املنـاع    
  قحـي بـيف نفـذ البلـداف     1997واقوف األول/ديسمرب  11    (9)االتفاقيحل   دورته الينالينحل
  املائـحل بالنسـبحل    12ا لغازات الدفينـحل   املتوسـط لـوايل    اقب اأاا 2012الصناعيحل للول عام 

. واالفتمار  أ تنفيذ بروتووول ويوتـو واالرتفـاي السـريع   اقب اأـات     1990ملستويات عام 
ــحل الســري حل النمــو تســب    بلــوو المــوي حلــم       غــازات الدفينــحل   وــين  مــن البلــداف النامي

ــحل   ال ــا  ا ف   ــا   عــام   اقب اأــات غــازات الدفين ــه تمريب )اق ــر  1990ضــ ا مــا وــاف علي
(. و ذا استمرت االحتاهات اةاليحل  لـن يمـوف مممنـا بلـوو امـدف املتمينـ          5-الشم  سم

 ف تموف الزيادة   درجحل حرارة ال ا    حدود درجتم منويتم  علا النحو املتفـق عليـه     
 .(10) 2009  عام الدورة اخلامسحل عشرة ملؤمتر األطراف   االتفاقيحل 

__________ 

 .30 822  رقم 1 771اجمللد  جمموعة اععا دات،األمم املتحدة   (2) 
 .14 583  رقم 996املرجع قفسه  اجمللد  (3) 
 .30 619  رقم 1 760املرجع قفسه  اجمللد  (4) 
 .33 480  رقم 1 954املرجع قفسه  اجمللد  (5) 
   املرفق.51/229 ر قرار اجلم يحل ال امحل اق (6) 
 .31 363  رقم 1 833  اجمللد جمموعة اععا داتاألمم املتحدة   (7) 
 .30 822  رقم 2 303املرجع قفسه  اجمللد  (8) 
 .CP.3/1  المرار FCCC/CP/1997/7/Add.1اق ر  (9) 
 (CP.15/2 المرار FCCC/CP/2009/11/Add.1اق ر اتفا  ووبنناغن ) (10) 
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 :  5-الشم  سم
ــالغالف اجلـــوي      ــحل ذات الصـــلحل بـ ــحل لأللفيـ ــاف بغايـــات األهـــداف اإلمنائيـ املؤشـــراف املت لمـ

 2015 - 1990من األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل(   7من امدف  3 7و  2 7)املؤشراف 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صــاديحل واالجتماعيـحل  اســتنادا  أ بياقــات مــن الشــ بحل اإلحصــائيحل؛ ووزارة  األمــم املتحــدة/ دارة الشــؤوف االقتاملصـدر:  
ــر     ــحل بينــــــا   ووســــــيد المربــــــوف )اق ــــ ــ  امل لومــــــات املت لمــــ الطاقــــــحل   الواليــــــات املتحــــــدة  مروــــــز حتليــــ

http://cdiac.ornl.gov/.) 
 مل ء البياقات املفتمدة. ملحوطحل: است ددم االستممال اخلطي واإلسما 

 ال ا  
 املتمدمحل النمو  البلداف
 البلداف الناميحل

يحل(
ملتر
ف ا
طنا
 األ
الف

)با
 

 
يحل(
ملتر
ف ا
طنا
 األ
الف

)با
 

 
اف(

ألطن
 )با

وف
ألوز

اد ا
ستنف

قحل ا
طا

 

 للفرد اقب اأات مروبات الملورفلورو وربوف املستنفدة لألوزوف
 )لم  مليوف من السماف(

 اقب اأات أا   ووسيد المربوف للفرد
 )لم  مليوف من السماف(

 الموي اقب اأات أا   ووسيد المربوف

 ال ا  
 املتمدمحل النمو  البلداف
 البلداف الناميحل

 ال ا  
 البلداف الناميحل املتمدمحل النمو  البلداف

http://cdiac.ornl.gov/
http://cdiac.ornl.gov/
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ــحل        ــحل االتفاقي ــنلح عملي وتــدعو اةاجــحل  أ بــذل قصــارى اجلنــد  بوجــه عــام  لمــي ت
اإلطاريحل  وخباصـحل  لحـماف التوصـ     الـدورة اةاديـحل وال شـرين املمبلـحل ملـؤمتر األطـراف            

ــاريس   وــاقوف األول/ديســمرب     ــده   ب ــحل املمــرر عم ــزم بشــ 2015االتفاقي يف    أ اتفــا  مل
 2نفيذ اقب اأات غازات الدفينحل الحـروري للحـد مـن ارتفـاي درجـحل حـرارة ال ـا   أ حـد         

درجحل منويحل الذي سبق االتفا  عليه. وسيوجه ذلك االتفـا   شـارات ضـروريحل للحمومـات      
واملشــاريع التلاريــحل واملســتنلمم لت ــدي  التــزامنم ومســار عملــنم   األجــ  الطويــ . ومــن    

ا الــدفع ُقــدما ،ميــع اجلنــود اإلقليميــحل  والوطنيــحل ودوف الوطنيــحل واجملتم يــحل  األمهيــحل مبمــاف  يحــ
 والفرديحل حتاه التدفيا والتميا.

)بشيف املسؤوليحل املشتروحل ولمننا متباينحل(    عالف ريو بشـيف البينـحل    7وتطبيق املبد   
دعمــه. ســيموف شــرطا ضــروريا للتوصــ   أ اتفــا  دويل  وســتدعو اةاجــحل  أ    (11)والتنميــحل

وسيت م  ف تموف جنود التميا والتدفيا علـا حـد سـواء عامليـحل   قطاقنـا  مـع مسـاعدة        
 ماليحل وتمنيحل تمدمنا البلداف األوينر قدرة للبلداف األق  قدرة و وينر ض فا.

 
 اإلدارة املستدامحل للغابات  

داف الـن  شندت فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل خسارة وب ة   الغابات البمر   البلـ  
(. وال  مــن ت ــويذ 6-حتتــوي علــا الغابــات املطــ ة املتبميــحل   األرا )اق ــر الشــم  ســم 

اخلسارة   الغابات البمر  من حير قوعيتـنا ودرجـحل التنـوي البيولـوجي الـذي متـده بيسـباب        
البمــاء  بغابــات مندفحــحل النوعيــحل اســت حد أب مــن خــالل الــحل  مــور منــنا املــزاري واةراجــحل    

عيــحل. وملــا واقــب إلزالــحل الغابــات هأــار ســلبيحل علــا الروــائز الــينالث للتنميــحل املســتدامحل  االجتما
تدعو اةاجحل  أ  جراء تمييم  وينر توازقا ومشوال لفوائد الغابات   تلـك الروـائز الـينالث ب ـد     

 .2015عام 
 

__________ 

، اجمل ةةد 1991حزيران/يونيةة   14-3تقريةةر مةةؤألر افمةةمل اعت،ةةدة بشةةون البيةةةة والت ميةةة، ريةةو د  جةةانريو،     (11) 
  1والتصـوي (  المـرار    A.93.I.8)منشورات األمم املتحدة  رقـم املبيـع    افول، القرارات اليت اعتمد ا اعؤألر

 املرفق األول.
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 )هالف اممتارات( 2010-1990الموي خسائر غطاء الغابات بم عامي 

 :6-الشم  سم
   2010-1990البلداف الن ت رضب ألورب خسارة   مناطق الغابات خالل الفترة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الش  بحل اإلحصائيحل التاب حل إلدارة الشؤوف االقتصاديحل واالجتماعيحل  املوقع الشبمي ملؤشرات األهـداف اإلمنائيـحل   اعصدر: 
 and Laszlo Pinter, Dora Almassy and Livia(؛ mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx( )2014لأللفيـحل ) 

Bizikova, “MDG experience regarding land-related environmental issues and the lessons for 

implementation of the post-2015 agenda”  ـــ ــحل م لومــات  ساســيحل ُ عــدت ل دراسةةة احلالةةة االقتصةةادية     ورق
 .2014/2015واالجتماعية يف العامل، 

 
الحــغط الســما    ومتينلــب الــدوافع الرئيســيحل إلزالــحل الغابــات   البلــداف الناميــحل          

ــذي متارســه       ــدها الفمــر والتوســع اةحــري وقطــع األشــلار ال ــود الــن يول واالحتياجــات للوق
الشروات احملليحل والدوليحل ألغراا اسـتدراج األخشـاب وزراعـحل احملاصـي  التلاريـحل املدتلفـحل.       
وبوجه خاو  واقب  زالـحل الغابـات مدفوعـحل  أ حـد وـب  بالطلـ  ال ـاملي علـا ةـم البمـر            

 الربازي 
  قدوقيسيا
 قيل يا

 تحدةانوريحل تزناقيا امل
 ميامنار
 زمبابوي
 السوداف 

 راطيحلانوريحل الموقغو الد م
 البوليفاريحل( –)انوريحل  فزنويال

 املت ددة الموميات( –بوليفيا )دولحل 
 املمسيك
 األرجنتم
 المام وف
 موزامبيق
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ول الصــويا  واحملروقــات اةيويــحل واخلشــ  املــداري. واجلنــود املبذولــحل حنــو يايــحل الغابــات  وفــ
بـاجلنود املبذولـحل حنـو االسـتنالك املسـتدام   البلـداف        2015يت م  ف تموف ممترقحل ب د عـام  

 املتمدمحل النمو والبلداف الناميحل علا حد سواء.
ــحل تشــ   يحــا       ــحل لأللفي ــحل األهــداف اإلمنائي ــز   وحترب ــ  ت زي ــات تتطل ــحل الغاب أ  ف ياي

 حمو  الش وب األصليحل الن ت يال   الغابات  واشتراونا.
وظنــور عــدة مبــادرات وصــناديق عامليــحل ومســاعدة  منائيــحل أنائيــحل موجنــحل حنــو يايــحل     

الغابات   البلداف املستفيدة ي مس تنامي الوعي بيف املسؤوليحل عـن تلـك اةمايـحل ال تتحملـنا     
تمع فينا تلك الغابات فحس  ب  اجملتمع ال املي بيسره. وسيموف وـين  مـن تلـك     البلداف الن

 .2015املبادرات ضروريا ب د عام 
 

ــوي         ــاه والرصــيد الســممي والتن ــحل  واســتددام املي ــحل والبحري ــاطق الربي ــحل املن ياي
 البيولوجي
مـدى املنـاطق   مع  قه ُ حرز ب ذ التمدم خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل   زيادة  

(  سـاءت اةالـحل فيمـا يت لـق     7-الربيحل والبحريـحل املشـمولحل باةمايـحل ر يـا )اق ـر الشـم  سـم       
بالتنوي البيولوجي وموارد املياه ال ذبحل. وسـتدعو اةاجـحل  أ انـاذ خطـوات عاجلـحل ب ـد عـام        

 لوقا فمداف التنوي البيولوجي وتلك املوارد. 2015
 
 



E/2015/50 
 

 

15-05464 27/41 

 

25

27

29

31

33

35

37

39

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Pe
rc

en
ta

ge

Proportion of land covered by forests

World

Developed

Developing

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Pe
rc

en
ta

ge

Protected terrestrial and marine areas as a proportion of total territorial area

World

Developed

Developing

0

10

20

30

40

50

60

70

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Pe
rc

en
ta

ge

Proportion of total water resources used

World

Developed

Developing

 :7-الشم  سم

مـن األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل( املت لمـحل       7مـن امـدف    6 7و  5 7  و 1 7املؤشرات ) 
البياقــات املتاحــحل   أ اســتنادا، البيولــوجي والتنــوي وامليــاه، بــاألرابالغايــات ذات الصــلحل 

   2015-1990علا الص يد الوط   للبلداف املتمدمحل النمو والبلداف الناميحل  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: األمم املتحدة/ دارة الشؤوف االقتصاديحل واالجتماعيحل  استنادا  أ بياقات من الش بحل اإلحصائيحلاعصدر
 : قسبحل البلد مرجححل باملساححل المليحل للبلد. وقد استددم االستممال اخلطي واإلسما  مل ء البياقات املفتمدة. م ،وظة

 قسبحل األرا املغطاة بالغابات
 البلداف الناميحل البلداف املتمدمحل النمو ال ا 

 البلداف املتمدمحل النمو ال ا 
 البلداف الناميحل

 النموالبلداف املتمدمحل  ال ا 
 البلداف الناميحل

 املناطق الربيحل والبحريحل احملميحل ونسبحل من الموي املناطق اإلقليميحل

 قسبحل الموي موارد املياه املستددمحل

يحل(
ملنو
بحل ا
لنس
)ا

 
يحل(
ملنو
بحل ا
لنس
)ا

 
يحل(
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)ا
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مـــن األهـــداف اإلمنائيـــحل لأللفيـــحل   7وقـــد أبـــب  ف التفـــاعالت املتبادلـــحل بـــم امـــدف   
واالتفاقيـات ذات الصــلحل بالبينـحل مينمــرة فيمـا يت لــق لمايـحل املنــاطق الربيـحل والبحريــحل. و  حــم      

مــن األهـداف األمنائيـحل لأللفيــحل مـؤمتر األطـراف   اتفاقيــحل التنـوي البيولــوجي       7شـلع امـدف   
ب ـد ذلـك قفـس األهـداف       ُ درجـب   (12)العتماد  هداف  يتشي املت لمـحل بـالتنوي البيولـوجي   

من األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  يحا. وسيموف هـذا النـوي مـن التفاعـ  املتبـادل هامـا        7امدف 
ــد عــام   ــحل بيهــداف  يتشــي  أ  ف      2015 يحــا ب  ــحل املت لم ــك  تشــ  التلرب . وفحــال عــن ذل

يـحل وضـع   األهـداف المميـحل الواق يـحل تشـلع بالف ـ  البلـداف علـا ال مـ   وبـذلك تشـ   أ  مه          
 .2015 هداف وميحل دددة لفترة ما ب د عام 

وهنـاك  هــداف م ينـحل تتســم بي ـا مروبــحل   ي   ــا تشـم  عــدة  هـداف فرديــحل و ــذه       
الطريمحل تستدل  الروابط الن حتمع بيننا. وعلا سبي  املينـال   مـن   هف واحـد  ف تسـاعد     

واألراضي الرطبـحل  والتنـوي البيولـوجي     يايحل املناطق الربيحل   يايحل الحل  مور مننا الغابات  
وموارد املياه ال ذبـحل والرصـيد السـممي. وسـيموف حتديـد األهـداف واملؤشـرات املروبـحل هامـا          

للمحاف حل علـا  ب ـاد األهـداف واملؤشـرات علـا مسـتوى سـن  االسـتددام          2015ب د عام 
 والستدالو الروابط الن حتمع بيننا علا حد سواء.

 
 ب  واملرافق الصحيحل واألحياء الفم ةحتسم مياه الشر  

مــن األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل الغايــات املت لمــحل باةصــول علــا ميــاه  7حــدد امــدف  
الشــرب امليموقــحل واملرافــق الصــحيحل األساســيحل وحتســم حيــاة ســماف األحيــاء الفمــ ة )امل روفــحل  

   فتمــرت غايــات بصــورة غــ  ر يــحل بغايــات وومب(  أ جاقــ  الغايــات البينيــحل. ومــع ذلــك   
ــذ        ــب   ب  ــا  دى  أ اســتددام مؤشــرات بالغ ــحل  مم ــا   أ الدق وومب  بالصــورة املصــاغحل  
اةاالت   التمدم احملرز. وواقب الغايحل املت لمحل باألحياء الفم ة )الن تسـتوج  حتميـق حتسـن    

 –( مصــاغحل علــا حنــو 2020مليــوف مــن ســماف األحيــاء الفمــ ة للــول عــام   100  حيــاة 
ؤدي  أ حالـحل متناقحـحل  سـتتحمق فينـا الغايـحل   حـم سـيزيد المـوي عـدد سـماف األحيـاء            ي

 (.8-الفم ة  أ حوايل بليوف قسمحل )الشم  سم
 

__________ 

 .X/2  املرفق  المرار UNEP/CBD/COP/10/27الوأيمحل اق ر برقامج األمم املتحدة للبينحل   (12) 

http://undocs.org/UNEP/CBD/COP/10/27
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 :8-الشم  سم
السماف )  الريا واةحر(  والفمر  وسماف األحيـاء الفمـ ة  والسـماف احملرومـوف مـن      

   2015-1990فترة مياه الشرب واملرافق الصحيحل احملسنحل خالل ال
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
املصدر:  دارة الشؤوف االقتصاديحل واالجتماعيحل باألماقحل ال امـحل لألمـم املتحـدة  اسـتنادا  أ بياقـات مـن قاعـدة بياقـات         

 األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل الر يحل ومن ش بحل السماف باألماقحل ال امحل لألمم املتحدة.  
بلـدا   87الناميـحل فمـط. و  حـم تشـم  البياقـات املت لمـحل بسـماف األحيـاء الفمـ ة          ملحوظحل: تشم  البياقـات البلـداف   

بلدا فمط. وطبمـا للتمـديرات األعلـا لربقـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات         28قاميا  ال توجد  ال مالح حل وحيدة لـ 
 862 أ  1990ا   عـام  مليوقـ  650(  زاد عدد سماف األحياء الفمـ ة مـن   2013البشريحل )موئ  األمم املتحدة( )

 وهو هخذ   الزيادة. 2012مليوقا   عام 
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No access to "improved" drinking water No access to "improved"  sanitation 

 سماف الريا
   اليوم(دوالر  1لـ الشرائيحل  ىادل الموم الفمراء للغايحل )

 ”سنحلاحمل“احملروموف من مياه الشرب 

 السنحل
 اةحرسماف 

 (سماف األحياء الفم ة
 ”احملسنحل“احملروموف من املرافق الصحيحل 
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وفيما يت لق مبناطق اةحر  قد يموف استددام شبمات اإلمداد بامليـاه باملواسـ  علـا     
ــحل بصــورة مســتدامحل.       ــاه الشــرب امليموق ــحل لحــماف اةصــول علــا مي ــحل طريمــحل ف ال قطــا  املدين

الصحي باملواس  علا قطا  املدينحل طريمـحل ف الـحل   وباملين   قد يموف استددام شبمات الصرف 
لحماف توافر مرافق الصرف الصحي   مناطق اةحر. و من بناء البنيحل التحتيـحل مليـاه الشـرب    
ومرافق الصرف الصحي علا قطا  املدينحل علا  فح  وجه مببادرات عامحل  ت ززهـا مبـادرات   

نـد  مـداد سـماف اةحـر مبيـاه الشـرب        لتلفحل من اجملتمع احمللـي ومبـادرات غـ  حموميـحل. وع    
جي   يالء االهتمام باستدامحل مصدر املياه  مـع  فحـليحل مصـادر امليـاه السـطحيحل املتلـددة علـا        
مصادر املياه اجلوفيحل الن تتلدد بصورة ددودة. و يحا  تـدعو اةاجـحل  أ منـع تصـريا ميـاه      

 أ ج ـ  التمنولوجيـات الـن  منـنا      اجملاري غ  امل اجلحل   املسطحات املائيحل. وتدعو اةاجحل
 حتوي  مياه اجملاري  أ مياه قميحل صاةحل للشرب ميسورة التملفحل وتروج علا قطا  واسع.

 –وملـــا واقـــب مشـــملحل األحيـــاء الفمـــ ة عميمـــحل اجلـــذور   ال مليـــات االجتماعيـــحل   
دي املسـتدام   االقتصاديحل األساسيحل  يت م البحـر عـن اةـ  الطويـ  األجـ    النمـو االقتصـا       

ــحل      ــحل االجتماعيـ ــات للحمايـ ــتدام  و  ترتيبـ ــري املسـ ــع اةحـ ــا  و  التوسـ ــام  واملنصـ والشـ
لللميع  علا النحو الذي قوقال هقفا. ومع ذلك   من انـاذ ب ـذ اخلطـوات الوسـيطحل حتـاه      
حتســم حيــاة ســماف األحيــاء الفمــ ة  مبــا   ذلــك مــنح حمــو  اةيــازة  حيينمــا وــاف مممنــا؛  

مات التموي  البالغ الصغر؛ وزيادة س ب  اةصول علا اخلدمات ال امـحل ذات الصـلحل   وتوف  خد
ــ  الن ــرة الحــحلحل          ــرو ال مــ . وجيــ  حتن ــدري  وف ــا  الت ــادة قط ــيم؛ وزي بالصــححل والت ل
والسطحيحل ملشملحل األحيـاء الفمـ ة واةلـول الروتينيـحل  وغـ  املسـتدامحل والماسـيحل   وـين  مـن          

 األحياف فيما يت لق  ا.
وستموف هذه الدروس مفيدة بوجه خاو   الن ر   االستراتيليات املت لمـحل بتنفيـذ    

ــحل املســتدامحل   ــدعو  أ ج ــ   11هــدف التنمي ــذي ي ــدف واملســتوطنات البشــريحل شــاملحل   “  ال امل
 ”.لللميع  وهمنحل  وقادرة علا الصمود ومستدامحل

 
 الدروس ال امحل لصنع السياسحل البينيحل  

ــحل     اعتمــدت األهــداف اإلمن   ــات املت لمــحل بالبين ــا االتفاقي ــحل بصــورة وــب ة عل ــحل لأللفي ائي
ــداف التنميــحل           ــدو  يحــا  ف  ه ــذها. ويب ــات البينيــحل وتنفي ــد الغاي ــم املتحــدة لتحدي ــحل األم برعاي
املستدامحل تتبع هذا النموذج. ولـذلك تـدعو اةاجـحل  أ بـذل جنـود  وـرب لحـماف جنـاح تلـك          

ــن الحــروري  يحــا استمشــاف     ــات. وم ــن نج     االتفاقي ــدمنا ال ــن تم ــا ال ــن املزاي ــتفادة م واالس
 املشتروحل لتحميق األهداف البينيحل و هداف التنميحل االقتصاديحل واالجتماعيحل.
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ومن هذا املنطلق  حتتـاج السياسـات  أ االسـت اقحل علـا حنـو  فحـ  بالترابطـات فيمـا          
التنميـحل البشـريحل  مـن    بم األهداف البينيحل املدتلفحل وبم األهداف البينيحل  من قاحيـحل  و هـداف   

الناحيحل األخرى. وعلا سبي  املينال  فدف التحـويالت النمديـحل املشـروطحل  مينـ  الـدفع خلـدمات       
يايحل البينحل   من  ف ترفع الدخ  وحتمي البينحل علا حد سواء. وتدعو اةاجحل  مع ذلـك   أ  

 مراعاة قحايا التوزيع املرتبطحل بتلك الربامج.
ال امـحل دورا بـالغ األمهيـحل   الـتممم مـن حتميـق األهـداف         و من  ف تؤدي املبادرات 

البينيحل واألهداف ذات الصلحل بتوف  امليـاه ومرافـق الصـرف الصـحي وحفـ  الصـححل لللميـع.        
وقــد ال تــنلح الطــر  المائمــحل علــا الســو  ومــا هــو متوقــع بســب  ال وامــ  اخلارجيــحل             

ــواحي المصــور   واالحتمــار )مــن املصــاحل املمتســبحل( وامل لومــات غــ  املم    ــحل  فحــال عــن ق تمل
ــحل      ــنلح علــا حنــو  فحــ  الطــر  التن يمي املؤسســيحل األخــرى. و  تلــك اةــاالت   مــن  ف ت
املباشرة ممترقـحل ببـذل اجلنـود لتحسـم  داء السـو . وهنـاك دور رئيسـي   حتميـق االسـتدامحل          

امـحل باألمهيـحل     البينيحل يت لق بالتمنولوجيا. ومع ذلك  ستتسم  يحـا السياسـات واملبـادرات ال    
استحداث وقشر التمنولوجيات الحروريحل لتحميق األهداف املت لمحل باملنـاع واألهـداف البينيـحل    

 األخرى.
وال  مـن  ف يمــوف حـ  املشــاو  البينيــحل مـن شــيف اةمومــات وحـدها  ســواء علــا      

قطــا  ودور جنـود  صـحاب املصــلححل    2015الصـ يد الـوط   و الـدويل. وســيزيد ب ـد عـام      
ددين علــا الصــ يدين الــدويل والــوط  علــا حــد ســواء ةــ  املشــاو  البينيــحل. و مــن  ف  املت ــ

يصبح قطاي األعمال املتنـامي الـذي ينـتج السـلع واخلـدمات املراعيـحل للبينـحل قـوة وـب ة ةمايـحل           
البينحل. وباإلضافحل  أ ذلك  جي  توعيحل املشاريع التلاريحل ال املحل   ايـع المطاعـات األخـرى    

 نا   األج  الطوي   ف تواءم مناذج قشاطنا مع األهداف البينيحل ال امليحل.بيقه لصاة
 

 الدروس املت لمحل باةوومحل  واملؤسسات  والسالم واالستمرار  
ــحل بي ــا       ــحل  والســالم واالســتمرار والتنمي تتســم اةوومــحل الرشــيدة  واملؤسســات الف ال

علا قطـا  واسـع بـم البلـداف. وتروـز      مترابطحل. واألشمال احملددة ملمارسات اةوومحل تتباين 
علا عدة جواق  عمليحل للحوومحل واملؤسسات الن أبتب  مهيتنا البالغحل لتحميـق   الدراسةهذه 

 األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل.
 

 الميادة السياسيحل اخلاض حل للمساءلحل  
 من  ف تمـدم الميـادة السياسـيحل اخلاضـ حل للمسـاءلحل رؤيـحل  وتحـع اخلطـحل الصـحيححل            

واي نــا ضــروري لتنفيــذ تلــك  –حفــز الشــ    وت بــر املــوارد  وتمــوف شــروات شــاملحل وت 
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اخلطحل. و من  ف تحمن تلـك الميـادة تنسـيق واتسـا  السياسـات علـا ايـع ص ـ د اةمومـحل          
ــاعي  والســالم         ــز التماســك االجتم ــحل الوحــدة وت زي ــادة االشــتراك  وتموي ــداء ا راء  وزي و ب

 واالستمرار.
 ت وجودة اإلدارة املدقيحلتنسيق السياسا  

يتسم التنسـيق الف ـال للسياسـات  بـم لتلـا مسـتويات اةمومـحل ولتلـا اجلنـات           
الفاعلحل اإلمنائيحل وفيما بيننا بيمهيـحل بالغـحل لتحميـق قتـائج التنميـحل. وصـياغحل اسـتراتيليات التنميـحل         

 ف تسـنم    الوطنيحل  والـرؤى واخلطـط الوطنيـحل  وورقـات اسـتراتيليحل اةـد مـن الفمـر  مـن          
 حتسم تنسيق السياسات   ايع وزارات ووواالت اةمومحل املدتلفحل.

وحتسم هياو  اةوافز  من خالل ربط األجر واملزايا األخرى ملوظفي اخلدمحل املدقيـحل   
باألداء وقتائج التنميحل   من  ف يموف هامـا لت زيـز قـدرات اإلدارة ال امـحل واةـد مـن الفسـاد.        

ــا    واســتددام تمنولوجيــ  ــحل عل ــحل الف ال ــحل االلمتروقي ات امل لومــات واالتصــاالت وق  ــم اةموم
قطا   وسع  من  ف  د من الفساد و سن التنسـيق  واتسـا  السياسـات والمـدرة اإلداريـحل.      
ــاج       ــالل اإلدمـ ــن خـ ــات مـ ــيق السياسـ ــا تنسـ ــحل  يحـ ــات االلمتروقيـ ــزز اةمومـ ــن  ف ت ـ و مـ

 حل.سيما للفنات احملرومحل والح يف االجتماعي  ال
 

 الالمروزيحل  
تش  حتربحل األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  أ  ف المروزيحل صنع المـرار  ومتمـم اجملتم ـات     

احملليحل وت زيز املساءلحل علا الص يد احمللي بمـدر  وـرب  مـن  ف حتسـن جـودة تمـدمي اخلـدمات.        
ــحل ع       ــحل نطــيط قائم ــحل مصــحوبحل ب ملي ــدعو اةاجــحل  أ  ف تمــوف الالمروزي ــك  ت ــع ذل ــا وم ل

املشاروحل  لمي تموف قتـائج التنميـحل  وينـر مشـوال و قصـافا. وستصـبح الالمروزيـحل  وينـر ف اليـحل          
عنــدما ال تمــوف سياســيحل  و  داريــحل فحســ  بــ   يحــا ماليــحل  وتحــمن  ف تمــوف اةمومــات    

 واجملتم ات احملليحل  وينر سيطرة علا املوارد املاليحل.
 اةمـوميم احمللـيم وحتسـم  دارة    وحتسم التدطيط والمـدرة اإلداريـحل بـم املسـؤولم     

املاليــحل ال امــحل  مــن  ف يســاعد   منــع  وجــه عــدم المفــاءة  واإلزدواج  واالســتددام املبــدد     
للموارد الشحيححل والفساد   اةمومات احملليحل. وستتطل   هداف التنميحل املستدامحل ب ـد عـام   

مومـات احملليـحل لتمـدمي اخلـدمات     الترويز الددا علا الالمروزيحل بغيحل ت زيـز قـدرات اة   2015
 الحروريحل للتنميحل املستدامحل وفما لروائزها الينالث.
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 الشراوات علا الص يدين الوط  ودوف الوط   
 من  ف تؤدي املن مات غ  اةموميـحل  ومن مـات اجملتمـع املـد  ووياقـات المطـاي        

لـا ايـع الص ـ د )اق ـر  دقـاه      اخلاو دورا متزايد األمهيحل   التنميحل  وت ـزز جنـود اةمومـحل ع   
لالطالي علا مناقشحل بشيف الشراوات ال امليـحل(. و  حـم  منـنا ت زيـز األصـوات  و شـراك       
املـواطنم واملسـاءلحل  تتسـم املن مـات غـ  اةموميـحل ومن مـات اجملتمـع املـد  بالف اليـحل بوجـه            

ــيم و  مت    ــوي اخلــدمات األساســيحل   الصــححل والت ل مــم املــر ة و   خــاو   حتســم وــم وق
الوصول  أ اجملتم ات احملليحل الن ت ا  من قم  اخلدمات واملنمشـحل. و مـن  ف تـؤدي  يحـا     

اخلاصحل دورا هاما   سد الينغرات   تمـدمي اخلـدمات  وخباصـحل   قطـاي      –الشراوات ال امحل 
سـمحل جيـدا   الت ليم. والشراوات مع اجلنات الفاعلحل غ  اةموميحل  وينر ف اليحل عنـدما تمـوف من  

    طار تنميحل شام   من  ف  نع  زدواج اجلنود.
 

 املساءلحل  وهليات الرصد والتمييم  
تتطلــ  اةوومــحل الرشــيدة املســاءلحل وهليــات ف الــحل للرصــد والتميــيم لحــماف اســتددام  

املـــوارد ال امـــحل علـــا حنـــو متســـم بالمفـــاءة واإلقصـــاف ولـــتممم اةمومـــحل مـــن االســـتلابحل  
نم وطلباام. والترتيبات املؤسسيحل املدتلفحل  الر يحل وغـ  الر يـحل علـا حـد     الحتياجات املواط

ســواء   مــن  ف تمفــ  املســاءلحل والشــفافيحل   اةوومــحل. ويتحمــق ت زيــز املســاءلحل   اخلدمــحل    
ال امحل من خالل عمليحل تدرجييحل. والرقابـحل الربملاقيـحل الف الـحل واملؤسسـات ال ليـا املدولـحل ملراج ـحل        

لن  من  ف ت زز مشـاروحل املـواطنم  تتسـم باألمهيـحل   ت زيـز املسـاءلحل    حـم        اةسابات  ا
ــات واالتصــاالت و       ــا امل لوم ــا  لتمنولوجي ــؤدي االســتددام الواســع النط ــورة “ مــن  ف ي أ

 اجلاريحل  أ ت زيز رصد وتمييم قتائج التنميحل.” البياقات
 

 د سواء للتنميحلالسالم واالستمرار عامالف مؤاتياف وقتيلتاف علا ح  
يفرا الزناي تمـاليا هائلـحل ومت ـددة األوجـه  مبـا   ذلـك امل اقـاة البشـريحل املباشـرة           

االقتصــاديحل المارأيــحل  وي ــو  بصــورة وــب ة حتميــق األهــداف       -واالضــطرابات االجتماعيــحل 
اإلمنائيحل لأللفيـحل واألهـداف اإلمنايـحل األخـرى. وعلـا سـبي  املينـال  وـاف هنـاك فـر  شاسـع              

(. والبلـداف  9-د من الفمر بم البلداف املتحررة من الزناي والبلداف األخـرى )الشـم  سـم   اة
املتحررة من الزناي ت ا  من التيخر طبما لم  مؤشـر تمريبـا مـن مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـحل       

  املائــحل مــن األطفــال   الســن املدرســي غــ  املميــدين      80لأللفيــحل. وهــي تشــم  حــوايل  
  املائـحل مـن    70  املائـحل مـن األشـداو الـذين ي يشـوف   فمـر و        60بتدائيحل  و املدارس اال

 وفيات الرضع.
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ــداف االقتصــ  : اعصةةدر ــحل   املي  Fragile states 2014: domestic revenue“ادي  من مــحل الت ــاوف والتنمي

mobilisation in fragile states ”  2-1  الشم  19(  الصفححل 2014)باريس. 

 

ووين ا ما تموف الحغو  االقتصاديحل  واالجتماعيحل والبينيحل من بـم األسـباب     
ــحل        ــا اموي ــائم عل ــم الم ــ  ال ل ــ   خــرى مين ــ  عوام ــزناي   أ جاق ــا وال ــحل لل ن ــحل  اجلذري اإلأني

والدينيــحل  واقتــناوات حمــو  اإلقســاف  والغــزوات اخلارجيــحل وتســل  الشــبمات اإلرهابيــحل         
واإلجراميحل الدوليحل. والحغو  االقتصاديحل مين  ارتفاي البطالحل  وخباصـحل بطالـحل الشـباب  فحـال     
عن صدمات  س ار األغذيحل والطاقحل   مـن  ف تزيـد بصـورة وـب ة لـاطر ال نـا. والحـغو         

يحل  مبا   ذلك ارتفاي عدم املساواة من قاحيحل الفرو والدخ  علـا حـد سـواء. تـرد     االجتماع
 يحا من بم  سباب الزناي. وفحال عن ذلك  و جدت روابط وأيمحل بـم الزناعـات والحـغو     
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البينيحل   من  ف تسب   و تحدم الزناعات بصورة مباشرة   و غ  مباشرة مـن خـالل هأارهـا    
 ماف  والفمر واألمراا امل ديحل.فيما يت لق بتشريد الس

 
 بناء حلمحل  جيابيحل بم السالم والتنميحل املستدامحل  

فيما يت لق بالبلداف املتحررة من الزناي  يتوقا حتميق  هداف التنميـحل  وال وقبـ  وـ      
شيء علا  ست ادة السالم واالستمرار  يلينما البنـاء الـالزم للمؤسسـات املشـروعحل واةوومـحل      

 مم من االقتمال  أ السالم  واالستمرار  وال دالحل واالزدهار بصورة دائمحل.الرشيدة للتم
و ست ادة الينمحل   ال مليحل السياسيحل وق ام اةوومحل  مـن خـالل بنـاء ائتالفـات شـاملحل       

بمـدر وــاف  بالغــحل األمهيــحل   املرحلــحل األوأ للتحـول. وب ــد ذلــك  تــدعو اةاجــحل  أ حتويــ    
ا تــوف  االســتمرار  وال دالـحل  واخلــدمات األساســيحل والوظــائا.  املؤسسـات لتمــوف قــادرة علـ  

وتشم  التداب  ال مليحل االستينمار   البنيحل التحتيـحل األساسـيحل  وتوجيـه املاليـحل ال امـحل حنـو خلـق        
الوظــائا   المطاعــات المينيفــحل اليــد ال املــحل  وت زيــز املشــاريع التلاريــحل اخلاصــحل مــن خــالل    

 ر ة من خالل  تاححل الفرو االقتصاديحل بمدر  ورب.اصالحات لتلفحل  ومتمم امل
ــا حــد ســواء  أ  ف        ــدروس املســتفادة مــن حــاالت النلــاح واإلخفــا  عل وتشــ  ال

اةوومحل الرشيدة واملؤسسـات الف الـحل ال  مـن ببسـاطحل اسـت ادها مـن بلـداف  خـرى  مـع  قـه           
ؤسسـات الف الـحل  ال وفمـا     من تبادل اخلربات بم البلـداف. وبـدال مـن ذلـك  ال  مـن بنـاء امل      

 لل روف اخلاصحل بالبلد من خالل عمليحل طويلحل وتدرجييحل.
و  حم  ف اجلنود الوطنيحل  ساسيحل   من  يحا  ف يؤدي اجملتمع الـدويل دورا حفـازا    

   ست ادة السالم و  التحول ب د الزناي. وخالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيـحل  زاد الـدعم   
للبلـداف املتحـررة مـن     –الل املن مـات الدوليـحل واإلقليميـحل والترتيبـات اليننائيـحل      من خ –الدويل 

الــزناي   الــاالت بنــاء االئتالفــات  وحتويــ  املؤسســات ونفيــا الحــغو  اخلارجيــحل  مبــا     
ذلك اق دام األمن عرب اةدود  واالحتار غ  املشروي  والفسـاد عـرب الـوط  والتـدفمات املاليـحل      

ملشروعحل. وستدعو اةاجحل  أ  ف تموف السياسات الدوليحل منسـمحل ومتسـمحل بمـدر    الدوليحل غ  ا
  ورب لحماف السالم وبناء املؤسسات الف الحل   البلداف اخلارجحل من الزناي.

 
 الدروس املت لمحل بالشراوات ال امليحل من  ج  التنميحل  
 من األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل 8التنفيذ فيما يت لق بامدف   

 قامــحل شــراوحل عامليــحل مــن  جــ  “مــن األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل علــا  8امــدف  قــ  
ــ ــحل  والوصــول  أ     ”حلالتنمي ــحل الر ي ــات تشــم  تســحل الــاالت: املســاعدة اإلمنائي ــوو غاي   وبل
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األســوا  )التلــارة(  والمــدرة علــا حتمــ  الــدين  و مماقيــحل اةصــول علــا األدويــحل األساســيحل  
و  فتـرة األهـداف اإلمنائيـحل    صول علـا التمنولوجيـات اجلديـدة.    بيس ار م مولحل  و مماقيحل اة

لأللفيحل  انذ اجملتمع الـدويل عـددا متزايـدا مـن اخلطـوات املت لمـحل بالسياسـات لت زيـز الشـراوحل          
مـن األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل  مبـا         8ال امليحل من  ج  التنميحل علـا النحـو احملـدد   امـدف     

  الذي اعتمـده املـؤمتر   مـوقت ي     (13)للمؤمتر الدويل لتموي  التنميحلذلك توافق هراء موقت ي 
  و قشـاء فرقـحل ال مـ  املشـتروحل بـم الووـاالت وامل نيـحل        2002هذار/مارس  22املمسيك    

لرصد التمـدم احملـرز   تنفيـذ     2007برصد الينغرات   تنفيذ األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل   عام 
 منائيحل لأللفيحل وتمدمي تمرير   هذا الشيف سنويا.من األهداف اإل 8امدف 
وخالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيـحل  زادت تـدفمات املسـاعدة اإلمنائيـحل الر يـحل مـن        

)الشـم    2014بليـوف دوالر   عـام    2 135 أ  وينر من  2000بليوف دوالر   عام  84
اإلمنائيـحل   ذلـك الوقـب  حممـب     بلدا عحـوا   جلنـحل املسـاعدة     28(. ومن بم الـ 10-سم

ــدا       ــا ال  مــا و يرلن ــرويج  والســويد واململمــحل املتحــدة لربيطاقي ــدامنرك  ولمســمبورو  والن ال
   7 0الشماليحل الرقم املستندف لألمم املتحدة املتمين    تمدمي مساعدة  منائيـحل ر يـحل بنسـبحل    

لك  قـه  مـن   الواقـع حتميـق     و أبتـب بـذ   2013املائحل من دخلنا المومي اإلاايل للول عام 
هذا الرقم عمليا. وخالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل زادت بصورة وـب ة املسـاعدة الر يـحل    

 أ حــوايل  2000دوالر للفــرد   عــام  16اإلمنائيــحل للفــرد   البلــداف املندفحــحل الــدخ  مــن  
  بـالن ر  2015حل ب ـد عـام     وست   املساعدة اإلمنائيـحل الر يـحل هامـ   2014دوالر   عام  52

  املائـحل مـن المـوي التمويـ  اخلـارجي    قـ  البلـداف         70 أ   ا ما زالب تشم   وينر مـن  
 منوا.
 
 

__________ 

)منشــورات األمــم  2002آذار/مةارس   22-18تقريةر اعةةؤألر الةدوم لتمويةةمل الت ميةةة، مةونتري ، اع سةةي ،     (13) 
 ملرفق.  ا1(. الفص  األول  المرار E.02.II.A.7املتحدة  رقم املبيع 
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املموقات الرئيسيحل للمساعدة اإلمنائيحل الر يحل املمدمـحل مـن  عحـاء جلنـحل املسـاعدة اإلمنائيـحل        

2000-2013   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملتحدة/ دارة الشؤوف االقتصاديحل واالجتماعيحل  اسـتنادا  أ بياقـات من مـحل الت ـاوف والتنميـحل   امليـداف       : األمم ااعصدر
 االقتصادي/جلنحل املساعدة اإلمنائيحل.

 
وقمــ  بصــورة ملحوظــحل متوســط الت ريفــحل الــن طبمتــنا البلــداف املتمدمــحل النمــو علــا    

 ريفــحل وتصــاعد الت ريفــحل  ــينالف  صــادرات البلــداف الناميــحل  ولمــن ظلــب اةــدود المصــوى للت  
عمبتم  مام وصول البلداف الناميحل  أ  سـوا  البلـداف املتمدمـحل النمـو. وبـرغم اعتمـاد اتفاقـات        
بـايل خــالل املــؤمتر الــوزاري التاسـع ملن مــحل التلــارة ال امليــحل    طـار جولــحل الدوحــحل ملناقشــات    

وـاقوف األول/ديسـمرب    6 أ  3مـن   من محل التلـارة ال امليـحل  الـذي ع مـد   بـايل   قدوقيسـيا       
ــحل اإلعفــاء مــن الرســوم واةصــ       2013   مبــا   ذلــك الــدعوة  أ التحســم الســريع لتغطي

 لتنفيذ هذه االتفاقات و متام جولحل الدوححل. 2015زالب التحديات باقيحل ب د عام  ما
لـحل بالـديوف   وقد  دى نفيا ع ء الديوف مبوج  املبادرة املت لمحل بالبلداف الفم ة املينم 

)اميبك( واملبادرة املت ددة األطراف لتدفيا ع ء الـديوف  أ نفيـا  عبـاء الـديوف   عـدد      

 صا  منح اإلعفاء من الدين
 
 
 امل وقحل اإلقساقيحل

 
 
املساعدة اإلمنائيحل الر يحل 
 املت ددة األطراف
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وب  من البلـداف  وأبتـب فائدتـه    عـادة نصـي  املـوارد   هـذه البلـداف للحـد مـن الفمـر.            
ت ومع ذلك  تمترب مرة  خـرى عـدة بلـداف مـن البلـداف الفمـ ة املينملـحل بالـديوف مـن مسـتويا          

 متوسطحل  و عاليحل من ضائمحل الديوف.
وقد ُ حرز تمدم   ممافححل األمراا غ  امل ديـحل واةـادة  مـن خـالل زيـادة التنسـيق        

  تنفيذ السياسات الوطنيحل املتساوقحل املتمشيحل مـع االتفاقـات ال امليـحل. وتـدعو اةاجـحل  أ بـذل       
مولـحل التملفـحل بمـدر  وـرب       مزيد من اجلنود  مـع ذلـك  جل ـ  األدويـحل األساسـيحل متاحـحل وم       

 البلداف الناميحل.
وواف اةصول علـا التمنولوجيـات املتمدمـحل   البلـداف الناميـحل متناميـا خبطـا سـري حل          

خالل فترة األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  وخباصحل   تمنولوجيـا امل لومـات واالتصـاالت. وتـدعو     
  اةصـول علـا التمنولوجيـات    اةاجحل  أ بـذل مزيـد مـن اجلنـود لزيـادة تحـييق الفلـوات        

املتمدمحل بم البلداف املتمدمـحل النمـو والبلـداف الناميـحل. واةصـول علـا الدرايـحل الفنيـحل للحـد مـن           
لاطر المـوارث  أ جاقـ  الت بنـحل الف الـحل للبياقـات وامل لومـات  مـن  ف ي ـزز قـدرة البلـداف           

اقيـحل وتبادمـا   اةـد مـن  خطـار      علا الصمود. وقد أبتب  مهيحل وضع امل لومات اجلغرافيحل املم
 الموارث والتنميحل املستدامحل.

 
 ظنور شراوات  خرى للت اوف اإلمنائي  

مــن األهــداف اإلمنائيــحل لأللفيــحل    8باإلضــافحل  أ الشــراوحل الــذي روــز علينــا امــدف    
ظنرت  قـواي  خـرى مـن الشـراوات ال امليـحل و سـنمب   حتميـق األهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل.           

ن ب ـــذ هـــذه الشـــراوات  صـــحاب مصـــلححل مت ـــددين  مبـــا   ذلـــك اةمومـــات   ويتحـــم
واملؤسســات املت ــددة األطــراف واإلقليميــحل  واملؤسســات الــن ال اــدف  أ حتميــق الــربح          

 ومن مات اجملتمع املد  واملشاريع الن ادف  أ حتميق الربح.
ــق الت ــاوف اإلمنــائي فيمــا     ــحل  أ حتمي ــداف اجلنــوب   و صــبحب الشــراوات الرامي بــم بل

متزايدة األمهيحل لت زيز التلارة وتدفمات االستينمار املباشر األجن  بم البلـداف الناميـحل. وزادت   
بصورة ملحوظحل التدفمات املاليحل املرتبطحل بالشراوات فيما بم بلداف اجلنوب. وزادت املن مـات  

ا  مــن دعمنــا للشــراوات  الدوليــحل  مبــا   ذلــك ووــاالت األمــم املتحــدة  وصــناديمنا وبراالنــ   
 اإلمنائيحل فيما بم بلداف اجلنوب و  وين  من اةاالت وو قب شراوات  منائيحل أالأيحل.

واضــطلع األمــم ال ــام ب ــدد مــن املبــادرات إلقامــحل شــراوات مــن  صــحاب املصــلححل    
يـحل  املت ددين   السنوات األخ ة لت بنحل موارد  ضافيحل لب ذ غايات دددة مـن األهـداف اإلمنائ  

ــادرات حروــحل وــ  امــر ة وــ  طفــ        لأللفيــحل  وانــاذ  جــراءات بشــي ا. وتحــمنب هــذه املب
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ومبادرة الطاقحل املستدامحل لللميـع  ومبـادرة الت لـيم  وال ال امليـحل  ومبـادرة حتـدي المحـاء علـا         
 اجلوي  وحروحل ت زيز التغذيحل  وقداء ال م  بشيف الصرف الصحي.

ن مـات اخلاصـحل متـويال بشـرو  ميسـرة. و  عـام       وباإلضافحل  أ ذلـك  تمـدم  يحـا امل    
  بلــغ المــوي صــا  املــنح اخلاصــحل مــن املن مــات غــ  اةموميــحل والووــاالت الطوعيــحل  2012

 بليوف دوالر. 8 29اخلاصحل األخرى 
 

 2015التحديات للشراوات ال امليحل ب د عام   
صـر الرئيسـيحل   املمتـرح مـن  هـداف التنميـحل املسـتدامحل عـددا مـن ال نا        17حـدد امـدف    

للشراوحل ال امليحل من  ج  التنميحل املستدامحل   الاالت التموي   والتمنولوجيا  وبناء المـدرات   
ــحل       ــحل مــن  جــ  التنمي ــز الشــراوحل ال املي ــحل  و شــار  أ ضــرورة ت زي والتلــارة  والمحــايا الن امي

 املستدامحل بدقامحل شراوات من  صحاب مصلححل مت ددين.
الشـراوات ال امليـحل عـددا مـن التحـديات  يـرد ب حـنا  دقـاه          ومن هذا املنطلق  تواجه 

 توا.
  املائـحل مـن    7 0وباإلضافحل  أ وفاء البلداف املتمدمـحل النمـو بـالرقم املسـتندف البـالغ       

 20 0 – 15 0الدخ  المومي اإلاايل ومساعدة  منائيـحل ر يـحل للبلـداف الناميـحل  مـع ذهـاب       
عو اةاجحل  أ نصي  املساعدة اإلمنائيحل الر يـحل بصـورة  وينـر      املائحل  أ  ق  البلداف منوا  تد

ــحل         ــا مســار التنمي ــا الفمــر املــدقع ووضــع ال ــا  عل ــات المحــاء عل ــق  ولوي اســتراتيليحل لتحمي
 املستدامحل   هف واحد.

و أ جاق  ضرورة املحي   زيادة  مماقيحل وصول  ق  البلـداف منـوا لألسـوا  امل فـاة      
ختتام مناقشات جولحل الدوححل ملن محل التلارة ال امليحل بصورة متوازقـحل   من الرسوم واةص  وا

هناك حاجحل  أ ت زيـز االتسـا  بـم السياسـحل التلاريـحل  مـن قاحيـحل  والسياسـات االقتصـاديحل           
 واالجتماعيحل والبينيحل  من الناحيحل األخرى  علا الص يدين الوط  وال املي علا حد سواء.

املت لمحل بالتدفمات غ  املشروعحل والتحاي  علـا الحـرائ     والمواعد واألوضاي اةاليحل 
وين ا ما تميد جنود اةمومات   البلداف الناميحل لزيادة اإليرادات احملليـحل. وجـرى االضـطالي    
مببادرات لتحسم مواءمحل اةمو  الحـريبيحل مـع خلـق قيمـحل وقشـا  اقتصـادي حميمـي  فحـال         

زيــز  طــر ال مــ  التن يميــحل علــا الصــ يدين الــوط  عــن اجلنــود املبذولــحل لتحســم الشــفافيحل وت 
  ينبغـي  2015والدويل   دف تشليع املمارسات املؤسسيحل واملصـرفيحل املسـؤولحل. وب ـد عـام     

 ف تتطل   صـالحات  طـار ال مـ  الـدويل للت ـاوف الحـري  تميـيم هأـار التوزيـع علـا البلـداف            
 الناميحل  وم اجلتنا علا النحو الصحيح.
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ف املرة قوة حتويليـحل  تتـيح الفـرو ملاليـم األشـداو لشـق طـريمنم        و من  ف تمو 
خارج الفمر واإلسـنام   تنميـحل بلـداف املنشـي واملمصـد علـا حـد سـواء. ولمـي حتمـق املـرة            
 مماقااا اإلمنائيحل وامال علـا حنـو مسـتدام  ومنصـا وشـام   جيـ  احتـرام حمـو  اإلقسـاف          

جرين و ســرهم بدمماقيــحل اةصــول علــا ال مــ   للمنــاجرين. وهــذا يتطلــ  ضــماف متتــع املنــا  
واةمايحل االجتماعيحل علا قدم املساواة  فحـال عـن التمتـع بـيعلا م ـاي  الصـححل والت لـيم الـن         
ــدعو اةاجــحل  يحــا  أ         مــن اةصــول علينــا  بصــرف الن ــر عــن وضــ نم ومنــاجرين. وت

 الت اوف الدويل بمدر  ورب للمحاء علا االحتار بالبشر.
تيأ  اإلقساف علا الـن م اإليمولوجيـحل للمووـ  النمطـحل الـن  صـبحب فينـا        وقد بلغ  

ا فا  الطويلحل األج  للتنميحل املستدامحل منددة. وواف هناك اعتراف بمدر  وـرب بحـرورة بـذل    
جنــود عامليــحل ملواجنــحل املشــاو  البينيــحل ال امليــحل  مــع احتــرام املبــد  الســالا الــذور املت لــق            

لمننا متباينحل. وعلا سبي  املينال  التزمب البلداف املتمدمحل النمو بت بنـحل  باملسؤوليات املشتروحل و
 2020بليــوف دوالر   الســنحل لألغــراا ذات الصــلحل بــتغ  املنــاع وحــدها للــول عــام   100

مبوج  اتفاقيحل األمم املتحدة اإلطاريحل بشيف تغ  املنـاع  مـع  ف األداء السـابق   هـذا الصـدد      
در. وهناك مينال جيد لشـراوات  صـحاب املصـلححل املت ـددين   هـذا        يمن مشل ا  ذا الم

  2011اجملـال يتمينــ    مبــادرة الطاقـحل املســتدامحل لللميــع  الــن  طلمنـا األمــم ال ــام   عــام    
. ومـع ذلـك    2030وترمي  أ ج    تاححل الطاقحل املستدامحل لللميع حميمحل واق حل للول عـام  

 اءات وتوسيع قطا  الشراوات ال امليحل ،ميع  قواعنا.من الحروري زيادة التموي  واإلجر
 

 الدروس املت لمحل بوضع البياقات  
 دت األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  أ  حراز تمدم هام   وضع البياقـات واإلبـالو  ومـن     

   طــار األهــداف اإلمنائيــحل  60واملؤشــرات الـــ  21مث   الرصــد. وتطلــ  رصــد الغايــات الـــ 
 جنود حتسينيحل هائلحل موجنحل حنو وضع البياقات واإلبالو.لأللفيحل بذل 

مـن احملتمـ   ف    2015والتحديات اإلحصائيحل الن تشملنا اخلطحل اإلمنائيحل ملا ب د عام  
  تزيـد  هـداف التنميـحل املسـتدامحل  ب ـاد      169والغايـات الــ    17تموف ضدمحل. وباألهداف الــ  

 أ  ف  هـداف التنميـحل املسـتدامحل سـتنطوي علـا       البياقات املطلوبحل للم تمري  وب . وبـالن ر 
مزيد من الت دي  حس  اةاجحل علا الص يد الـوط   سـيموف هنـاك التحـدي األوـرب املتمينـ        
  السماح بالتباين علا الص يد الوط  مع احملاف حل علـا  مماقيـحل املمارقـحل الالزمـحل بـم البلـداف       

بزيـادة هائلـحل   عـرا     2015ة ما ب د عام والتلميع علا الص يد ال املي. وستتسم  يحا فتر
البياقات  مبا   ذلك البياقات ا قيحل. وستشم  ويفيحل االستفادة  ذه املتاحيحل الزائـدة وتسـد    
تلك البياقات لحماف ت زيزها للبياقات الر يحل حتديا وـب ا. وسـتتطل  اخلطـحل اإلمنائيـحل ملـا ب ـد       
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صلبنا  تمييم ر س املال البينـي بصـورة صـحيححل       مع  هداف التنميحل املستدامحل  2015عام 
و دماج حسـابات الـدخ  المـومي مـع اةسـابات البينيـحل. وسـتدعو اةاجـحل  أ تسـريع التمـدم           
األويل   هذا الصدد   األمم املتحدة من خالل ق ام احملاسبحل البينيحل واالقتصـاديحل وقيـام ايـع    

 الدول األعحاء بتنفيذ قتائج هذه ال مليحل.
فر  وجــه التمــدم   وضــع البياقــات واإلبــالو الــن حتممــب خــالل فتــرة األهــداف  وتــو 

 اإلمنائيحل لأللفيحل  ساسا قويا يواجه به اجملتمع ال املي هذه التحديات.
 

 التمسك بروح األهداف اإلمنائيحل لأللفيحل  
ــر           ــا الفم ــوارد الحــرورياف للمحــاء عل ــا وامل ــا  التمنولوجي توجــد حتــب تصــرف ال 
  مسار للتنميحل املستدامحل. ويتمين   هـم درس لألهـداف اإلمنائيـحل لأللفيـحل    قـه مـن       والشروي 

السياسـيحل وتمـاتا ايـع البلـداف  وايـع الفنـات        -املممن التغل  علا ال مبات االجتماعيـحل  
داخ  البلداف  وال م  م ا من  ج  حتميـق األهـداف اإلمنائيـحل املشـتروحل. وهـذا الـدرس يـوجز        

منائيـحل لأللفيـحل  وهـي الـروح الـن يـت م التمسـك  ـا وت زيزهـا   السـنوات           روح األهداف اإل
المادمحل  ذا ُ ريد تنفيذ  هداف التنميحل املستدامحل  وبصورة  وسع قطاقـا  اخلطـحل اإلمنائيـحل ملـا ب ـد      

   بنلاح.2015عام 
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